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RESUMO 

O monitoramento do comportamento de barragens de terra faz uso da inspeção visual e da 

instrumentação para identificar e caracterizar danos no barramento ou estruturas auxiliares. A 

primeira é subjetiva possibilitando erros de interpretação ou omissão, mesmo assim, alguns 

problemas só podem ser detectados tardiamente. A instrumentação tem se mostrado satisfatória, 

mas pode apresentar restrições por questões técnicas ou operacionais. Assim, pode existir 

deficiência nas informações produzidas pela inspeção visual e pela instrumentação. A Geofísica 

dispõe de métodos consolidados, não invasivos, não destrutivos, e de baixo custo, com forte 

potencial para atuar auxiliando a instrumentação convencional, podendo, no caso de inexistência 

ou falha geral desta, fornecer informações mais completas e relevantes que a inspeção visual. Para 

fundamentar essas afirmações, foram realizadas aquisições geofísicas de Resistividade Elétrica, 

Georadar (GPR), Sísmica de refração, e Refraction Microtremor (ReMi) no dique da barragem de 

Sant Llorenç de Montgai, localizada na província de Lleida, a 145 Km de Barcelona – Catalunha. 

Os resultados obtidos confirmaram que os métodos geofísicos utilizados respondem 

individualmente de forma satisfatória às condições construtivas do dique de terra, às anomalias 

presentes, e à geologia encontrada (aluvião, rochas carbonáticas e evaporíticas).  Pode–se afirmar 

ainda que esses métodos, quando utilizados de forma integrada, são capazes de diminuir as 

ambiguidades nas interpretações individuais e permitem o imageamento satisfatório do interior do 

dique e das principais feições geológicas e dessa forma inspecionar o maciço e sua fundação.  

Dessa forma, os resultados apresentados por essa pesquisa demonstram que os métodos geofísicos 

constituem uma importante ferramenta que pode ser utilizada na verificação das condições do 

maciço de uma barragem de terra. 

Palavras-chave: Barragens de terra; Segurança de barragens de terra; Instrumentação de barragens de terra; Inspeção visual de 

barragens de terra; Geofísica rasa; Imageamento; Georadar; GPR; Resistividade elétrica, Tomografia elétrica; Sísmica de refração; 

ReMi; Sant Llorenç de Montgai. 
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ABSTRACT 

The monitoring of Earth dam makes use of visual inspection and instrumentation to identify and 

characterize the deterioration that compromises the security of earth dams and associated 

structures.  The visual inspection is subjective and can lead to misinterpretation or omission of 

important information and,  some problems are detected too late.  The instrumentation are efficient 

but certain technical or operational issues can cause restrictions.  Thereby, visual inspections and 

instrumentation can lead to a lack of information. Geophysics offers consolidated, low-cost 

methods that are non-invasive, non-destructive and low cost. They have a strong potential and can 

be used assisting instrumentation.  In the case that a visual inspection and strumentation does not 

provide all the necessary information, geophysical methods would provide more complete and 

relevant information. In order to test these theories, geophysical acquisitions were performed using 

Georadar (GPR), Electric resistivity, Seismic refraction, and Refraction Microtremor (ReMi) on 

the dike of the dam in Sant Llorenç de Montgai, located in the province of Lleida, 145 km from 

Barcelona, Catalonia. The results confirmed that the geophysical methods used each responded 

satisfactorily to the conditions of the earth dike, the anomalies present and the geological features 

found, such as alluvium and carbonate and evaporite rocks. It has also been confirmed that these 

methods, when used in an integrated manner, are able to reduce the ambiguities in individual 

interpretations. They facilitate improved imaging of the interior dikes and of major geological 

features, thus inspecting the massif and its foundation. Consequently, the results obtained in this 

study demonstrated that these geophysical methods are sufficiently effective for inspecting earth 

dams and they are an important tool in the instrumentation and visual inspection of the security of 

the dams. 

Keywords: Earth dam; Earth dam safety; Earth dam instrumentátion; visual inspection; Near-surface Geophysics; Imaging; 

Georadar; GPR; electrical resistivity, electrical tomography; Seismic refraction; Refraction Microtremor; ReMi; Sant Llorenç de 

Montgai. 



ix 

ÍNDICE

Capítulo I ___________________________________________________________________ 1 

1 Introdução _________________________________________________________________ 2 

1.1 Relevância do Tema ____________________________________________________________ 2 

1.2 Objetivo ______________________________________________________________________ 7 

1.3 Metodologia ___________________________________________________________________ 8 

1.4 Organização da Tese ____________________________________________________________ 9 

1.5 Considerações ________________________________________________________________ 10 

Capítulo II _________________________________________________________________ 11 

2 Barragem de Terra: Características Construtivas e Técnicas de Controle ___________ 12 

2.1 Introdução às Barragens de Terra ________________________________________________ 12 

2.2 Segurança das Barragens de Terra _______________________________________________ 15 

2.3 Instrumentação de Barragens de Terra ___________________________________________ 19 

2.4 Considerações ________________________________________________________________ 22 

3 Métodos Geofísicos Rasos ___________________________________________________ 24 

3.1 Introdução ao Imageamento _____________________________________________________ 24 

3.2 Geofísica Rasa ________________________________________________________________ 33 

3.3 Método Geofísico Georadar (Ground Penetration Radar - GPR) _______________________ 36 

3.4 Método geofísico Resistividade Elétrica ___________________________________________ 46 

3.5 Método Geofísico Sísmica de Refração ____________________________________________ 50 

3.6 Método Geofísico Refraction Microtremor - ReMi ___________________________________ 57 

3.7 Método Geofísico Potencial Espontâneo ___________________________________________ 62 

3.8 Considerações ________________________________________________________________ 66 

Capítulo IV _________________________________________________________________ 67 

4 O Dique de Sant Llorenç de Montgai __________________________________________ 68 

4.1 Caracterização do Reservatório Sant Llorenç de Montgai ____________________________ 68 

4.2 Geologia da Área ______________________________________________________________ 72 

4.3 Danos e Intervenções do Dique de Sant Llorenç de Montgai __________________________ 74 

4.4 Prospecções Geofísicas no Dique Sant Llorenç de Montgai ___________________________ 79 

4.5 Considerações ________________________________________________________________ 82 

Capítulo V _________________________________________________________________ 83 

5 Aquisição, Processamento, Interpretação e Discussão dos Resultados _______________ 84 

5.1 Considerações Sobre o Ambiente de Aquisição _____________________________________ 84 

5.2 Considerações Gerais para a Interpretação ________________________________________ 85 



x 

5.3 Ground Penetration Radar - Georadar _____________________________________________ 87 
5.3.1 Aquisição de Dados _______________________________________________________________ 87 
5.3.2 Processamento ___________________________________________________________________ 89 
5.3.3 Interpretação ___________________________________________________________________ 101 

5.4 Resistividade Elétrica _________________________________________________________ 107 
5.4.1 Aquisição de Dados ______________________________________________________________ 107 
5.4.2 Processamento __________________________________________________________________ 109 
5.4.3 Interpretação ___________________________________________________________________ 111 

5.5 Sísmica de Refração __________________________________________________________ 116 
5.5.1 Aquisição de Dados ______________________________________________________________ 116 
5.5.2 Processamento __________________________________________________________________ 119 
5.5.3 Interpretação ___________________________________________________________________ 122 

5.6 Sísmica ReMi (Refraction Microtremor) __________________________________________ 123 
5.6.1 Aquisição _____________________________________________________________________ 124 
5.6.2 Processamento __________________________________________________________________ 127 
5.6.3 Interpretação ___________________________________________________________________ 135 

5.7 Interpretação Integrada _______________________________________________________ 135 

5.8 Considerações _______________________________________________________________ 139 

Capítulo VI ________________________________________________________________ 140 

Referências Bibliográficas ___________________________________________________ 143 

Anexo I ___________________________________________________________________ 154 

Anexo II __________________________________________________________________ 165 
  



xi 

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Categorização e principais causas de danos em barragens de terra (*). ........................................ 17 

Tabela 3.1 Valores Típicos de Constante Dielétrica (K), Condutividade Elétrica (Σ), Velocidade (V) e 

Atenuação (A) de Alguns Materiais. .......................................................................................................... 42 

Tabela 3.2 - Módulos elásticos e suas relações lineares com os esforços e respectivas tensões resultantes. ....... 59 



xii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 – Representação esquemática de uma seção transversal de uma barragem de terra zonada. 14 

Figura 2.2 – Representação esquemática de uma seção transversal de uma barragem de terra homogênea. 14 

Figura 2.12 – Diagrama associando instrumentação com danos em barragens de terra. 20 

Figura 3.1 - Ilustração com exemplo de imageamento tradicional em Geofísica aplicado em engenharia. 25 

Figura 3.2 – Ilustração de alguns fenômenos que causam ruído. 25 

Figura 3.3 Diagrama exemplificando em (a) um imageamento sem a ocorrência do fenômeno de dispersão 

múltipla, enquanto (b) e (c) são duas possibilidades da ocorrência do fenômeno. 26 

Figura 3.4 - Ilustração com exemplos de configuração de imageamento tradicionais, (a) ativo e (b) passivo 

através do alvo e (c) passivo refletido no objeto. 27 

Figura 3.5 – Ilustração correlacionando um ponto do objeto com sua imagem representada por uma mancha. 

Dois pontos separados por uma distância menor que a dimensão da mancha não será facilmente 

distinguível. 28 

Figura 3.6 – Ilustração exemplificando com o método geofísico Georadar (GPR) o compromisso entre 

resolução e profundidade. 29 

Figura 3.7 – Ilustração com o resumo da discussão conceitual. 31 

Figura 3.8 – Ilustração com a distinção entre problema direto e problema inverso. 32 

Figura 3.9 – Ilustração do fluxo de do processo de geofísica rasa. 34 

Figura 3.10– Fluxo geral e sistemático para investigação com geofísica rasa. 35 

Figura 3.11 – Diagrama de bloco de um sistema GPR típico. 37 

Figura 3.12  – Ilustração conceitual de uma aquisição GPR, mostrando ainda o pulso emitido (Tx) e refletido 

(Rx), exemplificando quatro refletores (R-1 a R-4). 37 

Figura 3.13 – Ilustração conceitual de um traço na forma de onda (a),  e na forma de imagem (b).  38 

Figura 3.14 – Representações de uma aquisição GPR no estilo onda 39 

Figura 3.15 – Representações de uma aquisição GPR no estilo linescan ou point. 39 

Figura 3.16 – Diagrama conceitual de aquisição de perfil de reflexão (a) e Sondagem de ponto médio comum 

– CMP (b) . 45 

Figura 3.17 – Diagrama conceitual de aquisição com arranjos Wenner, Schlumberger, e dipolo-dipolo. 47 

Figura 3.18 – Diagrama conceitual da sequência de aquisição de pseudo-seção de resistividade aparente 

utilizando arranjo dipolo-dipolo. 48 

Figura 3.19 – Exemplo de Seção de resistividade elétrica verdadeira (Tomografia elétrica) obtida de aquisição 

realizada no Dique de Sant Llorenç de Montgai, da posição 0,0 m a 94 m. 50 

Figura 3.20 – Ilustração do movimento das partículas na passagem de ondas sísmicas. 53 

Figura 3.21 – Diagrama conceitual de uma aquisição de sísmica de refração. 54 

Figura 3.22 – Diagrama conceitual da trajetória do raio sísmico direto; refletido, e refratado. 55 

Figura 3.23 – Exemplo conceitual do registro de refração sísmica enfatizando reflexão, distância crítica com a 

marcação da primeira chegada em cada traço. 55 



xiii 

Figura 3.24 – Exemplo de Sismograma, mostrando a amplitude da energia captada pelos geofones no tempo. 

É pressuposto que na geometria os geofones estão igualmente espaçados. 56 

Figura 3.25– Exemplos de dromocrona para uma mesma geometria. 56 

Figura 3.26 – Seção de refração sísmica entre as posições 600m e 700m do dique de terra da barragem de 

Sant Llorenç de Montgai. 57 

Figura 3.27 – Exemplo imagem de curva de dispersão produzida pelo software de processamento sísmico 

SWAN (SWAN, 2012). 61 

Figura 3.28 – Diagrama exemplo de curva de dispersão (a) e perfil de velocidade (b) obtidas com o software 

ReMi. 62 

Figura 4.1 – Ortofoto da área do reservatório de Sant Llorenç de Montgai, com a localização do dique de 

terra (A) e da barragem principal em concreto (B). 69 

Figura 4.2 – Visão geral a montante do barramento principal do conjunto de Sant Llorenç de Montgai. 70 

Figura 4.3 – Seção tipo do dique de Sant Llorenç de Montgai. 71 

Figura 4.4 – Vista do coroamento da porção inicial do dique de Sant Llorenç de Montgai. 71 

Figura 4.5 – Vista do coroamento da porção final do dique de Sant Llorenç de Montgai. 71 

Figura 4.6 – Mapa geológico da área sob o dique de Sant Llorenç de Montgai. 73 

Figura 4.7 – Unidades cartográficas, elementos estruturais e geomorfológicos da área do reservatório de Sant 

Llorenç de Montgai. 74 

Figura 4.8 – Principais direções dos fluxos subterrâneos. 75 

Figura 4.9 – No detalhe um dos 47 marcos de nivelamento superficial. 77 

Figura 4.10 – Registro dos trabalhos de injeção no dique de Sant Llorenç de Montgai no ano de 2000. 

Execução próxima da posição 700 m 78 

Figura 4.11 – Registro dos trabalhos de injeção no dique de Sant Llorenç de Montgai no ano de 2009. 

Execução próxima da posição 200m 78 

Figura 4.12 – Fotografia de um dos três vertedouro existentes para medição de vazões de águas de fuga. 79 

Figura 4.13 – Gráfico mostrando a variação de cota de diversos pontos de nivelamento, entre os anos de 1993 

e 2011. 80 

Figura 5.1 – Croqui da barragem de Sant Llorenç de Montgai, mostrando o sistema de referência e a 

localização dos perfis geofísicos sobre o dique. 84 

Figura 5.2 – Vista geral da infraestrutura da subestação elevadora de tensão do complexo de Sant Llorenç de 

Montgai. Na lateral inferior esquerda da figura é possível visualizar o revestimento do trecho inicial do 

talude de jusante do dique. 85 

Figura 5.3 – Reprodução em escala menor da Figura A-1.6 do Anexo 2, mostrando o perfil longitudinal do 

dique de Sant Llorenç de Montgai, onde é possível observar a variação lateral da espessuras do corpo do 

dique, e das camadas do solo e aluvião. 86 

Figura 5.4 – Vista geral da represa de Sant Llorenç de Montgai, onde é possível os contatos e as principais 

feições estruturais, como o cavalgamento próximo ao Hm 4. 87 

Figura 5.5 – Sistema MALA RAMAC. Em B o detalhe da unidade de controle, em C o detalhe das bases das 

baterias, e em D o detalhe do sistema de ondômetro alternativo. 88 

Figura 5.6 – Sistema GSSI SIR 3000. A figura mostra a unidade de controle, as antenas de 400 e 200 MHz, 

suporte de arrasto, e cabos e conexões. 89 



xiv 

Figura 5.7 - Registro de um momento de aquisição com GPR, Sistema GSSI SIR 3000, antena de 400 MHz. 

Na fotografia o sistema é composto da unidade de controle, antena de 400 MHz, e cabos e conexões. O 

sistema está montado em uma unidade de transporte (triciclo) com odômetro acoplado. 89 

Figura 5.8 - Radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão do trecho 600 m – 700 m, 

adquirido com a antena de 50 MHz, em 1992 com o sistema PULSE EKKO IV. 93 

Figura 5.9 - O recorte da esquerda mostra o resultado dos processamentos Correção estática, Edição do perfil 

de reflexão, dewow, e correção do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os processamentos 

Normalização de traços, Função ganho SEC e Balanceamento espectral e o recorte da direita acrescenta 

o processamento filtragem f-k. 94 

Figura 5.10 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia (painel 

inferior) de todos os traços do dado bruto correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.6 (figura 

esquerda). A figura da direita mostra a evolução dos dados após o processamento cumulativo 

processamento balanceamento espectral. 94 

Figura 5.11 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia de todos 

os traços (painel inferior) correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.6. A figura da esquerda se 

refere ao processamento de balanceamento espectral, enquanto a figura da direita corresponde ao 

processamento filtragem f-k. 95 

Figura 5.12 - Radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão do trecho 400 m – 500 m, 

adquirido em 2012 com o sistema GPR SIS 3000. 95 

Figura 5.13 - O recorte da esquerda mostra o resultado dos processamentos Correção estática, Edição do 

perfil de reflexão, dewow, e correção do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os processamentos 

Normalização de traços, Função ganho SEC e Balanceamento espectral. O recorte da direita acrescenta 

o processamento filtragem f-k. 96 

Figura 5.14 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia de todos 

os traços (painel inferior) correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.12. A figura da esquerda se 

refere ao dado bruto, enquanto a figura da direita corresponde ao processamento cumulativo filtragem 

f-k. 96 

Figura 5.15 - Radargrama correspondente ao Produto final do processamento do perfil de reflexão do trecho 

entre as posições 600 m e 700 m do dique de Sant Llorenç de Montegai, no anos de 1992 com o sistema 

PULSE EKKO IV, utilizando antena não blindadas de 50 MHz a, no modo bi estático passo-a-passo, 

com geometria de afastamento comum entre antenas de 2 m, com espaçamento entre estações de 

aquisição de 0,50 m. 97 

Figura 5.16 – Radargrama correspondente ao Produto final do processamento do perfil de reflexão perfil de 

reflexão entre as posições 400 m e 500 m, adquirido em 2012, com o sistema SIR 3000, utilizando antena 

não blindadas de 400 MHz, no modo mono estático, contínuo, com espaçamento entre estações de 

aquisição de 0,025 m. 97 

Figura 5.17 - Recortes de radargrama de dados brutos mostrado Semi hipérboles utilizadas na análise de 

velocidade. As figuras da esquerda para a direita respectivamente pertencem aos perfis de reflexão: 0 m 

– 100 m; 300 m – 400 m; e 400 m – 500 m. 98 

Figura 5.18 - Radargrama do perfil de reflexão adquirido com antena de 50 MHz, posição de 100 m – 200 m, 

com exemplos, em preto, da presença de eventos de onda aérea. 99 

Figura 5.19 – Modelo sintético que representa as unidades que constituem o corpo do dique e fundação, 

correspondente às posições de 500 m a 600 m. 100 

Figura 5.20 - Radargrama sintético produto da simulação da Figura 5.19 com apresentação no modo forma 

de imagem. 100 

Figura 5.21 - Radargrama sintético produto da simulação da Figura 5.19 com apresentação no modo forma 

de onda. 100 



 

xv 

Figura 5.22 - Evolução da subsidência do dique de Sant Llorenç de Montgai, entre os anos de 1993 e 2011 

utilizando método geodésico de instrumentação de deslocamento de superfícies do dique. Fonte: 

ENDESA (2011) 101 

Figura 5.23 - Recorte do radargrama processado, produto de aquisição GPR com antenas de 400 MHz, 

trecho entre as posições 565 m e 600 m do dique de Sant Llorenç de Montgai. Observar na área circular 

em destaque a estrutura em camadas horizontais que deve ser dominante para uma estrutura integra, 

enquanto na área retangular em destaque esse padrão não ocorre. 102 

Figura 5.24 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 0 m e 100 m, adquirido 

em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 105 

Figura 5.25 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 400 m e 500 m, 

adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 105 

Figura 5.26 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, 

adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 105 

Figura 5.27 - Radargrama processado, antenas de 100 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, 

adquirido em 1992 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montga. 106 

Figura 5.28 - Radargrama processado, antenas de 50 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido 

em 1992 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 106 

Figura 5.29 - Radargrama processado, antenas de 50 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido 

em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 106 

Figura 5.30 - Registro de um momento de configuração do Sistema IRIS Instruments, mostrando uma 

estimativa dos pontos de medição e profundidade máxima alcançada. 107 

Figura 5.31 - Registro de um momento de aquisição de Resistividade Elétrica com Sistema IRIS Instruments. 

Na imagem é possível visualizar o resistivímetro multicanal, dois cabo multicondutor (amarelo), e a 

bateria automotiva, utilizada como fonte de força. 108 

Figura 5.32 - Registro de um momento de aquisição de Resistividade Elétrica, mostrando o lançamento do 

cabo multicondutor direito montado sobre os eletrodos posicionados sobre o coroamento do dique entre 

as posições 0 m e 94 m. 108 

Figura 5.33 - Registro de um momento de processamento mostrando a janela principal do aplicativo Prosys 

II. Os dados de Resistividade Elétrica mostrados a parte da aquisição correspondem às posições 0 m a 

94 m. 109 

Figura 5.34 - Registro de um momento de avaliação dos dados adquiridos, mostrando a pseudo seção de 

resistividade elétrica entre as posições 0 m a 94 m, ver Figura 5.23. 109 

Figura 5.35 - Processamento com aplicativo Prosys II mostrando o desvio padrão do dado bruto principal dos 

dados de Resistividade Elétrica correspondem às posições 0 m a 94 m. 110 

Figura 5.36 - Processamento com aplicativo Prosys II mostrando visualmente a dispersão dos dado de 

Resistividade Elétrica correspondem às posições 0 m a 94 m. 110 

Figura 5.37 – Perfil geoelétrico entre as posições 34 m e 800 m, eletrodos espaçados de 2 m, adquirido no ano 

de 2003. Exagero vertical de 3 vezes. 115 

Figura 5.38 - Perfil geoelétrico entre as posições 0 m e 788 m, eletrodos espaçados de 2 m, adquirido no ano de 

2012. Exagero vertical de 3 vezes. 115 

Figura 5.39 - Perfil geoelétrico entre as posições 0 m e 705 m, eletrodos espaçados de 5 m, adquirido no ano de 

2012. Exagero vertical de 2 vezes. 115 

Figura 5.40 - Modelo interpretativo elaborado com base nas informações obtidas com o método de 

resistividade elétrica, com espaçamento de 5m. 116 



xvi 

Figura 5.41 – Sistema de aquisição de dados para sísmica de refração. Na imagem (A) a visão geral do sistema 

tendo em primeiro plano o computador portátil, à direita a geometria de aquisição formada pelos 

geofones interconectados pelo cabo multi-condutor (cor amarela).  Na imagem (B) detalhe do sismógrafo 

e suas conexões.  Na imagem (C) o detalhe da conexão entre um geofone e cabo multi-condutor. Na 

imagem (D) um momento de geração de energia acústica, marreta e placa de disparo são conectados 

individualmente ao sismógrafo. 117 

Figura 5.42 – O diagrama mostra a posição dos 24 geofones espaçados de 3 m, e as 9 posições de tiro. Os tiros 

de números 1 e 9 distantes de 3 m, respectivamente, dos geofones de ordem 1 a 24. 118 

Figura 5.43 – Visualização do operador no computador portátil após a liberação de um tiro na posição 649,5 

m do dique, entre os geofones de ordem 1 e 2 do tramo. 118 

Figura 5.44 – A figura mostra a definição da primeira chegada da onda P a partir da análise de um 

sismograma. Os círculos em tom de vermelho na parte superior da figura, indicam os tempos das 

primeiras chegadas da onda P. 120 

Figura 5.45 – A figura mostra o conjunto de dromocrona obtidos a partir da picagem das primeiras chegadas 

da onda P nos respectivos sismogramas. 120 

Figura 5.46 – A figura mostra o produto final do processo de inversão sobre os dados da aquisição de 

refração sísmica entre as posições 559 m e 628 m do dique de Sant Llorenç de Montgai. 121 

Figura 5.47 – Imageamento de tomografia sísmica correspondente às posições 621 m a 697 m do dique de 

Sant Llorenç de Montgai. A figura possui um exagero vertical de duas vezes. As linhas, respectivamente 

de cima para baixo, representam o contato da fundação do dique com camada de solo; contato entre as 

camadas de solo e aluvião; e, o contato entre as camadas de aluvião e as rochas sedimentares. 122 

Figura 5.48 – Espectro de amplitude obtido com DAQ Link III, com 24 canais, correspondente a uma 

aquisição com a geometria de geofone localizada entre as posições 628 m e 697 m. 124 

Figura 5.49 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 30 s. A aquisição 

foi realizada entre as posições 628 m e 697 m. É a visualização do registro da energia versus o tempo 

registrado, por cada geoofone no período de 30s. 126 

Figura 5.50 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 30 s. A aquisição 

foi realizada entre as posições 628 m e 697 m. É a visualização do registro da energia versus o tempo, 

registrado por cada geofone no período de 30s. 126 

Figura 5.51 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 5 minutos. A 

aquisição foi realizada entre as posições 76 m e 145 m. É a visualização do registro da energia versus o 

tempo, registrado por cada geofone no período de 30s. 127 

Figura 5.52 – Visualização resultado da operação de empilhamento referente às nove aquisições ReMi de 30 s, 

realizadas entre as posições 628 m e 697 m, tramo mais distante das turbinas de geração de energia 

elétrica. 128 

Figura 5.53 – Imagem do espectro f-k do método ReMi duplicado, onde k é o número de onda e f a 

frequência, disponibilizado pelo software SWAN para definição assistida da curva de dispersão. 129 

Figura 5.54 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 628 m e 697 m, tramo 

mais distante das turbinas de geração de energia elétrica. 129 

Figura 5.55 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 352 m e 421 m, tramo 

intermediário com distância intermediária com relação às turbinas de geração de energia elétrica. 130 

Figura 5.56 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 7 m e 76 m, tramo mais 

próximo às turbinas de geração de energia elétrica. 130 

Figura 5.57 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 7 m e 76 m, tramo mais 

próximo às turbinas de geração de energia elétrica, aquisição única de 5 minutos. 131 



 

xvii 

Figura 5.58 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as posições 76 m 

e 145 m, segundo tramo mais próximo das turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos com 

aquisição única de 5 minutos. 132 

Figura 5.59 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as posições 7 m e 

76 m, tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos com aquisição única 

de 5 minutos. 132 

Figura 5.60 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as posições 76 m 

e 145 m, segundo tramo mais próximo das turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos com 

aquisição de 9 períodos de 30 segundos. 133 

Figura 5.61 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as posições 7 m e 

76 m, tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos com aquisição única 

de 9 períodos de 30 segundos. 133 

Figura 5.62 – Imagem da interface do software SWAN mostrando a dispersão de dados (janela 1) decorrente 

da "picagem" da curva de dispersão, e o modelo de camadas obtido com o processo de inversão (janela 

2). 134 

Figura 5.63 – Imagem da interface do software SWAN mostrando a dispersão de dados decorrente de uma 

definição de curva de dispersão satisfatória (figura esquerda), e o modelo de camadas obtido com o 

processo de inversão (figura direita). 134 

Figura 5.64 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em primeiro 

plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração, e na sequência a aplicação do atributo Traço de 

Hilbert na Energia, sobre os dados GPR. Em último plano um perfil de resistividade elétrica. 136 

Figura 5.65 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em primeiro 

plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração e resistividade elétrica sobrepostos, evidenciando a 

anomalia gerada pela injeção de cimento em ambos os métodos. 137 

Figura 5.66 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando em primeiro plano, os mapas de 

velocidade da sísmica de refração e GPR sobrepostos, evidenciando a anomalia gerada pela injeção de 

cimento em ambos os métodos. 137 

Figura 5.67 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em primeiro 

plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração, com 50% de transparência, sobreposto ao perfil 

de resistividade e a anomalia gerada pela injeção de cimento. 138 

Figura 5.68 – Apresentação de uma interpretação dos contatos entre o dique e a camada de aluvião 

(superfície verde), ou o contato desta camada com as rochas sedimentares (superfície de cor amarela), 

com perfis de GPR e resistividade elétrica. 138 

Figura 5.69 – Imagem que mostra uma opção alternativa de interpretação considerando os contatos entre o 

dique e a camada de aluvião (superfície verde), ou o contato desta camada com as rochas sedimentares 

(superfície de cor amarela), separados por duas radarfácies. 139 

 

  



xviii 

LISTA DE ABREVIAÇÕES

ANA Agência Nacional de Águas. 

ASCE American Society of Civil Engineers. 

ASDSO Association of State Dam Safety Officials. 

BENC Barragem de Enrocamento com Núcleo Impermeável. 

BEFC  Barragem de Enrocamento com Face Impermeável. 

CBGB Comitê Brasileiro de Grandes Barragens. 

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais. 

CCR Concreto Compactado com Rolo. 

CMP Common Mid Point. 

DFT Discrete Fourier Transform. 

DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

DSO Dam Safety Office. 

ERI Electrical Resistivity Imaging. 

ERT Electrical Resistivity Tomography. 

FFT Fast Fourier Transforms. 

GPR Ground Penetration Radar. 

Georadar Radar de penetração no solo, ver GPR. 

ICOLD  The International Commission on Large Dam. 

MASW    Multi-Channel Analysis of Surface Waves. 

NRC  National Research Council. 

ReMi  Refraction Microtremor. 

RMS  Root Mean Square. 

SASW   Spectral Analysis of Surface Waves. 

SEV  Sondagem Elétrica Vertical. 

SP  Spontaneous polarization. 

SP  Self-Potential. 



xix 

SWAN  Surface Waves Analysis. 

WCD World Commission on Dams. 

WARR Wide-Angle Reflection and Refraction. 

USSD United States Society on Dam. 



xx 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

Equação 3.1 – Equação genérica da propagação do elemento explorador como função da propriedade física 

do meio. ....................................................................................................................................................... 30 

Equação 3.2 – Equação genérica do sistema linear da Equação da imagem. .................................................... 30 

Equação 3.3 – Equação matricial genérica da imagem. ..................................................................................... 31 

Equação 3.4 – Equação da atenuação do pulso eletromagnético em um meio físico. ........................................ 41 

Equação 3.5 – Velocidade do pulso eletromagnético em um meio físico. ........................................................... 41 

Equação 3.6 – Equação do comprimento de onda do pulso eletromagnético em um meio físico. ..................... 42 

Equação 3.7 – Equação da resolução vertical. .................................................................................................... 43 

Equação 3.8 – Equação da resolução lateral (horizontal). ................................................................................. 44 

Equação 3.9 - Propagação das ondas “P” em termos módulo de Young, densidade do material, e razão de 

Poisson. ....................................................................................................................................................... 52 

Equação 3.10 - Propagação das ondas “P” em termos módulo de Young, densidade do material, e razão. ..... 52 

3.11 - Relação entre as velocidades das ondas "P", "S", e Rayleigh. ................................................................. 58 

3.12 - Relação entre as velocidades das ondas "S" e Rayleigh, como função do coeficiente de Poisson. ........... 58 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Introdução  
 



Introdução 

 2 

1 Introdução 

O presente capítulo constrói a linha de pensamento que norteia este trabalho, culminando 

com a importância de seus resultados práticos no uso dos métodos geofísicos rasos na inspeção de 

barragem de terra. A utilização da geofísica rasa de forma integrada e sistematizada, nesse 

contexto, é tema embrionário, tendo muito ainda a ser pesquisado. É relevante salientar que 

existem diversos tipos de barragens, como também vários métodos geofísicos, por esses motivos 

este capítulo restringe esse universo ao apresentar os objetivos do trabalho. Além disso, por se 

tratar de um tema com diversas variantes de condução da pesquisa, uma metodologia foi adotada 

e é apresentada na sequência. O capítulo é concluído apresentando a organização adotada no 

desenvolvimento do texto, dando ao leitor uma visão geral da tese e um convite à sua leitura.  

 

1.1 Relevância do Tema 

Existem muitas formas de vida que sobrevivem com pouca água, mas nenhuma vida na 

terra existe sem água. Dos primeiros aglomerados humanos às grandes civilizações, todos se 

formaram em torno da presença da água. Os reservatórios estão entre as primeiras estruturas 

concebidas pela humanidade. Estudos de culturas antigas na China, Índia, Irã e Egito mostram que 

as construções de barragens foram iniciadas há milhares de anos (JANSEN, 1980; PENMAN et 

al., 1999; SAXENA & SHARMA, 2005). Nesse sentido, as barragens têm sido construídas para 

os mais diversos propósitos, tais como: suprimento de água para abastecimento humano e 

industrial; lazer; agricultura; agropecuária; piscicultura; regularização de fluxo de líquido; 

navegação; controle de sedimentos; controle ambiental; rejeitos; produção de energia elétrica 

(SINGH, 1996; FAHLBUSCH, 2009). 

Essas construções são ativos financeiros com significativo valor econômico, inclusive 

pertencem à infraestrutura do país. O cadastro nacional de barragens é mantido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), esse cadastro não está concluído (ANA, 2013), mas no relatório que 

publicou em 2013 já constam em cadastro 13.529 unidades. Destas, 371 são grandes barragens, 

segundo o Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - CBGB (http://www.cbdb.org.br). Em termos 

comparativos, consultando o banco de dados do Comitê Internacional de Grandes Barragens 

(http://www.icold-cigb.org) pode-se constatar que, mundialmente, em 2013, existem 23.169 

grandes barragens. 

Em termos de nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 

possui sob sua responsabilidade 327 barragens de diversos tipos (ARAÚJO, 1990; ANA, 2013). 

As barragens possuem vida útil superior a cem anos, entretanto apresentam expressivo poder de 
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destruição em caso de falha decorrente de diversas causas, tanto naturais como provocadas pela 

intervenção ou omissão do homem (SAXENA & SHARMA, 2005; YOU, 2012). You (op. cit.) 

apresenta um cenário mundial em que 3.498 barragens apresentaram falhas entre 1954 e 2006, 

sendo que 90% delas são barragens de terra. Não há estatística brasileira oficial quanto a falhas 

nessas construções. No entanto, MENESCAL (2009) catalogou um total de 166 eventos 

classificados como incidentes e acidentes envolvendo barragens no Brasil, no período de abril de 

1954 a janeiro de 2009. Outras estatísticas mundiais podem ser encontradas em ICOLD (1974), 

ICOLD (1983), ICOLD (1995); ESPINO, 1997; FOSTER et al., 2000; LADEIRA, 2007; 

BEDROSIAN et al., 2012).  Até os dias de hoje, a publicação ICOLD (1983) ainda é a mais 

completa e detalhada compilação de dados sobre danos em barragens já publicada. 

Mesmo que as barragens sejam construídas com as melhores técnicas de engenharia de sua 

época, os acidentes ocorridos com esse tipo de empreendimento têm evidenciado que há riscos 

potenciais significativos associados a essas obras de engenharia. Neste contexto, o risco potencial 

corresponde a quantificação das consequências de um acidente, independente da probabilidade de 

ocorrência. Dessa forma, essas obras necessitam de um eficiente controle rotineiro de suas 

condições de segurança. Segurança, nesse contexto, corresponde à capacidade da barragem de 

satisfazer às exigências de comportamento previstas em projeto, ou seja, apresentar desempenho 

que evite incidentes e acidentes relacionados a aspectos estruturais, econômicos, ambientais e 

sociais, ou ainda manter os riscos em níveis considerados aceitáveis (MYERS & STATELER, 

2008; CBGB, 1996). Essa segurança é executada com revisões periódicas compreendendo a 

análise das características hidráulicas, hidrológicas, de estabilidade estrutural e a adequabilidade 

operacional das diversas instalações, de acordo com critérios de projeto e informações disponíveis 

quando da realização de cada revisão. Não só isso, mas também propor ações de correção e 

melhoria, visando a reduzir eventuais riscos apresentados pela barragem (ANA, 2013). A 

segurança de barragem envolve ações nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro 

enchimento, primeiro vertimento, operação, desativação, e de usos futuros da barragem. 

Compreende não só o barramento e sua fundação, mas também as obras complementares, sejam 

superficiais, subterrâneas, ou submersas. 

Na identificação e na caracterização de deteriorações com potencial de comprometer a 

segurança do barramento e estruturas anexas, principalmente n longo prazo, a segurança de 

barragem se utiliza do monitoramento (SÊCO & PINTO, 1987; NRC, 1983; FONSECA, 2003).  

Segundo DING & QIN (2000), o monitoramento é frequentemente uma das formas mais eficazes 

para compreender a condição de segurança de obras de engenharia. PENMAN et al. (1999) firma 

que o monitoramento significa fazer medições diretas ou indiretas, por instrumentos instalados 
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(auscultação da instrumentação), ou por inspeção visual. Nesse contexto, instrumentação é o 

conjunto de instrumentos mecânicos, elétricos ou eletrônicos para medir tensão, pressão, fluxo, 

deslocamento, temperatura, níveis da água, precipitações etc., que são instalados nos maciços e 

fundações das barragens com o objetivo de quantificar parâmetros bem definidos, os quais serão 

devidamente analisados e interpretados para avaliar as condições de segurança da obra. A 

instrumentação exige projeto específico elaborado por equipe técnica especializada, com a 

instalação dos equipamentos ocorrendo, em sua maioria, durante a construção da estrutura. A 

extensão e a natureza da instrumentação são funções da complexidade da obra, do volume da bacia 

hidráulica e do risco associado à perdas de vidas e danos materiais à jusante (CBGB, 1996; DING 

& QIN, 2000; FONSECA, 2003; SILVEIRA, 2006; MYERS & STATELER, 2008). 

A inspeção visual objetiva complementar a análise da instrumentação, consistindo na 

observação completa das condições da barragem e estruturas anexas, registrando quaisquer 

condições anormais ou incomuns, manifestadas em qualquer ponto visível da estrutura, que possa 

comprometer a segurança da barragem, tais como erosão, subsidências, percolação concentrada, 

instrumentação, corrosão, comportas, vertedouro, equipamentos de operação, etc. Não há uma 

busca proposital de anomalias, mas, se observadas, a ocorrência deve ser informada imediatamente 

à gerência (NRC, 1983).  

Segundo SILVEIRA (2006), a prática tem demonstrado que a instrumentação 

convencional, muitas vezes, não dispõe de manutenção adequada, podendo ocasionar leituras 

errôneas ou a parada do instrumento medidor. Alguns desses instrumentos apresentam 

confiabilidade que diminui rapidamente com o tempo, e, por isso, requerem cuidados para longos 

períodos de utilização. WILLIAMS (2004) estudou a barragem Masjed-e-Soleiman, com 187 m 

de altura, do tipo enrocamento e núcleo de argila, construída entre 1996 e 2001, onde uma 

proporção significativa da instrumentação enterrada tornou-se inoperante por causa de instalação 

incorreta, de danos causados durante a construção da obra, do uso de equipamento incorreto e de 

instrumentos defeituosos. CARIM (2007) chegou a conclusões semelhantes ao estudar a barragem 

da Usina Hidrelétrica de Três Marias, administrada pela Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), no Brasil. 

Por mais experiente que seja uma equipe em engenharia geotécnica de barragem, ainda 

assim há condições, no interior do maciço, que não podem ser percebidas, a não ser por medidas 

geradas com uma instrumentação adequada, como é o caso de recalques (NRC, 1983). Mesmo 

quando adequadamente projetada, a instrumentação convencional produz dados pontuais e muito 

espaçados, quando comparados às dimensões do maciço (PENMAN, 1999), ou seja, o valor dos 

parâmetros de grandes volumes do maciço é inferido, por exemplo, a partir de modelagem 
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matemática (FOSTER, 2000; SAKURAI, 2003). Ocorrem situações onde o completo 

conhecimento de causa e efeito em algumas anomalias implica em investigações também no 

entorno da barragem. Nesse caso, a instrumentação convencional é inútil (ASCE, 2000). Por sua 

vez, a inspeção visual é subjetiva, é dependente do conhecimento e da experiência do profissional, 

o que possibilita erros de interpretação ou omissão. Dessa forma, mesmo se bem instrumentada e 

corretamente inspecionada visualmente, uma barragem ainda possui setores onde a informação 

sobre o desempenho é insuficiente ou inexistente. 

No caso de barragens não instrumentadas, ASCE (2000) afirma apenas inspeções visuais 

são realizadas e que anormalidades só podem ser detectadas através de testes e avaliações, por 

vezes, realizados muito tarde, quando o comprometimento da estrutura já é significativo. Nesse 

caso, se comparado com um diagnóstico precoce, mesmo sendo tecnicamente possível a 

reabilitação, os custos são elevados (NRC, 1983). Uma barragem com instrumentação deficiente 

(sem manutenção e calibração), registro histórico de performance inexistente ou deficiente, pode 

ser considerada como não instrumentada. 

A necessidade da investigação de anomalias detectadas na inspeção visual ou mesmo 

indicadas pela instrumentação como, por exemplo, depressões ou caracterização de infiltrações 

anômalas, exigem informações contínuas e tridimensionais, dados que, não raro, nem mesmo a 

instrumentação pode fornecer pela sua característica mais pontual. Nesses casos, a precisão e 

acurácia da instrumentação convencional não apresentam relevância maior que uma indicação 

menos precisa, mas que contemple a espacialidade. 

As barragens de menor porte, normalmente localizadas em empreendimentos 

agropecuários ou propriedades particulares, não são instrumentadas, a segurança é baseada em 

inspeção visual. Um possível acidente, quando visto isoladamente, pode não causar perda de vidas 

nem danos materiais consideráveis, mas a ocorrência desse evento pode desencadear a jusante 

rompimentos em sequência de outras estruturas, podendo ceifar vidas e causar grande prejuízo 

material (NRC, 1983). 

Há, principalmente nos países em desenvolvimento, considerável número de barragens de 

terra onde é desconhecido seu estado de vulnerabilidade, como também sua classificação de dano 

potencial associado. Isso pode ser observado considerando o número de estruturas existentes e as 

informações disponíveis nos bancos de dados conhecidos. Implantar nessas obras o monitoramento 

convencional implica um investimento muito elevado, inacessível a muitos países e, muitas vezes, 

tecnicamente não recomendado; por serem métodos diretos de investigação, eles são invasivos 

(SILVEIRA, 2006). CARDARELLI (2010) argumenta que barragens e diques de terra existentes 

devem ser avaliados para controle de segurança, manutenção e reparação.  
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Dessa forma, como há um aumento contínuo da demanda por níveis mais elevados de 

segurança e confiabilidade para todas as infraestruturas críticas, se faz necessário um conjunto de 

ferramentas e procedimentos que possam suprir as carências apresentadas. Este trabalho, portanto, 

propõe os métodos geofísicos rasos para essa tarefa, mesmo conhecendo que não apresentam, 

ainda, precisão e acurácia suficientes para serem candidatos a substitutos da instrumentação 

convencional. 

Na última década, o uso dos métodos geofísicos em engenharia civil e ambiental tem se 

tornado promissor, principalmente na investigação de profundidade de lençol freático, condições 

de subsuperfície para fundações, pluma de contaminação, entre outros. A importância está em 

conhecer estruturas não detectáveis próximas à superfície, assim como cavidades, fluxos hídricos, 

heterogeneidades de geomateriais, entre outros, de uma forma não destrutiva e de baixo custo. É 

uma tecnologia estável e comprovada que dispõe de métodos não invasivos e equipamentos com 

alto grau de automação eletrônica, o que lhe garante dimensões e peso convenientes no transporte, 

mesmo para pequenas equipes, adicionalmente baixos tempos de aquisição de dados e pequenas 

equipes para processamento. Essas características fazem dos métodos geofísicos um candidato a 

uma instrumentação diferenciada, móvel, com baixo custo, podendo complementar a 

instrumentação convencional e, no caso de inexistência ou falha geral desta, fornecer informações 

com qualidade muito superior à inspeção visual. Por realizar medidas indiretas do maciço e de 

estruturas anexas, os métodos geofísicos rasos são compatível com a definição de monitoramento 

de PENMAN et al. (1999). 

Diversos estudos já publicados demonstraram o potencial dos métodos geofísicos para 

fornecer informações sobre a estrutura, os tipos de materiais, a presença de água, entre outras 

características, e as ocorrências de uma barragem de terra. Na investigação sobre percolação  

anômala (seepage) e surgências, BUTLER (1990), A1-SAIGH (1994), CHO (2007), SJÖDAHL 

(2008) e PIQUERAS (2012) utilizaram resistividade elétrica; OH & SUN (2008) utilizou 

resistividade elétrica; SPT, AL-SAIGH (1994), BOLEVE (2009), BÉRUBÉ (2004) e MOORE 

(2011) utilizaram potencial espontâneo; BUTLER (1990), OSAZUWA & CHINEDU (2008) e 

KIM & CHO (2011) utilizaram refração sísmica; HUI & HAITAO (2011) utilizaram Georadar; e 

CARNEVALE (2008) utilizou conjuntamente MASW (Multi-Channel Analysis of Surface 

Waves). 

Para pesquisar erosão interna, HICKEY et al. (2009) elaboraram um experimento 

construindo uma pequena barragem de terra e utilizaram tomografia sísmica, ativa e passiva, na 

construção de um modelo 3D estático. Para o mesmo propósito, CARLSTEN et al. (1995) 

utilizaram Georadar. Em estudo de subsidência, KIM (2001) utilizou refração sísmica e Georadar, 
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enquanto ABRAMOV (2001) utilizou tomografia sísmica. Para estudar intervenção de reabilitação 

de uma barragem retirada de serviço por problemas de fuga de água, CARDARELLI et al. (2010) 

utilizaram resistividade elétrica e tomografia sísmica. LOPERTE et al. (2011), por sua vez, 

utilizaram Georadar na identificação de bancos de arenito na fundação.  

No entanto, esses são, em sua grande maioria, estudos pontuais onde um dano já está 

presente; são estudos isolados, sem continuidade. Não há, até o presente momento, um estudo do 

uso dos métodos geofísicos como ferramenta integrada e sistemática na inspeção de barragens de 

terra, nem como auxiliar a instrumentação do monitoramento. Não há registro de estudo que 

construa uma referência cruzada entre causas de falhas de barragens de terra e potencialidade dos 

métodos geofísicos em detectá-las, sejam aplicados individualmente ou de forma integrada. Não é 

conhecido ainda em qual estágio do desenvolvimento dos principais processo de danos em 

barragem de terra, os métodos geofísicos são eficientes para detecta-los, como também com que 

grau de certeza associado. Esse aspecto envolve o estudo da resolução dos métodos geofísicos no 

ambiente das barragens de terra. Sobre isso, vale ressaltar que os softwares geofísicos disponíveis 

no mercado são genéricos, entre as limitações encontradas está o fato de disponibilizarem modelos 

e algoritmos de inversão genéricos, não fazendo uso das particularidades dessa aplicação que 

levem a melhores resultados. Só nesse fato há, no mínimo, uma linha de pesquisa significativa. 

Assim, desde o início, este trabalho não teve a pretensão de responder a todas as questões, mas 

disponibilizar recomendações suficientes para o início da sua utilização prática, com a certeza de 

que a partir desse estudo, novas pesquisas serão demandadas. 

Para tanto, vale salientar que uma barragem de terra é composta, além do corpo da 

barragem, por outras estruturas anexas como, por exemplo, dique fusível, vertedouro, canal de 

adução e canal de fuga, túneis de desvio, tomada d'água, casa de força e canais. Dada a variedade 

de métodos geofísicos é possível investigar também essas outras estruturas. 

Dessa forma, os métodos geofísicos constituem um conjunto de ferramentas com grande 

potencial de aplicabilidade no âmbito das barragens de terra, proporcionando, inclusive, a 

definição de uma representação 3D clara de toda a estrutura. 

 

1.2 Objetivo 

Avaliar, através de um estudo de caso, a utilização sistematizada dos métodos geofísicos 

Georadar, Resistividade Elétrica, Sísmica de Refração e Refraction Microtremor (ReMi) como 

ferramenta auxiliar na inspeção e monitoramento de barragens de terra. 

Para atingir o objetivo geral, a pesquisa foi desenvolvida de forma sistemática em etapas, 

as quais consistiram nos seguintes objetivos específicos: 
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 Obter as assinaturas geoelétricas dos métodos geofísicos para o corpo do dique, as

anomalia decorrentes das injeções de cimento e material argiloso, e das rochas da fundação;

 Produzir modelos geofísicos para cada um dos métodos utilizados, tomando como

parametrização o projeto executivo do dique, as sondagens realizadas na área do dique, e

os estudos geológicos anteriores, para identificar o corpo do dique; as anomalia decorrentes

previstas; e a geologia da fundação;

 Investigar a existência de eventuais anomalias não previstas;

 Construir um modelo digital estático para visualização em ambiente 3D imersivos e

interativos, visando interpretação integrada;

 Produzir uma inspeção de barragem de terra a partir modelo digital estático visualização

em ambiente 3D.

1.3 Metodologia 

Para a realização desta pesquisa, foi escolhido um estudo de caso como fundamento para 

responder às questões que viabilizem as recomendações suficientes para o início da sua utilização 

prática. Esse estudo foi desenvolvido no dique da barragem de Sant Llorenç de Montgai, localizada 

no município de Camarasa, província de Lleida, Espanha. Esse reservatório é parte do sistema de 

regulação e gestão do rio Segre, e localiza-se próximo da cidade de Balaguer. 

A obra foi construída entre os anos de 1928 e 1930 e é composta por uma barragem de 

concreto e um dique de terra, com o objetivo de geração de energia elétrica e irrigação. O dique 

possui uma extensão de 800 m, com altura de 10 m, e um coroamento de 4,5 m. Essa obra foi 

selecionada por apresentar características que se assemelham a um laboratório de pesquisa, 

apresenta todas as características construtivas e funcionais de uma barragem de terra, como 

também possui no seu histórico problemas de performance que exigiram intervenção corretiva no 

passado, tais como infiltrações e subsidência. O dique foi erguido sobre terreno com estrutura 

tectônica complexa, e um substrato sujeito a gerar problemas de dissolução. Estão disponíveis 

ainda estudos geofísicos dos anos de 1990 e 1991, o que viabiliza uma análise da estrutura no 

tempo, além de permitir o reprocessamento dos dados com softwares mais modernos. Tais dados 

foram adquiridos e disponibilizados pela Universidade de Barcelona, através do Laboratório do 

Departament de Gequímica, Petrologia i Prospecció Geològica, da Facultat de Geologia. 

Foram realizadas campanhas geofísicas no dique da barragem de Sant Llorenç de Montgai, 

onde foram adquiridos perfis de Tomografia Elétrica, Georadar, Sísmica de Refração e Refraction 

Microtremor (ReMi), esta última com utilização inédita em barragens. As aquisições foram 

realizadas sobre o coroamento do dique e seguindo as recomendações dos respectivos fabricantes, 
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complementadas pela longa experiência dos técnicos do Laboratório do Departament de 

Gequímica, Petrologia i Prospecció Geològica, da Facultat de Geologia da Universitat de 

Barcelona – Espanha. 

Na sequência, foram realizadas as etapas de processamento e interpretação individual dos 

dados adquiridos, iniciadas na Universitat de Barcelona, e concluídas na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Na sequência, os dados foram interpretados individualmente utilizado o 

documento “Informe de la primera revisió de seguridad de la presa de Sant Llorenç de Montgai” 

(ENDESA, 2012) como referencial técnico construtivo e de recuperação da barragem. Referido 

documento foi produzido em 2011 e disponibilizado com cláusula de restrição de publicação pela 

ENDESA Genaración, administradora do complexo. 

A partir da interpretação individual dos métodos geofísicos, procedeu-se à interpretação na 

forma de um estudo integrado que permitiu a construção de três produtos: a inspeção do dique por 

métodos geofísicos; a simulação de uma operação de monitoramento confrontando as 

investigações obtidas nos anos de 2003 e 2012; e a produção das recomendações suficientes para 

a utilização dos métodos geofísicos como ferramenta para inspeção e monitoramento de barragens 

de terra. 

 

1.4 Organização da Tese 

Esta tese foi dividida em seis capítulos, descritos brevemente a seguir. 

 

Capítulo 1 - Introdução 

Apresenta a relevância, os objetivos, a metodologia, e a organização adotada no 

desenvolvimento deste trabalho. 

Capítulo 2 - Instrumentação de Barragem de Terra 

Faz uma introdução sobre barragens e, em especial, barragem de terra como 

fundamento para a compreensão do tema “Segurança de Barragem de Terra”, 

dentro do qual a instrumentação é uma ferramenta. O objetivo do capítulo é, 

permitir conjuntamente com a compreensão do Capítulo 3, conhecer as 

potencialidades e limitações dos métodos geofísicos como ferramenta auxiliar 

da instrumentação e inspeção visual na inspeção de barragens de terra. 

Capítulo 3 - Métodos Geofísicos Rasos 

Esse capítulo apresenta os princípios teóricos, como também alguns aspectos 

práticos das tecnologias Georadar, Tomografia Elétrica, Sísmica de Refração, 

Potencial Espontâneo e Refraction Microtremor (ReMi). 
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Capítulo 4 - Estudo de Caso 

Apresenta, inicialmente, a caracterização do dique da barragem de Sant Llorenç 

de Montgai, Lleida – Espanha, em especial a geologia sobre a qual se assenta. 

Em seguida, apresenta os danos ocorridos no dique e as respectivas remediações 

realizadas. Na sequência são descritas as aquisições geofísicas realizadas no 

dique nos anos de 1994, 2003, 2010, e 2012. 

Capítulo 5 - Interpretação e discussão dos resultados 

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos por cada um dos métodos 

individualmente e se propõe à interpretação dos mesmos em função do contexto 

geológico e das condições de engenharia particulares encontradas nesta 

barragem. Finalmente, se discute as vantagens e desvantagens de cada método 

e a possível integração de todos os dados disponíveis; 

Capítulo 6 - Conclusões 

Resume as principais conclusões obtidas durante este trabalho. 

 

1.5 Considerações 

Este capítulo apresentou a relevância da pesquisa argumentando a importância das 

barragens enquanto reservatório de água e bem econômico; o potencial significativo de destruição 

e perdas de vidas em caso de falha; e propôs o uso integrado e sistematizado dos métodos 

geofísicos como ferramenta complementar ou, quando esta não existir, substituta da 

instrumentação convencional utilizada pela engenharia de barragens.  Mostrou ainda os objetivos 

do trabalho e a metodologia de trabalho para alcançá-lo; finaliza apresentando a organização 

adotada no desenvolvimento do texto. 

 



Capítulo II 

Barragem de Terra: Características Construtivas e 

Técnicas de Controle 
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2 Barragem de Terra: Características Construtivas e 
Técnicas de Controle  

É importante conhecer os modelos geométrico e de materiais mais utilizados na construção 

de barragem de terra, por que facilita a etapa de interpretação dos dados geofísicos adquiridos em 

campo. Esses modelos permitem uma primeira aproximação da compreensão da resposta de cada 

método, como também são utilizados para definir com maior precisão o valor das propriedades 

derivadas dos dados adquiridos. Dessa forma esse capítulo faz uma introdução aos elementos 

estruturais mais comuns de uma barragem de terra, apresenta em seguida, aspectos relevantes de 

segurança de barragem de terra como forma de demostrar o espaço existente na inspeção 

convencional de barragens onde a utilização dos métodos geofísicos é adequada.  

 

2.1 Introdução às Barragens de Terra 

Definimos barragem como toda e qualquer estrutura artificial disposta transversalmente à 

direção de escoamento de um curso permanente ou intermitente de água com fins de contenção, 

armazenamento, regularização ou derivação compreendendo o corpo da barragem e estruturas 

anexas. 

A necessidade de armazenar água, em particular em áreas secas, foi provavelmente a 

principal razão para que os reservatórios e os aquedutos estejam entre as primeiras estruturas 

concebidas pela humanidade, fato esse constante da história de países considerados berços da 

civilização, como Babilônia, Egito, Índia, Pérsia além de países do Extremo Oriente. Não há 

registro histórico comprovando com exatidão quando barragens e canais de irrigação começaram 

a ser construídos. A barragem de Kosheish no rio Nilo, próximo a Memphis, é datada de 3.100 

anos A.C., suas ruínas ainda existem (PENMAN & SAXENA, 1999). Outro exemplo constante da 

literatura é o conjunto Jawa Dam, uma barragem do tipo gravidade, que foi construída por volta 

do ano 3.000 a.C., em território hoje pertencente à Jordânia. A referida barragem fazia parte de um 

elaborado sistema de abastecimento de água para a cidade de Jawa, que experimentou um breve 

apogeu por volta de 3.000 a.C. (FAHLBUSCH, 2009). Uma documentação cuidadosamente 

elaborada sobre a história das barragens pode ser encontrada em JANSEN (1980).  

Ao longo da história o homem tem construído barragens para diversos propósitos, tais 

como: abastecimento humano e industrial; lazer; agricultura; agropecuária, piscicultura; 

regularização do fluxo d´água; navegação; controle de sedimentos; controle ambiental; acúmulo 

de rejeitos e produção de energia elétrica. 
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Numerosos critérios podem ser utilizados para agrupar as barragens em classes. Não há 

uma padronização, embora as mais comuns sejam: finalidades de uso, características da estrutura, 

materiais utilizados na construção, parâmetros dimensionais, volume de armazenagem e risco a 

jusante. No entanto, as barragens são geralmente classificadas em termos de materiais utilizados e 

na sua disposição empregada na construção. JANSEN (1988), EMIROGLU (2008), e COSTA 

(2012) classificam os tipos de barragens em: convencionais; não convencionais; e mistas. Nesse 

contexto, convencionais se referem aos tipos mais utilizados e com literatura especializada bem 

difundida, enquanto o tipo misto são aquelas construídas com mais de um material em uma mesma 

seção transversal. Mesmo não me causando estranheza, é uma grande decepção. 

Na avaliação de alternativas do tipo de barragem a ser adotado na construção de uma obra, 

são levados em consideração diversos fatores, tais como: o seção transversal do vale; profundidade 

e qualidade da rocha de suporte à fundação; existência de materiais de construção em quantidade 

suficiente (rocha e argila); regime hidrológico; logística e circulação de equipamentos e materiais, 

entre outros (CHUGH, 2011). Na prática, cada barragem possui uma solução própria, e, em sua 

maioria, corresponde a combinações ou variantes de diferentes soluções primárias (FERNANDES, 

2007; HUMES, 2010).  Existe um registro histórico satisfatório de projetos e construção de 

grandes barragens no Brasil, principalmente aquelas associadas à geração de energia elétrica. São 

documentos fartamente ilustrados como, por exemplo, as publicações CBGB (1982) e CBGB 

(2005). Em relação ao Nordeste, um registro importante consta na publicação de ARAÚJO (1990). 

A barragem de terra é o tipo mais elementar de barragem e possui recomendação para vales 

muito abertos, de transição entre a montanha e a planície, no terço médio dos rios. Normalmente, 

se prestam para qualquer tipo de fundação, desde rocha compacta até terrenos constituídos de 

sedimentos (cascalhos, areias, siltes e argilas). Permite a utilização de enorme variedade de solos 

na construção do maciço, principalmente com as modernas técnicas de mecânica dos solos e 

terraplanagens. Exige menor declividade nos paramentos de montante e jusante, resultando em 

maiores volumes de aterro. Apresentam um custo relativamente inferior quando comparado aos 

demais tipos (NARITA, 2000; FELL, et al. 2005). 

As barragens de terra, quando classificadas considerando a seção transversal, podem ter 

perfil homogêneo ou perfil zonado (zoneado). No segundo caso, distingue-se um maciço central 

com função vedante (núcleo), e maciço(s) exterior(es) com função de estabilidade (Figura 2.1). 

No entanto, não há obrigatoriedade que o elemento vedante seja executado em argila, podendo ser 

utilizados outros materiais, entre eles, concreto asfáltico. Também não há obrigatoriedade que a 

localização do material vedante ocorra na posição central do maciço, podendo ser colocado na face 

de montante utilizando concreto e/ou membranas geosintéticas (FELL, 2005; EMIROGLU, 2008). 
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No perfil homogêneo (Figura 2.2), os requisitos de estabilidade e vedação são obtidos utilizando 

praticamente o mesmo material. A rigor é pequeno o número de barragens que podem ser 

rigorosamente classificadas como homogêneas, já que as áreas de empréstimos são 

suficientemente diversificadas exigindo um zoneamento secundário, dispondo os diversos tipos de

solo nos locais onde suas características geotécnicas são mais adequadas. Adotar um zoneamento

secundário evita que materiais com significativas diferenças nos módulos de deformação sejam 

postos de forma contigua.

Figura 2.1 – Representação esquemática de uma seção transversal de uma barragem de terra 
zonada.  

Fonte: Adaptado de FEEL (2005) 

Figura 2.2 – Representação esquemática de uma seção transversal de uma barragem de terra 
homogênea.

Fonte: Adaptado de FEEL (2005) 

Considerando que a porosidade e a permeabilidade são propriedades inerentes a todos os 

solos, as barragens de terra estão submetidas a algum valor de percolação, embora isso não 

necessariamente implique em problema. Para interceptar o fluxo de percolação e conduzi-lo a um 

local adequado, é previsto um sistema de drenagem (CARLSTEN, 1995). Dessa forma, as 

barragens de terra têm como elementos principais: zona de vedação, zona resistente (espaldares) e 

sistema de drenagem interno. Tendo por base esses três elementos principais, existem diversas 

organizações para disponibilizar os materiais de construção de modo a compor a seção transversal 

de uma barragem de terra (FEEL, 2005; CHUGH, 2011).

A construção das barragens de terra tomou impulso durante a segunda metade do século 

XX devido principalmente ao aprimoramento dos projetos, quando passaram a contar com o 
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desenvolvimento da mecânica dos solos, a partir da publicação de Erdbaumechanik por Terzaghi 

em 1925, como também da introdução da instrumentação, que permitiu o monitoramento contínuo 

do comportamento da estrutura (PENMAN et al., 1999). Segundo esse mesmo pesquisador, os 

problemas das barragens de terra constituem quase que exclusivamente de problemas geotécnicos. 

Assim sendo, os métodos geofísicos tem muito a contribuir na inspeção e monitoramento de 

estruturas de engenharia com essa característica, mesmo considerando que os materiais de 

construção que compõem a organização interna do maciço são específicos de cada 

empreendimento e não há catalogação ou pesquisa conhecida organizando a resposta média desses 

materiais aos métodos geofísicos. 

Para a utilização adequada dos métodos geofísicos em barragens de terra, é conveniente, 

embora não seja uma exigência, o conhecimento da distribuição e geometria dos materiais no 

maciço, dado que suas interfaces são normalmente bem definidas podendo ser utilizadas como 

referências na fase de interpretação dos dados.  

Considerando os benefícios que uma barragem proporciona, a convivência com o risco de 

sua falha é um inevitável encargo que as populações a jusante têm que conviver. Para diminuir o 

perigo, reduzindo o risco, é necessário implantar ações de segurança, onde o conceito de segurança 

a ser aplicado deve ser amplo, envolvendo aspectos de natureza geotécnica, estrutural, hidráulica, 

operacional e ambiental (SARÉ et al., 2006). Aspectos específicos relacionados à segurança serão 

tratados no próximo item. 

2.2 Segurança das Barragens de Terra 

Uma falha em uma barragem pode ser um incidente ou um acidente. No primeiro caso, é 

um evento físico indesejável, de pequeno porte, que prejudica a funcionalidade e/ou a integridade 

da obra. Já um acidente é um evento de grande porte que corresponde à ruptura parcial ou total da 

obra e/ou a sua completa impossibilidade de operação, com graves consequências econômicas, 

ambientais e sociais. Um incidente, quando não corrigido adequadamente, pode evoluir e gerar um 

acidente. Falhas em barragens podem resultar de diversas causas, tanto naturais como provocadas 

pela intervenção ou omissão do homem, tais como: inundações; terremotos; deslizamentos na 

bacia hidráulica; falha estrutural (projeto e/o, execução deficientes, ou mal uso de materiais na 

construção); falha de fundação; infiltrações com erosão; manutenção inadequada de estruturas ou 

equipamentos; atos destrutivos de guerra ou terrorismo; e desativação (JANSEN, 1980; YOU, 

2012). 

JANSEN (1980) listou 202 falhas graves entre 1900 e 1965, tendo ceifado, em números 

pessimistas, 12.087 vidas.  Esse número pode ser bem maior, considerando que em diversos 
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eventos não foi possível obter dados, nem mesmo por estimativa. A ASDSO (2011) afirma que 

entre 1874 (Mill River - Massachusetts) e 2006 (Ka Loko - Havaí), pelo menos 4.800 pessoas 

perderam a vida nos Estados Unidos com acidentes envolvendo falhas em barragens. Só nos anos 

de 1970 foram cerca de 300. HE (2008) traz números da China, segundo os quais, entre 1959 e 

1993, 30.475 pessoas perderam a vida. DSO (1999) apresenta dados dos Estados Unidos entre 

1960 e 1998, onde, pelo menos, 345 vidas foram ceifadas. YOU (2012) afirma que 3.498 barragens 

apresentaram falhas entre 1954 e 2006, sendo que 90% delas são barragens de terra, 

correspondendo a 85% de todas essas falhas. 

Diversos pesquisadores autônomos mantêm compilações de banco de dados mundiais com 

acidentes envolvendo barragens. Esses bancos incluem atributos comuns a todas elas, sobre os 

quais são realizadas inferências buscando correlações que estabeleçam critérios de similaridade de 

falha, visando prevenção via reforço dos elementos envolvidos (FOSTER et al., 2000; ZHANG, 

2009; YOU, 2012). Em termos de Brasil, MENESCAL (2009) catalogou, em sua tese, incidentes 

e acidentes em barragens entre abril de 1954 e janeiro de 2009, totalizando 166 eventos nesse 

período. 

Não só a International Commission on Large Dams (ICOLD) realiza estudos sobre 

acidentes e incidentes com barragens (ICOLD, 1973; ICOLD, 1983; ICOLD, 1995), mas também 

outros organismos regionais e pesquisadores, todos analisando os dados compilados para 

determinar a causa mais comum de eventos com barragens (USCOLD, 1988; FOSTER et al.,

2000). Consta no relatório de 1983 do ICOLD (1983), que na época havia 17.400 grandes 

barragens no mundo. Destas, 180 romperam, sendo que 50 delas nos 30 anos anteriores, com 48 

do tipo terra ou enrocamento e apenas duas de concreto. Dessas 48 unidades, 60% falharam por 

galgamento – causas hidrológicas e operacionais –, 30% por entubamento, e os 10% restantes por 

outras causas (fundação, terremotos, estrutura, etc.). Esses estudos relacionam falhas, 

características gerais e respectivas causas (CBGB,1996; JANSEN, 1980; NRC 1983; FOSTER et

al., 2000; e, LADEIRA, 2007). 

Apesar de construídas com as melhores técnicas de engenharia de sua época, ocorreram 

falhas com algumas barragens ao longo do tempo, devido a isso, essas estruturas tem recebido, de 

forma crescente, por parte de autoridades e profissionais envolvidos, maior atenção com respeito 

à segurança. Com a tecnologia atual, as falhas de barragem são tratadas como eventos com baixa 

probabilidade, mas com altas perdas. Neste contexto, risco é uma medida combinada da 

probabilidade e gravidade de um evento adverso ocorrer, sendo frequentemente estimado pelo 

produto da probabilidade de ocorrência do evento e das consequências esperadas. No caso das 

barragens antigas, a avaliação da segurança se apresenta como mais complexa de entender, quando 
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informações a respeito da sondagem da fundação, do projeto executivo do maciço, e detalhes da 

construção não são conhecidos ou são associados à incerteza significativa (HARTFORD, 2004). 

Os principais órgãos de controle e fiscalização de barragens em todo o mundo baseiam-se 

em suas experiências históricas, ou seja, os diferentes modos que as barragens podem falhar já são 

conhecidos, inclusive os métodos de remediação.  A Tabela 2.1 explicita um sumário das principais 

deteriorações e respectivas causas para barragem de terra (JANSEN, 1980; NRC, 1983; CBGB, 

1996; ASCE, 2000; ZHANG, 2009, a categorização não é exaustiva.  

Tabela 2.1 - Categorização e principais causas de danos em barragens de terra (*). 

Dano Causa do dano 

Erosão interna 
Percolação descontrolada; lixiviação; carreamento de 

partículas; e furos realizados por animais; vegetação. 

Fissuramento 

Ressecamento superficial; zonas tracionadas em maciços 

argilosos; recalque diferencial; movimentação diferencial 

entre materiais com diferentes deformabilidades. 

Subsidência e 

deformação 
Recalque; recalque diferencial; ação erosiva interna. 

Galgamento 

Inundação superior aos critérios de projeto; capacidade 

inadequada do vertedouro; ruptura de barragem à montante; 

movimento de massa para o interior da bacia hidráulica; e, 

falha de operação. 

Problemas na fundação 
Tratamento deficiente da fundação, pressão piezométrica 

elevada, percolação descontrolada. 

Escorregamento de 

talude 

Rebaixamento rápido do reservatório, subpressão elevada 

na fundação, materiais de baixa resistência na fundação, 

escavação no pé do talude, e sismo. 

Surgência de água Drenagem deficiente; elevação do lençol freático. 

Liquefação Sismo. 

 (*) Excluindo causas decorrentes de subdimensionamento, operação deficiente ou falha em equipamento 

A segurança de barragens corresponde à capacidade da barragem de satisfazer as 

exigências de comportamento necessárias, ou seja, apresentar desempenho capaz de evitar 

incidentes e acidentes relacionados a aspectos estruturais, econômicos, ambientais e sociais. Ou 

ainda, manter os riscos em níveis aceitáveis, já que não é possível garantir sua completa segurança. 

Segurança de barragem é um processo que se implanta através de programas de segurança que 

regulamentam a construção, a operação e a manutenção dos empreendimentos para proteger vidas 
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e bens materiais de danos causados por falha no empreendimento. Ou seja, é executado em todas 

as fases da vida de uma barragem e inicia-se na elaboração do projeto de construção e encerra na 

sua desativação. 

A segurança de barragens, nos seus primórdios, era realizada por procedimento 

denominado "Inspeção visual", onde um profissional se deslocava pelo barramento, verificando 

de forma visual a integridade estrutural externa ou no interior de galerias. Embora este método,

aplicado por profissional experiente conhecedor da obra, obtenha informações valiosas sobre a

condição física da estrutura, os itens mais complexos, tais como percolação e estado de tensões 

internas não podem ser determinados sem a utilização de equipamento adequado, no caso, a 

instrumentação (YANMAZ & ARI, 2011). 

A United States Society on Dams (USSD, 2008) e o Comitê Brasileiro de Grandes 

Barragens (CBGB, 1996) recomendam que os procedimentos de segurança contemplem a inspeção 

e programas de monitoramento, baseados em instrumentos de auscultação adequados. Dessa 

forma, o monitoramento de barragens é a principal ferramenta na avaliação de suas condições de 

segurança. Este monitoramento assume diferentes características e finalidades dependendo da 

etapa da obra que se deseja acompanhar (construção, primeiro enchimento, operação, ou 

desativação). Ao longo da vida útil da barragem, o monitoramento pode detectar variações nas 

condições de segurança, como resultado de processos de envelhecimento e alterações ambientais 

(SARÉ, 2006). O monitoramento de barragens é desenvolvido com o objetivo de obter 

informações importantes sobre o estado de segurança do barramento (JANSEN, 1980; 

JOHANSSON et al., 2004).  Segundo CRUZ (2004), as ferramentas disponíveis para avaliar a 

segurança de um empreendimento ao longo de sua vida útil são: inspeções visuais, inclusive 

subaquáticas quando for o caso; auscultação geodésica de deslocamentos verticais e/ou 

horizontais; levantamentos batimétricos; e, instrumentação de auscultação. 

A auscultação corresponde ao conjunto de métodos, métricas e observações do 

comportamento de uma determinada obra de engenharia, com o objetivo de controlar suas 

condições de segurança, comprovar a validade das hipóteses e dos métodos de cálculo utilizados 

no projeto, como também verificar a necessidade da utilização de medidas corretivas (CBGB, 

1996; CBGB, 2005; ZHANG et al., 2007; USSD, 2008). Instrumentação se refere ao conjunto de 

dispositivos instalados nas estruturas e em suas fundações objetivando monitorar seu desempenho 

através de medições de parâmetros, cujos resultados, devidamente analisados e interpretados, 

servirão para avaliar suas condições de segurança (DING & QIN, 2000; FONSECA, 2003; 

SILVEIRA, 2006). 
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Segundo PENMAN et al. (1999), o monitoramento utiliza grandezas mensuráveis e não 

mensuráveis. O primeiro caso corresponde aos fenômenos conhecidos por experiências anteriores 

em obras semelhantes com a correspondente instrumentação disponível comercialmente, inclusive 

as práticas de medição vigentes. São exemplos dessa categoria: deformação, poro pressão, 

percolação, etc. Mas, para fenômenos físicos como fissuras e fratura hidráulica, equipamentos 

confiáveis não estão disponíveis, podendo ser deduzidos por seus efeitos através de inspeções 

visuais e/ou medidas indiretas como, por exemplo, medida de turbidez no caso de percolação. 

PENMAN et al. (1999) afirmam que a inspeção visual e a instrumentação são 

complementares, entretanto, argumentam que a inspeção visual detecta o efeito de deteriorações 

já instaladas, quando a instrumentação já deveria ter indicado. No entanto, esta é mais localizada, 

não permitindo uma visão geral do maciço. Dessa forma, instrumentação de auscultação e 

inspeções de campo são igualmente importantes na supervisão das condições de segurança de uma 

barragem, mas essa complementariedade é limitada. A geofísica tem potencial para preencher essa 

lacuna, pois os métodos geofísicos disponibilizam perfis ou volumes, mesmo que interpolados, 

com uma abrangência maior e em diversas escalas, embora se deva considerar com critério as 

questões de resolução. 

MURRAY (1988) argumenta que a utilização de instrumentação em uma barragem não 

elimina seus potenciais problemas, mas pode alertar, auxiliar na definição e análise dos mesmos, 

pode também auxiliar na confrontação do desempenho previsto em projeto como o de operação, 

como também avaliar procedimentos de remediação e contribuir com as investigações de 

comportamento da obra.  

 

2.3 Instrumentação de Barragens de Terra 

Em 1853, há registro de medições de recalque, com leituras de pontos na crista da barragem 

Grosbois, França. No século IX os piezômetros foram introduzidos na Índia, mas somente em 1907 

passaram a ser utilizados por engenheiros ingleses. O engenheiro americano Roy Carlson, em 

1932, mediu o deslocamento relativo de dois pontos ancorados, utilizando um aparato baseado em 

ponte de Wheatstone, tornando-se o primeiro equipamento produzido comercialmente (ASCE, 

2000). No Brasil, essa preocupação tomou impulso somente a partir de 1950, quando se passou a 

construir usinas hidroelétricas. No ano de 1970 os equipamentos de medição passaram a ser 

projetados e fabricados no Brasil, com destaque para medidores de recalque, piezômetros e células 

de pressão total (CBGB, 1996; SILVEIRA, 2006).  

A Figura 2.12 apresenta uma correlação entre as deteriorações observadas em barragens de 

terra e os tipos de instrumentos normalmente empregados. Adicionalmente, estão presentes no 
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diagrama a inspeção visual e o sismógrafo, compondo as técnicas de monitoramento (PENMAN 

et al., 1999; CBGB, 1996).   

Figura 2.3 – Diagrama associando instrumentação com danos em barragens de terra. 

Fonte: Adaptado de CBGB (1996) 

O projetista da barragem tem como responsabilidade propor a instrumentação, contendo 

propósito, especificação, localização dos equipamentos, parâmetros de monitoramento e plano de 

leitura (PENMAN et al., 1999). Cada barragem possui projeto próprio, mas os instrumentos são 

os mesmos para todos os projetos (ZHANG et al., 2007; USSD, 2008). A definição da localização 

dos instrumentos deve refletir os comportamentos previsíveis da barragem e sua fundação, ou seja, 

dados de projeto e de instrumentação devem apresentar semelhanças aceitáveis. A análise de 

elementos finitos é uma opção na identificação de pontos críticos e diretrizes na localização dos 

equipamentos (SILVEIRA, 2006). 

Os equipamentos para instrumentação podem ser agrupados conforme a principal grandeza 

de medida: nível d'água (piezômetros standpipe tubo aberto); pressão neutra e subpressão 

(piezômetros); tensão total e direções principais (célula de pressão total); deslocamentos absolutos 

e relativos (medidores de recalque, inclinômetros e extensômetros); deslocamento de superfícies 

(equipamentos topográficos); e fluxo de percolação (vertedouros, calhas Parshall, e volumes 

calibrados). (PENMAN et al., 1999; STEWART, 2002; CRUZ, 2004; RÜEGER, 2006; 

SHERARD (1981) apud SILVEIRA (2006); ASCE, 2000; PYTHAROULI & STIROS, 2009).
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Não é economicamente viável dispor instrumentação suficiente para contemplar todo o 

maciço da barragem. Dessa forma poucas seções da barragem são instrumentadas (PENMAN et 

al., 1999). Essa característica provoca limitações na análise de desempenho da estrutura na forma 

tridimensional. PENMAN et al. (1999) argumentam ainda que os instrumentos instalados no 

maciço são normalmente localizados onde a performance é estimada em projeto, dessa forma, a 

instrumentação tem a finalidade de validar as suposições de projeto, portanto, um mau uso da 

instrumentação. POST (1985) apud PENMAN et al. (1999) defende que, se o projetista é óbvio 

em algum fator que põe em risco a barragem, somente uma série de coincidências - puro acaso, 

em outras palavras, - vai permitir que o sistema de monitoramento possa detectar. Outro aspecto é 

o fato de que os equipamentos da instrumentação possuem um raio de ação pequeno em relação

ao volume do maciço, ou seja, só atuam em regiões de seu entorno, ocorrendo regiões não cobertas 

pela instrumentação. Questões relativas à falha temporária ou definitiva, e imprecisão de 

equipamentos devem ser considerados, mas, por serem pontuais, não são vistos como problemas 

graves.  

Outros fatores, tais como o envelhecimento de equipamentos, a falta de sensibilidade 

suficiente, a falta ou a manutenção inadequada, podem possibilitar que equipamentos não detectem 

anomalias que não foram previstas na fase de projeto. Por exemplo, medidas de esforços e 

deslocamentos fornecem informações detalhadas, mas pontuais, enquanto medições e análise de 

fluxo total de percolação fornecem um bom conhecimento de todo o maciço, só que de forma mais 

superficial, já que pequenas alterações localizadas, tais como erosão interna, podem não ser 

detectadas porque o equipamento é insensível à variação, com o agravante de que podem ocorrer 

em locais onde não há medições de poro pressão. Esta pode ser a principal razão pela qual os 

incidentes de erosão interna têm sido detectados por inspeções visuais e não por um sistema de 

monitoramento (JOHANSSON, 2004). 

SILVEIRA (2006) argumenta que muito cuidado deve ser dedicado à execução de furos de 

sondagens no núcleo de uma barragem, uma vez que se pode induzir à ocorrência de fraturamento 

hidráulico. OH (2012) argumenta que, obter amostra do material do núcleo por meio de perfuração 

ou semelhante, é impossível durante a fase de operação da barragem, necessitando de um método 

não destrutivo de avaliação do núcleo.  

A instrumentação de barragem de terra utilizada pela engenharia tem se mostrado 

satisfatória. No entanto, pelo exposto, apresenta algumas características que podem ser 

complementadas por outras tecnologias. Os equipamentos utilizados na instrumentação 

convencional de barragens pertencem à categoria de métodos diretos de investigação, são 

normalmente invasivos. Já os métodos indiretos de investigação, se utilizam de propriedades 
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físicas, químicas e biológicas a fim de identificar estruturas e objetos presentes no meio. Dentre 

tais métodos estão aqueles apoiados na Geofísica e no Sensoriamento Remoto. Na última década, 

o uso dos métodos geofísicos em engenharia civil e ambiental tem se tornado promissor,

principalmente na investigação de profundidade de lençol freático, condições de subsuperfície para 

fundações, pluma de contaminação, inspeção de barragens entre outros. A importância está em 

conhecer estruturas não detectáveis próximas à superfície como cavidades, fluxos hídricos, não 

homogeneidade de geomateriais, entre outros, de uma forma não destrutiva e de baixo custo 

(BOLEVE, 2009; ADEOYE-OLADAPO et al., 2011; KIM & CHO, 2011; BEDROSIN, 2012).  

2.4 Considerações

Este capítulo apresentou os elementos estruturais das barragens de terra, como também a 

importância da segurança de barragens. Mostrou que a instrumentação é o monitoramento 

quantitativo e que a inspeção visual é o monitoramento qualitativo. De posse desse conhecimento 

e em conjunto com o conteúdo apresentado no capítulo seguinte, "Capítulo 3 – Métodos Geofísicos 

Rasos", será possível compreender em termos teóricos as potencialidades e as limitações dos 

métodos geofísicos como ferramenta para inspeção e monitoramento de barragens de terra.  



Capítulo III 

Métodos Geofísicos Rasos 
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3 Métodos Geofísicos Rasos 
A prospecção geofísica envolve um conjunto de técnicas utilizadas para a exploração do 

subsolo a partir de medições remotas de suas propriedades físicas geralmente realizadas desde a 

superfície. Permite detectar heterogeneidades em subsuperfícies que contrastam de sua vizinhança 

em alguma propriedade física, contraste esse necessário, mas não suficiente.  (MILSOM & 

ERIKSEN, 2011; REYNOLDS, 2011). A geofísica está dentro de uma área de conhecimento 

maior, o imageamento, que é a medida da distribuição espacial de alguma propriedade física de 

um corpo por um instrumento. A escala do alvo varia desde subnanométrica até o ano-luz.  As 

aplicações são diversas, desde medicina, passando pela geofísica, indo até a astronomia, 

respondendo adequadamente a diversas propriedades físicas, tais como, mecânica, acústica, 

elétrica, magnética, eletromagnética, óptica, raios-X, e outros fluxos de partículas. Mesmo com 

uma variabilidade significativa, os métodos geofísicos possuem princípios básicos e metodologias 

comuns (SALEH & SILEVITCH, 2011). 

Os tópicos a seguir apresentam os métodos geofísicos utilizadas nesta pesquisa. No entanto, 

a geofísica rasa não é apenas uma aplicação da geofísica tradicional, possui questões próprias. Por 

isso, alguns aspectos pertinentes serão levantados, inclusive um dos maiores desafios presentes no 

imageamento de subsuperfície que é a solução dos problemas inversos, utilizado na reconstrução 

do objeto a partir das medidas de campo. 

 

3.1 Introdução ao Imageamento 

Imagem de subsuperfície é a representação de um objeto alvo abaixo da superfície de um 

meio como, por exemplo, solo, aterro, água, atmosfera, ou pele humana. O processo de 

imageamento é mediado por um elemento de sondagem (probing) produzido por uma fonte. Esse 

elemento é algum tipo de onda, campo de força, ou fluxo de partículas, que sonda o meio e é 

modificado pelo alvo antes de ser detectado por um sensor receptor (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 - Ilustração com exemplo de imageamento tradicional em Geofísica aplicado em 

engenharia. 

Fonte: Adaptado de (SALEH & SILEVITCH, 2011) 

O elemento de sondagem “lê” o objeto modificando o elemento de sondagem, essa é a 

forma como a informação é enviada ao receptor, no entanto, tanto a superfície, como o meio 

encaixante, como outros corpos, também modificam o elemento de sondagem, podendo chegar a 

impedi-lo de atingir o alvo ou mesmo o receptor. Adicionalmente, existem as energias externas 

que não possuem relação com o alvo, mas que chegam ao receptor (Figura 3.2). Todos esses sinais 

sem interesse para o imageamento são definidos como ruídos (SALEH & SILEVITCH, 2011). 

Figura 3.2 – Ilustração de alguns fenômenos que causam ruído. 

Fonte: Adaptado de (SALEH & SILEVITCH, 2011) 

Dessa forma, se faz necessário que o receptor consiga distinguir o elemento de sondagem 

modificado pelo objeto (sinal) dos demais sinais presentes no meio (ruído), ou seja, a relação entre 

a potência do sinal e a potência do ruído (relação sinal ruído) deve ser maior que um valor mínimo 

que depende do sistema de imageamento para que haja sucesso na investigação. Parte da potência 

do sinal depende do contraste de propriedades físicas entre o objeto alvo e o meio que o envolve. 

Quando a diferença é considerada pequena, a imagem não é adequada para reconhecer as 

características do objeto alvo ou distingui-lo do meio que o envolve. 
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O fenômeno da dispersão múltipla que ocorre em imageamento 3D quando se utiliza algum 

tipo de onda como elemento de sondagem, ocorre quando a onda interage com um ponto difrator 

dentro do alvo ou em sua vizinhança e altera sua trajetória, causando dispersão. Esse evento pode 

ocorrer diversas vezes e em sequência antes que atinja o receptor, criando um ruído de fundo que 

contamina a detecção (Figura 3.3). A modelagem matemática da dispersão múltipla é geralmente 

não linear, ou seja, a onda captada não é uma superposição ponderada de diversos pontos do alvo. 

Processos não lineares são difíceis de modelar e analisar (SALEH & SILEVITCH, 2011). 

Figura 3.3 Diagrama exemplificando em (a) um imageamento sem a ocorrência do fenômeno de 
dispersão múltipla, enquanto (b) e (c) são duas possibilidades da ocorrência do fenômeno. 

Fonte: Adaptado de (SALEH & SILEVITCH, 2011) 

O elemento de sondagem a ser utilizado depende da natureza da propriedade física de 

interesse do alvo a ser imageado, deve ser considerando ainda o grau o grau de modificação 

decorrente do processo de interação entre ambos. Exemplo não exaustivo de parâmetros físicos 

que interagem com elementos de sondagens são listados a seguir (KEAREY, 2002; MILSOM & 

ERIKSEN, 2011).  

 Elemento de Sondagem Elétrico
o Resistividade / condutividade elétrica

 Elemento de Sondagem Eletromagnético
o Permissibilidade dielétrica
o Permeabilidade magnética
o Condutividade elétrica

 Elemento de Sondagem sísmico
o Densidade
o Módulos elásticos

A configuração dos sistemas de imageamento podem assumir diversos formatos, mas, em 

termos de sinal (campo, onda, ou partícula), o sistema pode ser ativo ou passivo. No primeiro caso 

o alvo não necessita do elemento de sondagem por gerar ele próprio o sinal utilizado para construir
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a imagem da propriedade Figura 3-4(a). Por exemplo, um objeto celeste que emite radiação 

eletromagnética (fonte) e um telescópio (receptor) em um observatório é um exemplo dessa 

abstração. Os métodos geofísicos, potencial espontâneo e Refraction Microtremor, também 

satisfazem esse modelo. No segundo caso, o ativo, se faz necessário um elemento de sondagem 

que interaja com o alvo, podendo atravessá-lo (Figura 3.4 (b)) ou refletir em sua superfície (Figura 

3.4 (c)). Tendo esses modelos como premissa, a propriedade física imageada é uma função escalar 

da posição (x, y, z), ou seja, uma distribuição espacial da propriedade imageada (SALEH & 

SILEVITCH, 2011).  

(a) (b) (c) 

Figura 3.4 - Ilustração com exemplos de configuração de imageamento tradicionais, (a) ativo e (b) 

passivo através do alvo e (c) passivo refletido no objeto. 

Fonte: Adaptado de (SALEH & SILEVITCH, 2011) 

São muitos os objetivos de imageamento de um objeto alvo (corpo) em subsuperfície: 

mapeamento estrutural; mecânico; químico; ambiental; ou biológico, ou ainda refletir suas 

características físicas (forma, tamanho, ou sua localização). Uma variação desses exemplos é 

buscar conhecer o número de alvos de um tipo específico, ou o valor médio de uma propriedade 

como, por exemplo, a umidade de um aterro. Existe ainda uma classe de problemas que busca 

respostas binárias, tais como detectar a existência ou não do alvo, a presença ou ausência de um 

material, ou ainda a existência de um artefato bélico ou arqueológico em subsuperfície. Porém, 

nem todos os objetivos são atingidos fazendo uso direto da propriedade sensível ao elemento de 

sondagem. O mais comum é o interesse por outra propriedade. Nesse caso, é denominada 

propriedade física derivada, onde, esta, guarda algum tipo de relação com a propriedade física 

sensível ao elemento de sondagem BUTLER (2005). 

O imageamento de subsuperfície possui vários desafios, o primeiro e mais importante deles 

é a resolução. Neste contexto, resolução é capacidade do sistema de imageamento de extrair 

informação de um único ponto sem influência de sua vizinhança. Dessa forma, em termos teóricos, 

é possível o instrumento medir a completa distribuição espacial de uma propriedade através de um 
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procedimento ponto-a-ponto. No entanto, a instrumentação existente que utilize ondas, campos, 

ou partículas pode localizar, não um ponto, mas uma área de dimensões finitas denominada de 

mancha (spot). As dimensões da mancha correspondem à resolução do sistema de imageamento, 

ou seja, é o menor detalhe que o sistema pode diferenciar de sua vizinhança (Figura 3.5). No caso 

de uma propriedade física, o valor quantificado é a medida da propriedade na área da mancha 

(SALEH & SILEVITCH, 2011).  

Figura 3.5 – Ilustração correlacionando um ponto do objeto com sua imagem representada por 
uma mancha. Dois pontos separados por uma distância menor que a dimensão da mancha não será 

facilmente distinguível. 

O segundo grande desafio do imageamento de subsuperfície é a profundidade de 

penetração. Ocorre que uma condição necessária para o imageamento reside no fato de que a 

energia do elemento de sondagem que alcance o receptor deve ter potência suficiente para ser 

detectada e diferenciada do ruído ambiente. A potência da energia do elemento de sondagem é 

atenuada de um fator que depende das propriedades físicas do meio do meio encaixante e da 

natureza do elemento de sondagem (MILSOM & ERIKSEN, 2011). Como exemplo, as ondas de 

alta frequência, consequente pequeno comprimento de onda, podem ser produzidas com feixes 

estreitos produzindo pequenas manchas, ou seja, melhor resolução. Mas, a atenuação dessas ondas 

é maior que aquelas de menor frequência (maior comprimento de onda) que geram manchas 

maiores, logo menor resolução . Esse fato gera um compromisso entre resolução e penetração, ou 

seja, não é possível obter simultaneamente a melhor resolução e a maior profundidade. O GPR1

(Ground Penetration Radar) é um exemplo clássico desse fenômeno (Figura 3.6).  

1 O método geofísico Georadar é tratado em maior profundidade no item 3.3. 



Teixeira, W L E T 

29 

Figura 3.6 – Ilustração exemplificando com o método geofísico Georadar (GPR) o compromisso entre 

resolução e profundidade. 

No imageamento existe a procura em manter uma relação de escala entre o alvo e sua 

representação na imagem. Dessa forma, é fundamental a fidelidade da localização dos diversos 

elementos constantes no ambiente do imageamento.  SALEH & SILEVITCH (2011) classificam 

a forma de proceder a essa localização em dois grupos: (a) Imageamento Localizado; e (b) 

Imageamento Tomográfico. No primeiro caso, as manchas produzidas pelo elemento de sondagem 

no alvo e a região de sensibilidade do receptor (sensor spot) convergem para o mesmo ponto do 

alvo (mancha de digitalização - scanned spot), de forma que cada medida do receptor (sensor) 

representa um único ponto ou uma pequena área ou volume do alvo (menor resolução). Nesse 

caso, o imageamento é o produto de uma visita a todos os pontos do objeto alvo (Figura 3.7).  

Existem diversas configurações de fonte-receptor aderentes a esse modelo conceitual. Como 

exemplo, o tipo Tempo de Transito utilizado pelo método geofísico GPR (Ground Penetration 

Radar). No segundo caso, Imageamento Tomográfico, a localização física é substituída pela 

localização computacional. Nesse caso, a mancha de digitalização tem sua área aumentada de tal 

forma que a medida da propriedade a ser imageada é a soma da contribuição de vários pontos do 

objeto alvo dentro dessa região estendida. Além disso, múltiplas dessas medidas são realizadas em 

várias posições (visões) diferentes, de tal forma que as manchas de digitalização possuam 

sobreposição.  Todas as medidas são reunidas permitindo o cálculo da contribuição individual de 

cada ponto. 

No modelo de imageamento em subsuperfície, o elemento explorador U é modificado pelo 

objeto alvo e pelo meio encaixante em toda sua trajetória (fonte-receptor).  Essa modificação é 

dependente da posição espacial da propriedade física α = α(x, y, z) sensível ao elemento 

explorador. Em decorrência, U = U(x, y, z) pode ser grafado como UF quando gerado pela fonte e 
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UR quando quantificado pelo receptor. A propagação expressa por U = U(x, y, z) é uma função da 

propriedade física do meio, genericamente escrita como Equação do campo (3.1). 

Equação 3.1 – Equação genérica da propagação do elemento explorador como função da propriedade física 
do meio. 

𝚯 =  {𝑼, 𝜶}

Onde Θ é um operador matemático que representa a lei física que governa a propagação do 

elemento explorador U em subsuperfície caracterizado pela propriedade α. O objetivo do 

imageamento é resolver a equação 3.1 (estimar α) dado as condições de contorno UF e UR. Dessa 

forma, a quantificação do imageamento em subsuperfície é baseada na descrição matemática da 

propagação do elemento de sondagem incidente (onda, campo, fluxo de partícula), da sua interação 

com o alvo, e da geometria de aquisição de dados. Diversas ferramentas matemáticas são utilizadas 

para expressar U, tais como: equações diferenciais parciais, transformadas integrais, e álgebra 

matricial (SALEH & SILEVITCH, 2011; DEBNATH & BHATTA, 2007).

É mais útil expressar as medidas de UR (equação genérica 3.1) em função de α,

determinando assim, a Equação da imagem. Casos particulares podem ser obtidos, mas uma 

parametrização geral é difícil de obter, é quando o é, não é linear. Mas, se a fidelidade puder ser 

permutada por uma aproximação (UR + erro), é possível expressar UR como uma transformada 

linear de α. Ou seja, a medida em cada receptor UR é uma superposição ponderada de α de todas 

as posições do alvo. Considerando a aproximação e identificando g como as medidas dos 

receptores, este é proporcional a UR e, por consequência, está relacionado linearmente com α.

Assim, é possível considerar g como a saída do sistema linear ℒℒ (SALEH & SILEVITCH, 2011). 

Equação 3.2 – Equação genérica do sistema linear da Equação da imagem. 

𝐠 = 𝓛(𝛂) + erro

Dessa forma, imagem e alvo são descritos quantitativamente pelas funções contínuas α(x, 

y, z) e g(x, y, x) e se relacionam através de uma transformada integral linear derivada das leis 

físicas envolvidas. Na prática, a imagem não é capturada de forma contínua, mas por um número 

finito de receptores com registro de dados discreto (amostragens). Por outro lado, a distribuição 

espacial da propriedade que modela o alvo, α(x, y, z), pode ser discretizada conceitualmente como 

voxels ou pixels (3D ou 2D respectivamente), e representados por um vetor de valores amostrados. 

Ou seja, para o caso 3D há uma estrutura de dados α(nx, ny, nz), onde nx, ny, e nz são inteiros no 
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intervalo 1 a Nx, Ny e, Nz respectivamente. O alvo, em seu todo, é discretizado pelo produto de Nx, 

Ny, e, Nz voxels, ou seja N = Nx Ny Nz. Analogamente existe outra estrutura de dados g(mx, my, 

mz) que corresponde a um conjunto de dados experimentais - medidas em campo - (M = Mx My 

Mz) que representa a imagem. É válido que podem existir Mz visões de Mx My pixels. 

A equação 3.2 pode ser discretizada e representada na forma de equações algébricas 

lineares relacionando objeto e imagem através da geometria dos receptores e leis físicas 

envolvidas. Por sua vez, esse conjunto de equações pode ser tratado como uma equação matricial 

na forma da equação 3.3, onde H é uma matriz M x N correspondente ao operador ℒ. 

 

Equação 3.3 – Equação matricial genérica da imagem. 

𝐠 = 𝐇 𝛂 

 

Por ser necessária ou útil, em vez de obter a discretização da aproximação linear da imagem 

(equação 3.3), é realizado a discretização da equação dos dados experimentais (dados de campo), 

tendo como resultado um conjunto de equações algébricas relacionando os elementos discretos 

dos dados experimentais U(nx, ny, nz)  - elemento explorador - com a distribuição espacial discreta 

da propriedade que modela o alvo α(nx, ny, nz). Resolvendo a equação numericamente, o valor 

dos dados experimentais - UR pode ser determinado desde que α(nx, ny, nz) seja completamente 

conhecido de alguma forma. Tem-se assim o chamado problema direto, que equivalente à equação 

da imagem (SALEH & SILEVITCH, 2011). A Figura 3.7 resume a discussão apresentada até o 

momento. 

 

Figura 3.7 – Ilustração com o resumo da discussão conceitual. 

 

Na prática α(nx, ny, nz) não é completamente conhecido, mas os dados experimentais g(mx, 

my, mz) são conhecidos. Dessa forma, para a solução do problema, se faz necessário que o sistema 

de imageamento apresente uma localização eficiente e que as medidas da imagem g(x, y, x) sejam 

proporcionais à distribuição espacial da propriedade do objeto alvo desconhecido α(x, y, z). No 

entanto, fatores como resolução finita do processo de imageamento, número limitado de receptores 

e as medida destes contaminadas por ruído, já inviabilizam a proporcionalidade. 

No caso do Imageamento Localizado utilizando grande número de sensores com 

significativa acurácia, g(x, y, x) é muito próximo de α(x, y, z), a inversão matemática é a melhor 
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forma de corrigir os efeitos (MENKE, 1984; SCALES et al., 1997; KIRSCH, 2010). Segundo 

ANNAN (2005), Inversão matemática é a técnica usada para descrever a extração de parâmetros 

físicos quantificáveis a partir de um conjunto de dados experimentais observados (medidas).  No 

caso do Imageamento Tomográfico as medidas dos sensores não reconstroem o alvo corretamente 

e o processo computacional2 é um componente inerente ao processo. Enfim, reconstruir o alvo 

com a presença de erro nas medidas (observações), limitado número de geometrias (visões, 

posicionamento de fonte e receptor), incerteza e simplificações nos modelos, e medidas 

contaminadas com ruídos fazem com que a tarefa não seja simples (SALEH & SILEVITCH, 

2011). 

A Figura 3.8 distingue problema direto de problema inverso. 

Figura 3.8 – Ilustração com a distinção entre problema direto e problema inverso. 

Na possibilidade de expressar a relação g(x, y, x) e α(x, y, z) de forma linear (equação 3-

2), a inversão significa computar α a partir de g com o requisito de que o operador ℒℒ é conhecido. 

Quando ℒℒ-1 é conhecido analiticamente a inversão é direta, tem-se então um problema bem posto,

mas são pouquíssimos esses casos. Na maioria, a solução analítica não existe, e uma estratégia é 

utilizar a discretização associado à matriz de equação conforme a equação 3-3, onde a matriz H é

grande e não quadrada, já que o número de medidas é menor que o número de incógnitas. Nesse 

caso a inversão não é trivial, a solução pode não existir, e se existir não ser única, como também 

pode não ser estável. Nessas condições o problema é dito mal posto.  

A compreensão do processo de inversão na produção de imageamento no campo da 

geofísica rasa é de suma importância, não só na configuração de parâmetros dos aplicativos 

disponíveis comercialmente, mas também na avaliação da adequação destes para cada site a ser 

imageado. Caso os aplicativos comerciais não sejam adequados, se faz necessário a construção de 

rotinas de tratamento intermediário, no entanto, o aprofundamento dessa área do conhecimento 

2 Envolvem as restrições dos métodos numéricos, erros de truncamento e arredondamento, além de possíveis 

amplificações das perturbações por parte dos algoritmos. 



Teixeira, W L E T 

33 

pode ser encontrado em MENKE (1984), SILVA NETO (2005), SALEH & SILEVITCH, 2011, e 

EVERETT (2013).  

3.2 Geofísica Rasa 

Geofísica3 rasa utiliza os métodos de investigação da geofísica para estudar a camada mais 

externa da crosta terrestre, aquela onde as atividades humanas ocorrem no dia a dia.  Não há 

consenso sobre essa profundidade, mas nos 30 primeiros metros ocorrem as principais aplicações 

geotécnicas e de meio ambiente, já entre 30 m e 100 m, o número de aplicações é bem pequeno 

(BUTLER, 2005). Devido a essas atividades humanas, essa região é significativamente dinâmica, 

como também complexa pela intervenção antrópica, quando altera o ambiente natural ou produz 

ambientes artificiais. Essa dinamicidade ocorre tanto na dimensão técnica (propriedades físicas) 

quanta na não técnica (social, legal, politicas, etc.), apresentando desafios mais complexos que a 

geofísica tradicional (BUTLER, 2005; MILSOM & ERIKSEN, 2011).  Além da pequena 

profundidade de investigação ou interesse, a geofísica rasa tem também como características a 

exigência de alta resolução vertical e horizontal, mas, quase sempre, tem a facilidade da 

confirmação, verificação, ou validação dos resultados em tempo real. 

BUTLER (2005) argumenta que os dois aspectos que revolucionavam a geofísica rasa em 

2005 eram o esforço em obter as propriedades fundamentais de solos e rochas a partir dos 

parâmetros medidos, utilizando para isso modelos baseados na física de subsuperfície; e o aumento 

no uso de modelos e modelagens para conceituação e interpretação. Essa afirmação continua 

válida, obter as propriedades fundamentais ainda é inviável, quando não impossível. 

O procedimento tradicional para caracterização de subsuperfície a partir de medições 

básicas de campo (distância, tempo, diferença de potencial, resistividade e corrente elétrica, 

velocidade, etc.), consiste primeiramente em obter parâmetros derivados dos dados de campo por 

meio de relações simples, correlações empíricas, fatores instrumentais, etc., para, em seguida, 

obter parâmetros ou propriedades interpretadas, fazendo uso de modelagem direta ou inversa.  

Dessa forma, normalmente, o usuário de geofísicas rasa se limita ao processamento dos dados e 

interpretação dentro de uma abordagem simplista de desenhar perfis, mapas de contorno, ou 

parâmetros calculados. O produto obtido é útil, por exemplo, na identificação de anomalias e 

indicação de perfurações (Figura 3.9). 

3 Análogo a near surface na língua inglesa. 
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Figura 3.9 – Ilustração do fluxo de do processo de geofísica rasa. 

Fonte: adaptado de Annan & Davis, 1997. 

Obter interpretações das propriedades fundamentais de forma mais detalhada e mais 

quantitativa requer o uso de modelagem baseado na física. Para fazer uso dessa modelagem, se faz 

necessário conhecimento mais detalhado da física das rochas ou do meio explorado, construindo 

uma relação entre medidas geofísicas e propriedades dos solos/meio, enfatizando tendências mais 

gerais e ressaltando variáveis que provocam efeitos de primeira ordem (BUTLER, 2005).  

Os modelos Conceitual e Quantitativo são os tipos básicos utilizados pela geofísica rasa 

para desenvolver o fluxo de processo.  Modelos conceituais são geralmente qualitativos, mas, no 

caso da geofísica, possuem um modelo quantitativo como origem. Ambos são utilizados no 

planejamento e validação de resultados numa aquisição. Os modelos conceituais geológicos e 

geofísicos são utilizados no planejamento e interpretação de investigações geofísicas rasas. O 

modelo conceitual quantitativo de subsuperfície é utilizado na modelagem direta para predizer as 

medidas de campo, permitindo racionalidade do planejamento, construção de modelos sintéticos, 

e modelo inicial para a inversão. Um fluxo geral e sistemático para investigação com geofísica 

rasa inclui modelos conceitual e quantitativo, como também modelagem direta e inversa, 

sumarizados na Figura 3.10 (BUTLER, 2005).  
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Figura 3.10– Fluxo geral e sistemático para investigação com geofísica rasa.  

 

Os métodos geofísicos foram classificados por TELFORD et al. (1990) como métodos 

gerais de exploração, são eles: Gravitacional; Magnético; Sísmico; Elétrico; Electromagnético; 

Radioativo; e Perfilagem de poço. A utilização de métodos geofísicos de prospecção tem por 

objetivo conhecer as estruturas internas em subsuperfície, através da análise e interpretação da 

interação do objeto investigado com os métodos geofísicos aplicados ao terreno. Cada método 

responde a diferentes propriedades físicas do meio em estudo, motivo pelo qual um método é 

potencialmente mais indicado que outros para um problema específico, mas, na maioria dos casos, 

não é a única opção. Ou seja, os métodos geofísicos não apresentam a mesma eficiência em todas 

as aplicações, tão pouco, todos são eficientes para a mesma aplicação, mas compartilham uma 

complementariedade, ou seja, quando utilizados conjuntamente permitem que as limitações do 

método de um sejam supridas pelo melhor desempenho de outro. Dessa forma, dispor de um 

conjunto de dados produzidos por métodos geofísicos associados a propriedades físicas diferentes, 

permite diminuir ambiguidades na interpretação final (SHARMA, 1997; BURGER et al. 2006). 

Essa é a motivação para se utilizar quatro métodos geofísicos distintos no estudo de barragens de 

terra, permitindo confrontá-los entre si, procedendo a uma validação cruzada.  

Embora os métodos geofísicos sejam extremamente úteis, e, na maioria dos casos, fornece 

informações valiosas sobre a subsuperfície, suas limitações devem ser conhecidas. A primeira 

delas está diretamente relacionada com o princípio físico de cada um dos métodos, ou seja, avalia 

se a resposta do meio físico à aplicação do método tem qualidade suficiente para ser tratada pelos 

equipamentos. A segunda limitação está na exigência de contraste mínimo entre as propriedades 

físicas do meio encaixante e do alvo. Caso não seja suficiente, as variações e alterações no meio 

não serão detectadas.  A terceira limitação se refere à resolução, ou seja, o alvo deve ter dimensões 

mínimas para ser detectado.  
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A quarta limitação dos métodos geofísicos reside na falta de unicidade das interpretações 

advém de dois tipos de modelagem: direta e inversa. No primeiro caso, uma representação 

matemática descreve o efeito da variação das propriedades físicas em estudo no meio físico, ou 

seja, quais efeitos essa variações produzem. Na modelagem inversa, os efeitos são observados e 

modelam as causas, ou seja, as aquisições de campo utilizando processos matemáticos de inversão 

caracterizam as variações das propriedades físicas. Normalmente a modelagem inversa é a mais 

utilizada, é a mais difícil, e a mais ambígua (BURGER et all, 2006). Outra questão, ou limitação, 

está no fato de que o produto da aplicação dos métodos geofísicos é quantitativo, mas exige uma 

interpretação qualitativa. Associando esse fato com as ambiguidades, esse profissional deve ser 

experiente, dominando os fundamentos dos métodos utilizados, como também conhecer 

satisfatoriamente o meio físico em questão (BURGER et al. 2006). 

As métricas decorrentes das aquisições carecem normalmente de parâmetros externos 

conhecidos que são utilizados como referências no ajuste do cálculo de propriedades físicas 

derivadas das grandezas medidas em campo. No ambiente geológico natural, há diversas formas 

de proceder a essa correção, tais como afloramentos e sondagens. No caso das barragens de terra, 

em sua maioria, estão disponíveis os projetos de engenharia que suprem esse requisito, não 

caracterizando uma limitação. Como questão final, em geofísica o ruído é qualquer sinal 

indesejado decorrente de diversos fatores como limitação do projeto do equipamento, fenômenos 

naturais, erros de operação, atividades humanas na área de aquisição, entre outros de menor 

importância. Muitos desses ruídos podem ser minimizados no planejamento da aquisição, mas o 

restante contém importantes informações sobre como as propriedades físicas se distribuem em 

subsuperfície, no entanto fogem ao modelo conceitual adotado (BURGER et al. 2006; MILSOM 

& ERIKSEN, 2011).  

Nos tópicos a seguir serão apresentados os princípios físicos e de funcionamento dos 

métodos geofísicos Georadar (GPR - Ground Penetration Radar), Resistividade Elétrica, Sísmica 

de Refração, e Refraction Microtremor – ReMi, utilizados neste trabalho. 

3.3 Método Geofísico Georadar (Ground Penetration Radar - GPR) 

O método GPR é também conhecido como Radar de Penetração do Solo, ou Georadar, e

pertence à classe dos métodos geofísicos eletromagnéticos. Apoia-se no fato de que as ondas 

eletromagnéticas apresentam diferentes velocidades para materiais com propriedades 

eletromagnéticas distintas. Com isso é possível identificar descontinuidades elétricas e construir 

um modelo geoelétrico do meio físico (REYNOLDS, 2011). A fundamentação teórica desse 

método se assenta na física das ondas eletromagnéticas. Como consequência, a aplicação e 
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eficiência do método estão diretamente relacionadas com as características eletromagnéticas dos 

materiais. ANNAN (2001) observa que a forma como os campos elétrico e magnético interagem 

com o material, controla como estes trafegam pelo meio e é mais ou menos atenuado, o que 

impacta no desempenho do método. 

O sistema GPR (Figura 3.11) baseia-se na geração de um pulso eletromagnético com 

duração de nanosegundo (10-9 s) e frequência entre 10 MHz a 4 GHz. 

Figura 3.11 – Diagrama de bloco de um sistema GPR típico. 

A energia é irradiada no meio físico através de uma antena transmissora a uma frequência 

que depende das características da antena. A velocidade do pulso depende das propriedades 

elétricas do meio em que se desloca, e ao atingir uma interface entre dois meios com propriedades 

elétricas diferentes, o pulso pode refletir, refratar, e difratar. O pulso refletido retorna à superfície 

sendo captado por uma antena receptora e tratada por uma unidade de controle que grava o tempo 

duplo de viagem do pulso e a respectiva intensidade do sinal refletido (Figura 3.12). Esse processo 

se repete centenas de vezes por segundo.  

Figura 3.12  – Ilustração conceitual de uma aquisição GPR, mostrando ainda o pulso emitido (Tx) e refletido 

(Rx), exemplificando quatro refletores (R-1 a R-4). 
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Imediatamente após a emissão do pulso, a unidade de controle inicia uma contagem de 

tempo (Janela de tempo), durante o qual amostra um número fixo de vezes a antena receptora e 

grava o valor digital correspondente à energia refletida detectada. O tempo de abertura da "janela 

de tempo" deve ser suficiente para que o pulso atinja a profundidade desejada e retorne (tempo 

duplo). O registro das amostragens correspondente à energia refletida é denominado de traço, que 

pode ser representado sob estilo "forma de onda" (Figura 3.13 a), semelhante a um sismograma, 

ou na forma de imagem (forma de pixel) quando as amplitudes da energia refletida são 

representadas por uma paleta de cores (Figura 3.13 b). 

(a) (b)

Figura 3.13 – Ilustração conceitual de um traço na forma de onda (a), e na forma de imagem (b). 

Fonte: Adaptado de SOUZA, 2013 

O registro de uma sequência de amostragens (traços), convenientemente espaçadas, 

delineia uma seção do refletor. Os contornos obtidos com o processamento do registro das 

reflexões contêm informações precisas da forma e orientação das estruturas no plano do 

levantamento (Figura 3.15). As figuras 3.14 (onda) e 3.15 (imagem)são recortes da aquisição GPR 

com antena de 400 MHz no trecho 768 m a 800 m sobre o eixo central do coroamento do Dique 

de Sant Llorenç de Montgai. A Figura 3.14 mostra menos de um centésimo dos traços registrados.
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Figura 3.14 – Representações de uma aquisição GPR no estilo onda

Figura 3.15 – Representações de uma aquisição GPR no estilo linescan ou point. 

O Radargrama da figuras 3.15 é a visualização conjunta de todos os traços de um perfil 

GPR. Nele, o eixo das abscissas representa a distância percorrida pelo sistema GPR ao longo da 

aquisição; no eixo das ordenadas o tempo duplo de propagação, podendo ser convertido para 

profundidade. A tonalidade de cada ponto da figura representa a amplitude do sinal naquele ponto 

que depende da paleta de cores. 

A fundamentação teórica do GPR repousa sobre os estudos que Maxwell desenvolveu para 

teórica do eletromagnetismo onde descreve o comportamento de campos elétricos e magnéticos 

em qualquer meio (BAKER, 2007). Segundo ANNAN (2001), na escala macroscópica, os 

fenômenos decorrentes da interação entre campos elétricos e magnéticos para os materiais 
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geológicos podem ser descritos pelas propriedades eletromagnéticas: Permissividade dielétrica (ε); 

Condutividade elétrica (σ); e Permeabilidade magnética (µ).

Materiais geológicos submetidos a um campo eletromagnético externo têm suas cargas 

elétricas não livres4 deslocadas da sua posição de equilíbrio elétrico para novas posições. Esse 

movimento gera uma corrente elétrica denominada Corrente de Deslocamento. A nova 

configuração de cargas provoca uma polarização com consequente transferência de energia do 

campo elétrico aplicado para o material. Cessada a influência do campo elétrico aplicado, as cargas 

elétricas se deslocam novamente para um novo estado de equilíbrio neutro, liberando parte da 

energia armazenada e o restante da energia é dissipado na forma de calor.  A polarização é 

diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado, sendo a permissividade dielétrica (  ) a 

constante de proporcionalidade. Esse fenômeno possui analogia com o componente capacitor em 

circuitos eletrônicos, sendo, portanto, quantificada em unidades de capacitância (Farads) por metro 

(NEAL, 2004). A permissividade dielétrica é representada por um número complexo, onde a parte 

real mede a capacidade do material de se polarizar e armazenar energia, e a parte imaginária 

quantifica a dissipação de energia. A permissividade dielétrica nunca é zero, e no vácuo tem o 

valor constante de 8.85 x 10-12 F/m. Na prática, por conveniência da adimensionalidade, se utiliza 

a constante dielétrica (K) em substituição à permissividade dielétrica, que é definida como a razão 

entre a permissividade dielétrica do material e a permissividade dielétrica no vácuo. 

O mesmo campo elétrico externo provoca uma diferença de potencial sobre as cargas 

elétricas livres, que adquirem movimento quase instantâneo até atingir uma velocidade constante, 

surgindo a corrente de condução. Após a retirada do campo elétrico, as cargas cessam seu 

movimento e mantêm a posição. A corrente de condução descreve o mecanismo de dissipação de 

energia, sob a forma de calor, de cargas elétricas livres submetidas num campo elétrico. A corrente 

de condução é independente da frequência, e, pela Lei de Ohm, a densidade de corrente é linear e 

diretamente proporcional ao campo elétrico, sendo a condutividade elétrica a constante de 

proporcionalidade, expressa em Siemens por metro (S/m). Em diversas ocasiões é mais 

conveniente utilizar o submúltiplo miliSiemens por metro. A corrente elétrica pode ser conduzida 

por três métodos: Ôhmico; eletrônico, eletrolítico; e dielétrico. No primeiro método exige a 

presença de elétrons livres, como nos materiais metálicos. No segundo método requer a presença 

de íons para transportar as cargas, e no terceiro método ocorre em materiais altamente resistivos 

com possibilidade de polarização, como descrito nesse parágrafo. A Resistividade elétrica é 

definida como inverso da condutividade elétrica.  

4 Restrita a uma limitada distância de movimento. 
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A permeabilidade magnética é a medida da capacidade de um material de armazenar e 

dissipar energia num campo magnético no seu interior em resposta a um campo magnético 

induzido. A permeabilidade magnética é medida em henry/m (H/m), é expressa por um número 

complexo, onde a componente real expressa a energia armazenada e a parte imaginária mede a 

dissipação. É independente da frequência e não varia significativamente em relação à 

permeabilidade magnética do espaço vazio para a maioria das aplicações geológicas na faixa do 

espectro utilizado pelo GPR. Portanto, raramente apresenta importância nas aplicações do GPR 

(ANNAN, 2001). 

Os materiais geológicos são, por natureza, heterogêneos, logo, quando submetidos a um 

campo eletromagnético, a corrente resultante é decorrente da interação das correntes de 

deslocamento e condução. Dependendo da frequência do campo, uma ou outra irá prevalecer, ou 

seja, com menor ou maior dissipação, influenciando mais ou menos na propagação da onda.  

A profundidade de penetração do sinal do radar é controlada pela taxa de atenuação do 

material, e varia exponencialmente com a distância, matematicamente é expressa pela equação 2-

4 (ANNAN & DAVIS, 1997). Como consequência, a profundidade de exploração é finita. 

Equação 3.4 – Equação da atenuação do pulso eletromagnético em um meio físico. 

𝛼 =  1,636 
σ

√𝐾

Onde  é a taxa de atenuação expressa em dB/m, σ a condutividade elétrica, e K a constante 

dielétrica. É possível concluir que a condutividade elétrica tem forte influência sobre a taxa de 

atenuação. 

A velocidade de propagação em um meio é, matematicamente, expressa pela equação 3.5 

(NEAL, 2004). 

Equação 3.5 – Velocidade do pulso eletromagnético em um meio físico. 

𝑉 =  
𝐶0

√𝐾

Onde V é a velocidade de propagação, C0 a velocidade da luz do vácuo, e K a constante 

dielétrica do meio de propagação. Por sua vez, o comprimento da onda penetrante () é dado pela 

equação 3.6. 
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Equação 3.6 – Equação do comprimento de onda do pulso eletromagnético em um meio físico. 

𝜆 =  𝐶�
𝑓√𝐾

Onde C0 é a velocidade da luz do vácuo, f a frequência central da antena, e K a constante 

dielétrica. 

Materiais dielétricos armazenam energia em resposta a um campo elétrico externo, 

semelhante aos materiais elásticos que se deformam e armazenam energia potencial em resposta a 

uma energia cinética externa. A Tabela 3.1 apresenta valores típicos de constante dielétrica, 

condutividade elétrica, velocidade de propagação e atenuação de alguns materiais. 

Tabela 3.1 Valores Típicos de Constante Dielétrica (K), Condutividade Elétrica (Σ), V elocidade (V) e 
Atenuação (A) de Alguns Materiais.

MATERIAL K σ (mS/M) v (m/ns) a (dB/m)

Ar 1 0 0,30 0

Água destilada 80 0,01 0,033 2 x l0-3

Água 80 0,5 0,033 0,1

Água do mar 80 3 x l03 0,01 103

Areia seca 3 - 5 0,01 0,15 0,01

Areia Saturada 20 - 30 0,1 - 1,0 0,06 0,03 - 0,3

Calcário 4 - 8 0,5 – 2 0,12 0,4 - 1

Argila xistosa 5 - 15 1 – 100 0,09 1 - 100

Silte 5 - 30 1 – 100 0,07 1 - 100

Argila 5 - 40 2 – 1000 0,06 1 - 300

Granito 4 - 6 0,01 – 1 0,13 0,01 - 1

Sal seco 5 - 6 0,01 – 1 0,13 0,01 - 1

Gelo  3 - 4 0,01 0,16 0,01

FONTE: TRADUZIDO DE (Annan, 2001) 

A profundidade de penetração do sinal do radar é controlada pela taxa de atenuação do 

material (DAVIS & ANNAN, 1989). Segundo PORSANI (2001), a profundidade de penetração é 
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influenciada por quatro atenuações: corrente de condução; corrente de deslocamento; 

espalhamento geométrico; e dispersão. No espalhamento geométrico, há um decréscimo na 

amplitude do sinal ocasionado pela frente de onda5 que se desloca em forma de cone em expansão. 

Esse comportamento é independente do meio e a energia decresce com o quadrado da distância da 

fonte emissora (NEAL, 2004).  As perdas por difusão que ocorrem na propagação são causadas 

pela heterogeneidade dos materiais, e são mais significativas nas altas frequências, ou quando o 

comprimento de onda se aproxima do tamanho das partículas (PORSANI, 2001; NEAL, 2004). 

Dessa forma, os sinais emitidos pelo GPR encontram materiais de diferentes propriedades 

eletromagnéticas e de diferentes escalas. Segundo ANNAN (2001), heterogeneidades de pequena 

escala, embora gerem reflexões fracas e irreconhecíveis para o GPR, causam impactos quando os 

sinais passam por elas. Isso requer que o comprimento de onda e os objetos estejam em escalas 

comparáveis para que os mesmos sejam detectados. Para o usuário, resolução é precisamente o 

quanto a profundidade e a geometria6 do alvo podem ser extraídos.  Mais precisamente, a resolução 

do GPR é a capacidade do conjunto em distinguir dois sinais (pulsos) muito próximos. A resolução 

do GPR possui dois componentes, o primeiro deles é denominado radial e expresso pela equação 

3.7, pode ser considerado como a resolução vertical. Percebe-se pela equação que a resolução 

vertical é independente da distância à fonte geradora. 

Equação 3.7 – Equação da resolução vertical. 

Δ𝑟 =  
𝑊𝜈

4

Onde Δ𝑟 é a resolução vertical, W é a largura e v a velocidade de propagação do pulso. Por 

questões de desempenho, os projetos construtivos dos sistemas GPR buscam que a largura de 

banda do pulso (W) é numericamente igual ao inverso da frequência central ANNAN (2001), 

fazendo essa substituição na equação 3.7 conclui-se que a resolução vertical é igual a um quarto 

do comprimento de onda (𝜆𝑐). 

O segundo componente da resolução é denominado de resolução lateral e pode ser expresso 

pela equação 3.8 ANNAN (2001), onde Δ𝐿 é a resolução lateral, d é a distância à fonte geradora, 

e  o comprimento de onda da frequência central. 

5 Frente de onda são superfícies com igual tempo de deslocamento ou fase considerando a fonte de emissão. 

6 Tamanho, forma, espessura, etc. 



Métodos Geofísicos Rasos

44

Equação 3.8 – Equação da resolução lateral (horizontal). 

Δ𝐿 =  �𝑑𝜆�
2

Existem basicamente dois métodos para avaliar previamente se a aquisição se apresenta 

como viável. São eles: equações de alcance do radar; e técnica de simulação numérica (ANNAN, 

2001). O primeiro método é baseado no balanço energético entre a potência emitida pelo sistema 

GPR e os mecanismos de perda em diversos pontos importantes do trajeto da energia 

eletromagnética, desde a antena transmissora até a antena receptora. É um método de automação 

e uso simples, de baixo custo, mas exige informações iniciais nem sempre disponíveis. O segundo 

método são aplicações computacionais, comerciais ou não, voltadas para prever respostas do GPR, 

são os modelos sintéticos. Não são estudos conclusivos, mas é um guia satisfatório. Dessa forma 

é possível avaliar e definir fatores e estimar parâmetros para uma aquisição GPR (SENSOR & 

SOFTWARE, 1999): 

 Avaliar se a profundidade máxima teórica é maior ou igual à profundidade do alvo;

 Avaliar se o alvo e o meio encaixante possuem descontinuidades elétricas suficientes para
distingui-los das demais feições do ambiente, inclusive do ruído de fundo;

 Avaliar se as dimensões do objeto possuem escala compatível com o comprimento de onda
e possam ser resolvidas.

 Definição da frequência das antenas, que é um balanço entre três fatores: resolução espacial
desejada; profundidade de exploração; e limitação do ruído de fundo (clutter);

 Definir a janela temporal de amostragem (máximo o tempo duplo), de forma que a
profundidade máxima desejada seja alcançada;

 Definir o intervalo de tempo entre amostragens consecutivas, com o objetivo de medir a
energia refletida;

 Definir o espaçamento entre estações, que corresponde à distância entre duas posições
consecutivas de emissão do pulso; e

 Definir a separação entre as antenas emissora e receptora, no caso de aquisições no modo
bi estático, ou quando as antenas estão em módulos físicos separados.

Em resumo, os principais fatores que controlam o desempenho de um sistema GPR são a 

frequência central e largura de banda. As altas frequências devem ser utilizadas para resolver 

pequenos objetos, mas têm penetração limitada. Baixas frequências são necessárias para detectar 

objetos mais profundos, o que, consequentemente, devem ser maiores, já que a resolução é menor. 

Materiais com permissividade elevada e / ou condutores, ou ainda que contenha um elevado 

número de dispersores (desordem), a penetração será significativamente reduzida. 
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São três os modos de aquisição de dados utilizando GPR: Perfis de reflexão; sondagem de 

velocidade, podendo ser com Ponto médio comum (Common Mid Point - CMP) ou Reflexão e 

refração de alto ângulo (Wide-Angle Reflection and Refraction - WARR); e Transluminescência 

(Trans-illumination ou Tomografia de radar) (REYNOLDS, 2011). Os dois primeiros são os mais 

utilizados (Figura 3.16). Um perfil de reflexão GPR é análogo ao perfil de reflexão sísmica; uma 

ou mais antenas de radar mantidas a distância constante são movidos ao longo da superfície do 

solo, e, simultaneamente, os tempos duplos e a amplitude do sinal das reflexões do pulso emitido 

são registrados e exibidos na unidade de controle. O objetivo das aquisições é mapear reflexões 

em subsuperfície versus posição espacial (2D).  Nesta técnica, a emissão dos pulsos pode ser 

realizada no modo passo-a-passo ou contínuo. No primeiro caso, a emissão do pulso é assistida 

pelo operador, depois que a geometria das antenas está corretamente posicionada. No modo 

contínuo, a emissão do pulso é determinada automaticamente pelo sistema GPR, segundo um 

período de tempo ou espaçamento pré-fixado. 

Sondagens de Ponto médio comum (CMP) são realizadas principalmente para obter uma 

estimativa da velocidade do sinal do GPR em função da profundidade em subsuperfície, variando 

de forma crescente e em sentidos opostos a abertura entre as antenas (transmissora e receptora), 

partindo-se de um ponto central fixo. Na técnica WARR, uma das antenas é mantida fixa enquanto 

a outra é sucessivamente afastada da primeira. 

Figura 3.16 – Diagrama conceitual de aquisição de perfil de reflexão (a) e Sondagem de ponto 
médio comum – CMP (b) . 

Quando as antenas, transmissora e receptora estão montados fisicamente em uma mesma 

unidade, o conjunto é denominada de antena monoestática. No caso contrário, transmissor e 

receptor são dipolos de antenas separadas e podem ser movidos independentemente um do outro, 

é denominado bi estático. 
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A etapa seguinte à aquisição os dados é o processamento. É uma atividade realizada em 

laboratório que envolve edição de dados, processamento básico e processamento avançado. É um 

processo interativo, que visa suprimir ou reposicionar traços, minimizar ruídos de fundo 

valorizando os refletores de interesse. Para isso são utilizados, por exemplo, filtros espaciais e 

temporais, deconvolução, Dewow, background removal, aplicação de ganho, migração, correção 

topográfica, georreferenciamento, etc. O método possui uma base sólida de recursos e ferramentas, 

muitas delas originárias da sísmica. A qualidade do produto final do processamento de dados de 

GPR é fortemente dependente da experiência do operador.  

Já é comum aquisições GPR 3D, ou seja, um conjunto de perfis de reflexão muito 

próximos, normalmente em direções ortogonais, mas não obrigatório. Os resultados são 

apresentados em termos de volumes de dados, um cubo, em vez de seções individuais, podendo 

ser visualizado em qualquer combinação de posição de planos nos três eixos. 

Outro avanço em desenvolvimento no tratamento de dados para facilitar a interpretação de 

dados GPR além da análise convencional e "time–slice", é o uso de atributos sísmicos, tais como 

energia, coerência e similaridade, entre outros. Originalmente desenvolvidos para problemas 

relacionados a reservatórios de petróleo, podem ser utilizados para enfatizar as variações temporais 

e espaciais dentro de cubos de dados GPR (CHOPRA & MARFURT, 2007; BÖNIGER & 

TRONICKE, 2010; GOIS, 2010).

3.4 Método geofísico Resistividade Elétrica 

O objetivo do método geofísico da Resistividade elétrica é determinar a distribuição de 

resistividade elétrica do meio, isso é obtido gerando-se um campo elétrico, através da injeção de 

corrente elétrica no solo através de dois eletrodos e medindo a diferença de potencial por outros 

dois eletrodos. A razão entre tensão e corrente multiplicada por um fator que depende da geometria 

dos eletrodos fornece um parâmetro denominado resistividade aparente (PARASNIS, 1997;

TELFORD et al., 1990; ORELLANA, 1972).  Variações ou anomalias na resistividade observada 

podem indicar contato de corpos eletricamente diferentes. A relação entre resistividade e geologia, 

inicia-se na premissa de que praticamente todas as rochas e minerais são semicondutores 

(PARASNIS, 1997). As exceções são os metais nativos, como ferro, prata, cobre e níquel, além 

dos compostos semimetálicos como a pirita (FeS2). Posto isto, a corrente elétrica é transportada 

através da subsuperfície por meio do movimento dos elétrons livres ou de íons, no sólido, ou por 

movimentos de íons, no fluído. No caso de investigação hidrológica, ambiental, ou geotécnica, o 

transporte de corrente elétrica ocorre principalmente através de eletrólito aquoso existentes na 

porosidade do material em subsuperfície (FERNANDES, 1984). Dessa forma, a resistividade 
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elétrica depende da porosidade do material, do grau de saturação, e da quantidade íons dissolvidos 

no eletrólito, especialmente em ambientes. A resistividade elétrica depende ainda, em maior ou 

menor grau, de outras propriedades de solos e rochas, tais como pressão, temperatura, conteúdo 

de argila, grau de cimentação das partículas do solo e o tipo de mineralização presente 

(FERNANDES, 1984).  

Os grãos de um solo apresentam carga elétrica negativa em sua superfície, e a espessura da 

água aderida apresenta pequena variação com o tamanho dos grãos. Isso explica porque uma argila 

é mais condutiva que uma areia média, cujos grãos têm dimensão na ordem de 103 a 104 que os de 

uma argila (FERNANDES, 1984). Logo, a resistividade do solo é afetada por diversos parâmetros 

físicos, tais como: porosidade, permeabilidade, conteúdo iônico do fluido intersticial e seu grau de 

saturação, e mineralização da argila, entre outros (PARASNIS, 1997). A modelagem matemática 

que relacione a grandeza resistividade elétrica com essas propriedades citadas nesse texto, não é 

completa, as existentes são relações empíricas baseadas em modelos simples, se destacando os 

estudos realizados por Archie com areias e arenitos; e porosidade e saturação do meio. Como na 

prática a subsuperfície não pode ser considerada um meio homogêneo, a quantia medida representa 

uma média ponderada de todas as resistividades verdadeiras em um volume de material composto 

pelos solos e rochas que influenciaram na corrente. Portanto, ao efetuar as medições obtém-se uma 

resistividade aparente. 

A medição da resistividade elétrica aparente como função da profundidade ou posição, é 

executada utilizando-se quatro eletrodos, dois que induzem corrente no solo e dois que medem a 

diferença de potencial. Existem quatro configurações de eletrodos mais utilizados (Figura 3.17): 

Wenner; Schlumberger; Dipolo-Dipolo; e Polo-Dipolo (SHARMA, 1997). Nessa Figura 3.17 os 

eletrodos são indicados pelas letras "C1" para injetar corrente no terreno e as letras "P1" para medir 

a diferença de potencial resultante. O nível mais superior da figura indica a posição inicial dos 

eletrodos, os níveis médio e inferior indicam a evolução de cada arranjo na aquisição de dados. 

Figura 3.17 – Diagrama conceitual de aquisição com arranjos Wenner, Schlumberger, e dipolo-

dipolo.  

Fonte: Adaptado de MILSOM & ERIKSEN, 2011 
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As investigações podem ser horizontais ou verticais. No primeiro caso é realizada ao longo 

de uma seção (sondagem e caminhamento), visa estudar as interfaces horizontais ou de baixíssimo 

ângulo, já as investigações verticais (pontual ou perfilagem) são utilizadas para determinar 

variações verticais de resistividade. A construção de pseudo-seção de resistividade aparente faz 

uso das duas formas de investigação conjugadas. A Figura 3.18 exemplifica a sequência de 

aquisição de pseudo-seção de resistividade aparente utilizando arranjo dipolo-dipolo, é um arranjo 

entre vários possíveis (BORGES, 2007). 

Figura 3.18 – Diagrama conceitual da sequência de aquisição de pseudo-seção de resistividade 
aparente utilizando arranjo dipolo-dipolo. 

Fonte: Adaptado de BORGES, 2007 

Identificar o arranjo de eletrodos que melhor atenda aos objetivos da investigação é 

definição crítica do projeto de aquisição ERT (Electrical Resistivity Tomography), embora os 

princípios básicos sejam os mesmos tanto para sondagem como para caminhamento. A 

profundidade de investigação é largamente controlada pelo comprimento máximo, a resolução 

vertical é controlada pelo tipo de arranjo, e resolução lateral é controlada pela separação do 

eléctrodo. Deve ser considerado ainda o tipo de estrutura a ser mapeada, e sensibilidade do medidor 

de resistividade perante o nível do ruído de fundo. Como regra geral, o arranjo do tipo Wenner 

proporciona melhor resolução vertical das camadas, e o arranjo dipolo-dipolo melhor resolução 

lateral e limites íngremes. Devido à maior intensidade do sinal para uma dada corrente de entrada, 

o arranjo Wenner é recomendado em condições ruidosos, equanto o arranjo dipolo-dipolo em

condições mais estáveis. O arranjo do tipo Schlumberger apresenta um bom compromisso entre 

resolução vertical e lateral. Todos os métodos de inversão são tentativas de encontrar modelos para 

o subsolo com as respostas que estão de acordo com os dados medidos. Dessa forma, cada arranjo

tem suas cracterísticas, vantagens e desvantagens quando aplicados individualmente 

(GANDOLFO, 2007).
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Realizar medições da resistividade elétrica aparente utilizando mais de um arranjo de 

eletrodos apresenta uma produtividade questíonável frente a uma avaliação de custo benefício, 

quando utilizando as técnicas classicas, ou seja, comutação manual dos eletrodos e leitura manual 

das diferenças de potencial (ORELLANA, 1972). Com avanço da eletrônica, houve significativo 

aumento da capacidade de processamento de dados com redução de tamanho, peso, e consumo de 

energia dos equipamentos eletrônicos, com isso, fabricantes de resistivímetros passaram a 

disponibilizar sistemas multicanais com comutação automática, que associado aos cabo multi-

condutor revolucionaram a aquisição de dados de eletrorresistividade. Com esses novos sistemas, 

a medição das resistividades aparentes é realizada montado um conjunto de eletrodos igualmente 

espaçados entre si, interligados a um resistivímetro multical por um cabo multi-condutor. Estes 

sistemas permitem que medidas de eletrorresistividade sejam realizadas automática e 

simultaneamente para mais de uma configuração de eletrodos sem intervenção do operador. Dessa 

forma, em poucas horas é possível realizar perfis de resistividade elétrica e sondagens elétricas 

contínuas com grande densidade de leituras (REYNOLDS, 2011). Esse sistema permite obter uma 

malha ou volume de medições de resistividade aparente, permitindo obter variações laterais e 

verticais da resistividade elétrica (MILSOM & ERIKSEN, 2011). Outra grande contribuição para 

tornar essa ferramenta com grande produtividade foi o aplicativo desenvolvido por M. H. Loke 

denominado Res2Inv (http://www.geotomosoft.com) com o qual se obtém uma tomografia elétrica 

sem exigências de grandes recursos computacionais e tempo (LOKE & BARKER, 1996). 

A profundidade de investigação é fortemente controlada pelo comprimento máximo da 

linha de eletrodos, uma regra prática é considerar o espaçamento entre eletrodos entre 4 a 5 vezes 

a profundidade de investigação prevista. A resolução vertical é controlada pelo tipo de arranjo dos 

eletrodos, por sua vez a resolução lateral é controlada pelo espaçamento entre eletrodos. Como 

regra geral, o arranjo Wenner proporciona melhor resolução vertical de camadas, e o arranjo 

dipolo-dipolo melhor resolução lateral. Devido à maior força de sinal para uma dada corrente de 

entrada, o arranjo Wenner é mais indicado em condições de ruído elevado, enquanto o arranjo 

dipolo-dipolo em caso contrário. O arranjo Schlumberger é indicado para alvos que necessitam de 

resolução vertical e lateral. (MILSOM & ERIKSEN, 2011). 

MILSOM & ERIKSEN (2011) definem prospecção de resistividade elétrica utilizando 

sistemas multieletrodo como Imageamento de Resistividade Elétrica (Electrical Resistivity 

Imaging – ERI) e o resultado pode ser mostrado como pseudo-seções, que dá ao interprete uma 

representação gráfica como imagem bidimensional da variação da resistividade aparente em 

subsuperfície. Para conhecer seções de resistividade com valores aproximados aos valores 

verdadeiros, ou seja, um erro aceitável, se faz necessário um procedimento de inversão numérica 
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de pseudo-seções de resistividade elétrica aparente, como por exemplo, elementos finitos e 

quadrados mínimos (MENKE, 1984), esse procedimento é comumente conhecido como 

tomografia de resistividade elétrica. Corresponde a buscar um modelo que forneça uma resposta

semelhante aos valores reais medidos. A modelagem é realizada por um conjunto de parâmetros e 

relações matemáticas, é uma representação computacional da realidade (Figura 3.18), mas, permite 

uma visão mais realista das variações da resistividade real (SAMOUELIAN, 2005; 

PAPADOPOULOS, 2005). O termo Tomografia Elétrica não é adequado, melhor denominar de 

Imageamento Elétrico, GANDOLFO (2007) discute essa questão de forma mais extensiva.  

Figura 3.19 – Exemplo de Seção de resistividade elétrica verdadeira (Tomografia elétrica) obtida de 
aquisição realizada no Dique de Sant Llorenç de Montgai, da posição 0,0 m a 94 m. 

Em geral todos os métodos de inversão das seções de resistividade aparente consistem em 

estabelecer um modelo inicial, definido pelo interpretador a partir de informações “a priori”, ou

automaticamente a partir dos dados experimentais. Em seguida, calcular a resposta teórica do 

modelo, e seguir modificando, de forma iterativa, os valores dos parâmetros de entrada do modelo 

até que um ajuste aceitável entre os dados experimentais e da resposta teórica do modelo seja 

alcançado, seguindo uma otimização de ajuste não-linear de mínimos quadrados A forma típica 

para avaliar o grau de ajuste é o erro médio quadrático (RMS) entre a resposta do modelo e os 

dados experimentais.

3.5 Método Geofísico Sísmica de Refração 

Os métodos sísmicos de prospecção baseiam-se no princípio de que as ondas elásticas se 

propagam com diferentes velocidades em diferentes materiais. Com isso, é possível gerar uma 

onda sísmica em um ponto e medir os tempos de chegada dessas mesmas ondas em outros pontos 

diferentes, permitindo conhecer a distribuição de velocidade e a localização de interfaces em 
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subsuperfície (SHARMA, 1997). De posse dessa informação, é possível inferir sobre as 

propriedades mecânicas do meio físico. No seu percurso, as ondas sísmicas geradas refletem e 

refratam quando atingem interfaces entre meios com impedâncias acústicas diferentes. A partir 

dessa interface, as ondas refletidas retornam à superfície (Método da reflexão sísmica), enquanto 

as ondas com refração critica propagam-se ao longo da interface antes de retornarem à superfície 

através de uma nova refração (Método da refração sísmica). Os métodos de prospecção sísmica 

são métodos in situ, permitindo uma caracterização geotécnica de grandes volumes de terreno em 

suas condições naturais (MAGNIN & BERTRAND, 2005). 

Quando ocorre uma ruptura na crosta terrestre, uma detonação de explosivos numa 

pedreira, a passagem de um caminhão, ou a queda de uma massa na superfície do solo, a tensão 

associada é propagada em todas as direções a partir do ponto de liberação da energia (fonte de 

ondas sísmicas) na forma de ondas elásticas (SHARMA, 1997). Ondas de baixa energia são 

praticamente elásticas, deixando a massa do material inalterada pela sua passagem, no entanto, nas 

proximidades da fonte sísmica, o material pode ter sua estrutura permanentemente alterada, ou 

destruída. Os corpos elásticos estão sujeitos a dois tipos de deformação: compressão/dilatação e 

cisalhante.  No primeiro caso há alteração do volume do corpo sem rotação, enquanto no segundo 

há rotação sem alteração no volume.  

As ondas elásticas denominadas de primária, longitudinal, ou simplesmente onda “P”, são 

aquelas que se movem no corpo pelo movimento das partículas do mesmo, para frente e para trás, 

na direção de propagação da onda. Esses movimentos causam as compressões e dilatações (Figura 

3.20). Por sua vez, as ondas elásticas denominadas de ondas secundária, transversal, cisalhante, ou 

simplesmente onda “S” são aquelas que se movem pelo corpo em qualquer direção no plano 

ortogonal à direção de propagação da onda, devido à tensão cisalhante imposta às partículas do 

corpo (Figura 3.20). O movimento das partículas pode ser descrito através de duas tensões 

componentes: uma paralela à superfície do corpo; e outra no plano vertical que contém a onda 

incidente. Por suas características, as ondas “P” e “S” são denominadas de ondas de volume 

(BURGER et al., 2006). As ondas “P” e “S”, como apresentadas, têm como requisito a suposição 

de que o material do corpo é homogêneo, isotrópico, e infinito em extensão, o que, na prática, não 

ocorre. Devido a esse fato existem outros dois tipos de ondas classificadas como ondas de 

superfície: (a) Love (homenagem a Augustus Edward Hough Love, 1863-1940); e (b) Rayleigh 

(relacionada a John William Strutt, Lord Rayleigh, 1842-1919). As primeiras são ondas 

polarizadas horizontalmente, estão contidas nas camadas mais externas do volume, têm um 

movimento transverso semelhante à onda “S”. Essas ondas estão presentes na interface entre duas 

camadas, onde a segunda camada é mais rígida, este fenômeno pode ser interpretado como o 
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resultado de múltiplas reflexões da energia armazenada na camada menos rígida. As ondas 

Rayleigh são geradas pela composição das ondas “P” e “S”, têm a mesma direção de propagação 

que ondas “P”, as partículas do volume têm um movimento elíptico retrógrado confinado em um 

plano vertical na superfície, onde ocorre sua maior energia, que decresce exponencialmente para 

o interior do corpo (GADALLAH, 2009; SANTISTEBAN, 2012).

As equações de propagação das ondas “P” e “S” através de um material em termos de 

tensões de dilatação / compressão e rotação (RICHTER, 1958 apud SHARMA, 1997) são dadas 

respectivamente nas equações 3.9 e 3.10. 

Equação 3.9 - Propagação das ondas “P” em termos módulo de Young, densidade do material, e razão de 
Poisson. 

𝑉� =  �𝐸
𝜌

(1 −  𝜎)
(1 +  𝜎)(1 − 2𝜎)

Equação 3.10 - Propagação das ondas “P” em termos módulo de Young, densidade do material, e razão.

𝑉� =  �𝐸
𝜌

1
2(1 +  𝜎)

Onde E é o módulo de Young; µ é o módulo de rigidez;  ρ é a densidade do material; σ é a 

razão de Poisson.  

Duas importantes consequências são obtidas das relações 3.1 e 3.2, a primeira é que as 

ondas “P” são significativamente lentas quando viajam em corpos fraturas ou porosos. A segunda 

é que as ondas “P” são mais rápidas que as ondas “S” (SHARMA, 1997). As ondas Love e Rayleigh

podem transportar parte considerável da energia original, mas viajam muito lentamente. A

velocidade das ondas Rayleigh chega a 0.9 Vs, podendo, em alguns casos, chegar a 50%. As ondas 

Love têm quase sempre velocidade de propagação superior às Rayleigh (TELFORD, 1990; 

MILSOM, 2003). 
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Figura 3.20 – Ilustração do movimento das partículas na passagem de ondas sísmicas. 

Frente de onda é considerado como a superfície definida em que todos os pontos se 

encontram no mesmo estado de vibração, ou seja, estão em fase. Para pequenas distâncias da fonte, 

a frente de onda tem uma forma esférica, mas à medida que a distância da fonte aumenta, a frente 

de onda se torna progressivamente mais plana, podendo, para grandes distâncias, se fazer a 

aproximação de que é uma onda plana. Esse processo pode ser previsto observando o princípio de 

Cristian Huygens proposto em 1690 (STARK, 2010). Por analogia com a óptica, a direção 

perpendicular à frente de onda é denominada de raio sísmico (CHAPMAN, 2004). 

O método geofísico Sísmica de Refração pode ser aplicado em três escalas: global, 

utilizando ondas de terremotos; crustal, utilizando explosões sismológicas; e rasa, utilizando a 

queda de pequenas massas. Essa última tem um alcance inferior a 200 m, sendo muito utilizada na 

engenharia (REYNOLS, 2011). O sistema de aquisição desse método é constituído por uma fonte 

sísmica, um conjunto de geofones com sensibilidade mínima de 10 Hz, arranjados em linha e 

espaçados a distâncias conhecidas (geometria) e conectados através de canal exclusivo a um 

sismógrafo multicanal.  O sistema gera uma onda mecânica, alinhada com os geofones, que se 

refrata nas descontinuidades mecânicas do terreno, sendo captada por todos os geofones, estes 

acionam o sismógrafo, com baixíssimo ruído interno, a alta velocidade de amostragem, dotado de 

amplificação e filtragem, que registra o tempo decorrido entre a liberação da energia e a chegada 

da primeira onda P (OLONA-ALLUÉ, 2008). Conhecendo-se a localização das fontes e dos 

receptores e os tempos de trânsitos, é possível calcular as velocidades de propagação da onda. A 

velocidade de propagação de uma fase conhecida só depende da densidade e do módulo de 

elasticidade próprio do material, podendo assim inferir sobre propriedades mecânicas do meio. A 

geometria de aquisição (Figura 3.21) é função dos objetivos da aquisição, principalmente quanto 

à profundidade e resolução. Atualmente há diversos métodos de interpretação disponíveis para 
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converter tempo de transito em modelos de velocidade (HILTUNEN et al., 2011; SHARMA, 

1997). 

 

Figura 3.21 – Diagrama conceitual de uma aquisição de sísmica de refração. 

 

A onda sísmica, ao atingir uma descontinuidade de densidade, ou seja, de um meio 1 com 

velocidade de propagação V1 para um meio 2 com velocidade V2, segue as mesmas leis que regem 

a refração e a reflexão da luz em um prisma, lei de Snell (BURGER et al., 2006). Cada raio sísmico, 

ao atingir o contraste de densidade, tem parte da sua energia refratada na camada subjacente com 

ângulo diferente do incidente, e parte refletida com o mesmo ângulo de incidência. A onda 

refratada gerada é omnidirecional e se comporta como uma fonte (MARES & TVRDÝ, 2010). De 

todos os caminhos possíveis dos raios refratados, um é de especial interesse para a sísmica de 

refração: o de ângulo crítico. Ou seja, o raio é refratado criticamente paralelo à descontinuidade 

de densidade (Figura 3.22). Essa frente de onda, conhecida como head wave, se propaga na 

descontinuidade com a velocidade maior da camada inferior. Por isso, a partir da distância crítica 

(Figura 3.23), as ondas refratadas atingem os geofones com tempo inferior às ondas diretas, mesmo 

tendo maior deslocamento, justificado pela maior velocidade (BURGER et al., 2006; MARES & 

TVRDÝ, 2010). É pressuposto nesse modelo de análise que as velocidades são sempre crescentes 

na direção e sentido da injeção do pulso sísmico. Discussão mais específica sobre inversão de 

velocidade e camadas não detectadas pode ser encontrada em BURGER et al., 2006. 
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Figura 3.22 – Diagrama conceitual da trajetória do raio sísmico direto; refletido, e refratado. 

Fonte: Adaptado de REYNOLDS (2011) 
 
 

 

Figura 3.23 – Exemplo conceitual do registro de refração sísmica enfatizando reflexão, distância 
crítica com a marcação da primeira chegada em cada traço. 

Fonte: Adaptado de REYNOLDS (2011) 
 

Um sismograma expressa o tempo decorrido desde o momento de liberação da energia 

(fonte) até a chegada da perturbação nos geofones (receptor) (Figura 3.24). É a visualização do 

produto da aquisição da sísmica de refração rasa, para uma dada geometria e uma posição de tiro. 

É um gráfico de geofone (abscissa) por tempo (ordenada), mostrando a amplitude da energia 

captada pelos geofones no tempo. Nesse exemplo é pressuposto que, na geometria, os geofones 

estão igualmente espaçados. 
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Figura 3.24 – Exemplo de Sismograma, mostrando a amplitude da energia captada pelos geofones 
no tempo. É pressuposto que na geometria os geofones estão igualmente espaçados.  

Sobre o sismograma deve ser realizada uma interpretação definindo o tempo das primeiras 

chegadas da onda P direta e refratada em cada geofone. Essa interpretação, quando representada 

em gráfico, distancia (abscissa - X) por tempo (ordenada - T), é denominado Dromocrona (Figura 

3.25), que, por sua vez, é formada por segmentos de reta com diferentes inclinações (ΔT/ΔX) 7

representando o inverso da velocidade da onda “P” nos materiais através do qual a onda tenha 

viajado. A Figura 3.25 mostra diversas dromocronas para uma mesma geometria. 

Figura 3.25– Exemplos de dromocrona para uma mesma geometria. 

A interpretação qualitativa para a obtenção da distribuição de velocidade da onda P de uma 

seção sísmica é realizada com inversão matemática de dados a partir dos dromocronas, utilizando 

um modelo que procura minimizar o erro entre os dados registrados e as dromocronas teóricas 

(MENKE, 1984). Na apresentação dos dados para interpretação, os métodos mais eficientes fazem 

uso de algoritmos do tipo tomográfico, com o resultado final da seção apresentando uma 

7 Inverso da velocidade ou vagarosidade 
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distribuição contínua dos valores de velocidade da onda P associada a uma paleta de cores.  Sobre 

esse produto deve ser realizada a interpretação geotécnica (Figura 3.26).  

Figura 3.26 – Seção de refração sísmica entre as posições 600m e 700m do dique de terra da 

barragem de Sant Llorenç de Montgai. 

Para se obter a tomografia sísmica é necessário resolver o problema inverso associado. 

Ocorre que, em diversos algoritmos baseados em modelos, o resultado final da inversão é 

dependente do modelo inicial, que é uma limitação já que depende da experiência do operador 

(OSAZUWA & CHINEDU, 2008). Outro problema associado com esse método é o fato da 

modelagem tratar fronteiras bem definidas com transição de alto gradiente (SHEEHAN et al., 

2003). OSAZUWA & CHINEDU (2008) afirmam que este processo só é eficaz se houver um 

aumento contínuo na velocidade da onda à medida que a mesma se desloca. Isto demonstra a 

ocorrência do fenômeno de camada não detectada quando esta é muito delgada quando comparada 

com a sua vizinhança. Sempre que um modelo tomográfico de subsuperfície é determinado, é 

crucial para saber que ele representa apenas um dos muitos e, possivelmente, infinitos modelos 

diferentes que satisfaçam os dados. Essa não singularidade é uma característica inerente que ocorre 

com todos os métodos de inversão baseado em modelo, inclusive tomografia (PALMER, 2005 

apud OSAZUWA & CHINEDU, 2008). A não unicidade é frequentemente um produto do 

algoritmo de inversão. No entanto, é possível partir de um modelo cuidadosamente construído, 

fruto de aproximações sucessivas de outros modelos testados, que minimiza significativamente 

esse problema. 

3.6 Método Geofísico Refraction Microtremor - ReMi 

Microtremores são vibrações de fundo que ocorrem em subsuperfície de origem 

basicamente não sísmica, mas ambiental. É um misto de todo o tipo de ondas sísmicas diferentes, 

tais como: compressivas e cisalhantes (refletidas e refratadas), superficiais, e aérea. O método 
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ReMi utiliza microtremores como fonte de energia sísmica, ou seja, a energia de interesse são as 

ondas de superfície Rayleigh, situadas na banda entre as frequências de 1 a 30 Hz (OKADA, 2003; 

ASTEN, 2004). As ondas de superfície são ondas dispersivas, ou seja, ao se propagarem em meios 

estratificados, diferentes componentes de frequência se propagam com velocidades próprias, que 

é função da sua frequência, que, por sua vez, é controlada pelas propriedades elásticas do meio de 

propagação. Essas características compõem o princípio para a caracterização de solos a partir da 

propagação de ondas sísmicas de superfície (LAI & WILMANSKI, 2005). As ondas Rayleigh são 

indicadas para a geotécnica, por serem facilmente registradas na superfície e apresentarem uma 

relação direta com a velocidade de propagação das ondas "S", relação essa que só depende do 

coeficiente de Poisson. Segundo ACHENBACH (1973), a relação entre as velocidades das ondas 

"P", "S", e Rayleigh é dada pela equação 3.3. 

 
3.11 - Relação entre as velocidades das ondas "P", "S", e Rayleigh. 
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Onde VR é a velocidade da onda Rayleigh, VS é a velocidade da onda "S", e VP é a 

velocidade da onda "P".  Ou ainda como função de Vs e do coeficiente de Poisson (𝜈). 

 
3.12 - Relação entre as velocidades das ondas "S" e Rayleigh, como função do coeficiente de 

Poisson. 

 

𝑉� =  0,87 + 1,12 𝜈
1 +  𝜈  𝑉� 

 

Conhecendo-se as velocidades de propagação das ondas "S" (Vs) é possível derivar as 

propriedades físicas dos terrenos que as mesmas viajam, já que são propriedades mecânicas 

relacionadas entre si, conforme resumido na Tabela 3.1. Uma organização mais completa pode ser 

encontrada em GELDART et al., (2004). Com isso é possível caracterizar geotecnicamente a 

subsuperfície, podendo identificar diferentes materiais, respectivas integridades, como também 

suas interfaces (LOWRIE, 2007).  
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Tabela 3.2 - Módulos elásticos e suas relações lineares com os esforços e respectivas tensões resultantes. 

 

 

Com o aumento da profundidade de propagação da onda, o movimento das partículas 

diminui exponencialmente, de modo que, na profundidade aproximada de um comprimento de 

onda, o movimento das partículas já é desprezível (SHERIFF & GELDART, 1995). Dessa forma, 

em um meio heterogêneo, a velocidade de fase estará relacionada com uma combinação das 

propriedades mecânicas do terreno afetado. Ainda como consequência do comportamento 

dispersivo das ondas Rayleigh, há uma velocidade de grupo, que representa o pulso de energia, 

que é diferente da velocidade de fase das ondas que compõem o grupo (GELDART & SHERIFF, 

2004). Quando sobre a velocidade de grupo se aplica a transformada de Fourier, obtêm-se vários 

sinais se deslocando com velocidades próprias (MONTENEGRO, 2005). 

Uma das ideias fundamentais de ReMi é o fato de que a transformada bidimensional 

vagarosidade - frequência (P-f) de um registro de microtremores permite separar as ondas de 

Rayleigh de outros sinais sísmicos, e permite o reconhecimento das velocidades de fase frente às 

velocidades aparentes (GAMAL & PULLAMMANAPPALLIL, 2011). Tradicionalmente, ondas 

de superfície foram consideradas um problema para a exploração sísmica porque estão presentes 

nos registros, mascarando as primeiras chegadas de ondas de corpo refletidas. Na busca por uma 

melhor relação sinal-ruído foram desenvolvidas técnicas para filtrar as ondas de superfície, 

separando-as dos outros sinais. Algumas dessas técnicas são atualmente utilizadas para obter a 

curva de dispersão experimental do solo.  Para a análise de ondas de superficiais, a maior parte 

dos métodos é baseada na medição da coerência de fases entre os sinais registrados por, pelo 

menos, dois sensores. No entanto, diferem no tipo de fonte utilizada e no processamento do sinal. 

Os métodos mais utilizados para a caracterização de solos são: SASW (Spectral Analysis of 

Surface Wave); MASW (Spectral Analysis of Surface Waves); e o método f - k (frequência - 

número de onda). 
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ReMi combina a facilidade da técnica de arranjo linear de geofones (array) com a análise 

multicanal de MASW (PARK, 1999) e a análise espectral de SASW (NAZARIAN, 1984; 

HANDAYANI, 2006) para estimar a variação de velocidade das ondas "S" (Vs) com a 

profundidade (LOUIE, 2001; OKADA, 2003).  

O princípio das técnicas SASW e MASW está associado com a natureza dispersiva das 

ondas de Rayleigh. SASW consiste em obter a velocidade de fase para diferentes frequências, 

através de uma análise de sinal direta (TRAN & HILTUNEN, 2008). Quando diferentes 

configurações são conjugadas é possível estimar a curva de dispersão da área investigada, a partir 

da qual se pode calcular a velocidade da onda "S" (Vs). A técnica MASW visa corrigir a deficiência 

da técnica SASW na presença de ruído. Sua vantagem principal está na transformação de dados 

que permite diferenciar as ondas Rayleigh das demais ondas, inclusive do ruído. Para isso existem 

mais de uma técnica, adicionalmente o método pode ser automatizado dispensando um operador 

especializado, aumentando a confiabilidade, além do registro multicanal que possibilita 

redundância e rapidez nas medidas (TRAN & HILTUNEN, 2008). 

O procedimento padrão para investigação de onda de superfície consta, genericamente, de 

três passos principais: (a) a aquisição de dados experimentais; (b) análise espectral de velocidade 

com a obtenção da curva de dispersão experimental; e (c) processo de inversão para estimar 

propriedades do local de investigação (LAI & WILMANSKI, 2005). São etapas fortemente 

interligadas e sua interação é necessária durante todo o processo de interpretação (GAMAL & 

PULLAMMANAPPALLIL, 2011). 

O sistema de aquisição e a geometria são os mesmos da sísmica de refração, sendo essa 

uma das suas primeiras vantagens. Apenas os geofones devem ser de baixa frequência8, e, 

preferencialmente, triaxiais. Assim é possível registrar perfil de velocidades de ondas S (VS) e 

ondas P (VP) sem a necessidade adicional de outras aquisições sísmicas (OLONA-ALLUÉ, 2008; 

LAMBERT et al, 2006). A linha de geofones deve estar centrada na vertical que se deseja obter o 

perfil de velocidade sísmica. Uma regra prática sugere que o maior comprimento de onda detectado 

determina a máxima profundidade de investigação, que é esperado igual ao comprimento do 

alinhamento de geofones. O espaçamento entre geofones define o menor comprimento de onda 

que pode se detectado e a menor profundidade de investigação. Para atingir maiores profundidades, 

é necessário realizar alinhamentos maiores, havendo perda de resolução das camadas mais 

superficiais. Outro fator impactante nessa direção é a largura de banda registrada, que deve estar 

8 Frequência igual ou inferior a 4,5 Hz permite 50 m de profundidade, para 100 m, 1 Hz (MILSOM & ERIKSEN, 

2011).
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entre a frequência de corte dos geofones e a frequência de Nyquist. Fontes ativas, por exemplo, 

marretas, podem aumentar o conteúdo de alta frequência e tem se mostrado eficazes, podendo ser 

preferível à realização de outro método ativo simultâneo como MASH, que pode exigir mais tempo 

e recurso (MILSOM & ERIKSEN, 2011). 

Existem diversos métodos disponíveis para calcular a curva de dispersão (Velocidade de 

fase do espectro Rayleigh vs frequência), mas três passos são fundamentais (GAMAL & 

PULLAMMANAPPALLIL, 2011): 

 

 Sobre os dados experimentais, aplicar uma transformada p-τ, onde p é a vagarosidade e τ 
é o tempo de registro, descrito por THORSON & CLAERBOUT (1985); 

 Sobre o passo anterior, aplicar uma transformada de Fourier discreta (DFT) para passar do 
domínio p-τ para o domínio p -f, onde "f" é a frequência; 

 Análise espectral aplicando a função potência cruzada. 
 

Pode ser considerado como um quarto passo aplicar uma normalização visando facilitar a 

definição manual da curva de dispersão (ReMi Averaged Proporção Espectral).  

A definição da curva de dispersão é um processo orientado pelo operador do software sobre 

uma imagem (TRAN & HILTUNRN, 2008; MILSOM & ERIKSEN, 2011) como a da Figura 3.27 

produzida pelo software de processamento SWAN. 

 

 

Figura 3.27 – Exemplo imagem de curva de dispersão produzida pelo software de processamento 
sísmico SWAN (SWAN, 2012). 

 

A modelagem da distribuição de velocdade com a profundidade a partir da curva de 

dispersão é um processo de inversão matemática que consiste em realizar interações sucessivas na 

velocidade de fase de cada frequência, a partir de um modelo inicial definido considerando 
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informações geométricas e físicas disponíveis. O resultado final é um perfil vertical de velocidade 

(Figura 3.28).  Todo o processo é sem automatizado por programa de computador especialmente 

desenvolvido, como os aplicativos SWAN e SeisOptReMi. Estes produtos disponibilizam 

ambientes interativos para modelagem através de um modelo gráfico de camadas ajustáveis pelo 

operador do aplicativo, em função da combinação da velocidades da onda "S" e da espessura das 

camadas. Após a curva de dispersão do modelo proposto pelo operador se assemelhar 

adequadamente à curva de dispersão experimental, tem-se o modelo de velocidade procurado. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.28 – Diagrama exemplo de curva de dispersão (a) e perfil de velocidade (b) obtidas 
com o software ReMi. 

 

3.7 Método Geofísico Potencial Espontâneo 

O método Potencial Espontâneo ou Polarização Espontânea (Spontaneous Polarization - 

SP), ou ainda Auto Potencial (Self-Potential - SP), é um método elétrico passivo, que consiste em 

medir e interpretar a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos na terra. Potenciais estes 

que ocorrem de forma natural ou espontânea, na terra ou em subsuperfície alterada pela ação do 

homem (ORELLANA, 1972; USARMY, 1995; REYNOLDS, 2011). É uma das mais simples e 

antiga entre todas as técnicas geofísicas usadas para localizar sulfetos minerais (SHARMA, 1997). 

Diferentes potenciais naturais podem surgir na superfície da terra, e são causados por 

processos ainda não compreendidos adequadamente, podendo ser uma combinação deles 

(REYNOLDS, 2011). No caso de geologia de engenharia são duas as formas de origem de 

potencial espontâneo: Potenciais de Difusão; e Potenciais de Fluxo (Streaming Potential). O 

primeiro ocorre quando águas subterrâneas com diferentes características químicas entram em 

contato, tendo como consequência o aparecimento de pequenos fluxos de íons na tentativa de 



Teixeira, W L E T 

63 

estabelecer condições de equilíbrio. O segundo é devido ao movimento de fluidos através dos 

poros e descontinuidades das rochas em subsuperfície (SASITHARAN, 2001; GALLAS, 2005). 

O fluxo da água através de um sistema capilar, coleta e transporta os íons positivos 

existentes nos materiais circundantes. Os ions positivos se acumulam no ponto de saída do sistema 

capilar, deixando uma carga líquida positiva. Os íons negativos não transportados e se acumulam 

no ponto de entrada do sistema capilar, deixando assim uma carga líquida negativa. Se o potencial 

de fluxo desenvolvido por esse processo é de uma magnitude suficiente para ser medido, os pontos 

de entrada e saída das zonas de percolação podem ser determinados em virtude das anomalias de 

potencial. 

Os potenciais resultantes podem ser medidos na superfície, utilizando um milivoltímetro9, 

eletrodos especiais não polarizantes10, e cabos condutores. A aquisição pode ser efetivada por meio 

de dois eletrodos separados por uma distância constante (5 a 10 m) para quantificar a média dos 

gradientes de campo. São duas as técnicas de medição: Gradientes (ou eletrodos móveis); e 

Potenciais (ou base fixa) (PARASNIS, 1970; ORELLANA, 1972; TELFORD et al, 1990). 

Normalmente as tensões são medidas em relação a uma base fixa, apenas o segundo eletrodo é 

movido. Caso se faça necessário, por questões de logística ou de equipamento, a base pode ser 

transportada, desde que a diferença de potencial entre as duas posições base seja conhecida com 

precisão. Os potenciais medidos estão normalmente na faixa de pouco menos de um milivolt a 

pouco mais de um volt, excepcionalmente 10 volts. 

A magnitude e o sinal dos potenciais espontâneos são afetados pela percolação, como 

também por fatores litológicas e estruturais. A magnitude do fluxo de potencial é função de alguns 

fatores: gradiente de pressão ao longo do caminho do fluxo; resistividade elétrica do fluido 

presente nos poros e no solo; e do coeficiente de acoplamento eletrocinético, que está relacionado 

com o material através do qual a percolação ocorre.  (KEAREY, 2002; GALLAS, 2005; BOLEVE, 

2009). A profundidade de penetração é limitada a cerca de 30 m (BERUBÉ, 2004). 

A interpretação dos dados adquiridos é principalmente qualitativa, e pode ser interpretada 

sobre um produto na forma de perfis, mapas, ou diagrama 3-D. No caso de potenciais com origem 

resultantes de fluxo de água,  quando essas anomalias são positivas, pode representar o fluxo de 

9 O milivoltímetro deve ter elevada impedância de entrada (preferencialmente maior que 108 Ω), capaz de 

informar a polaridade da medida, rejeição a interferências AC, robustez para o trabalho de campo, precisão de 

pelo menos 1 mV nas leituras, capacidade de realizar medidas no intervalo de -5 a 5 V e medir resistências de 

contato. 

10 Consistem de um metal mergulhado em uma solução saturada de um sal do próprio metal, como Cu em CuSO4 

ou Ag em AgCl, contidos em um recipiente poroso (usualmente denominados “potes”). 
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água subterrânea, ou as áreas de descarga de água. Caso sejam negativas, podem indicar áreas de 

percolação. Se os fatores são mais litológicas e estruturais, geralmente podem ser classificados 

como: 

 Anomalias positivas podem representar áreas de um teor mais elevado de material argiloso;
 Anomalias negativas podem representar zonas de acumulação de material grosseiro;

 A mudança repentina na magnitude e / ou sinal de anomalia pode representar um contato
geológico;

 Anomalias negativas em uma formação rochosa homogênea podem representar áreas de
fratura.

No caso de uma barragem de terra, a presença de ar ou água nos poros e fendas apresenta 

diferentes propriedades físicas em comparação com a massa original. Um teor de água 

relativamente alto em um canal de dissolução, geralmente diminui a sua resistividade elétrica e o 

fluxo de água produz potencial de streaming (ROZYCKI, 2008). Esse método fornece informações 

diretamente relacionadas aos fluxos de subsuperfície, característica que outros métodos geofísicos 

não o fazem, como por exemplo, o método da resistividade elétrica, que fornece informações 

secundárias sobre os efeitos dos fluxos. No entanto esta informação secundária pode ser de grande 

ajuda ao interpretar as medições SP (BARUBÉ, 2004; ROZYCKI, 2006). 

Não há um guia infalível quanto a interpretações padrões, duas anomalias fortes, 

adjacentes, semelhantes, podem ter causas inteiramente diferentes. Ou, uma anomalia de mesmo 

tipo, ou tipos diferentes, pode apresentar resultado sobreposto (PARASNIS, 1997; BERUBÉ, 

2004). Medições realizadas após chuva pesada, ou muito próximas a fluxo de água em superfície, 

ou próximas a potenciais com origem do tipo streaming, podem inundar quaisquer potenciais 

minerais. É preciso ter em mente também que direção e polaridade dos sinais dos potenciais de 

fluxo podem ser distorcidos, ou afetados por fatores de natureza litológica ou propriedades dos 

fluidos em movimento (GALLAS; 2005).

Alem da preocupação da sobreposição de fontes de potencial espontâneo, há o ruído 

elétrico artificial presente no ambiente. REYNOLDS (2011) cita alguns casos de geração de sinal 

de potencial espontâneo artificial, entre eles uma eletroferrovia situada a 1 km distante do ponto 

de medida. Também mensiona interferência devido a comboio de trem de minério distante a mais 

de 20 km do ponto de investigação. Veículos enterrados, cercas e equipamentos aterrados, e sucata 

corroída pela ferrugem, também são exemplos de possíveis fontes de potencial espontâneo 

artificial (SHARMA, 1997).
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Detecção de percolação anômala baseada em dados de SP ainda requer um intérprete muito 

experiente. Mesmo sob circunstâncias ideais, o estado atual da prática não permite quantificação 

(SASITHARAN, 2001). Mesmo assim, e por suas características, o método de potencial 

espontâneo é uma ferramenta importante na detecção de percolação, mapeamento e 

monitoramento em avaliações de segurança de barragens de terra, motivo pelo qual o EUA Army 

Corps of Engineers e o Bureau of Reclamation o incluíram em seu pacote padrão de técnicas 

geofísicas para investigação de barragens de terra (SASITHARAN, 2001). 

Há, na literatura especializada, diversos trabalhos de sucesso relacionando potencial 

espontâneo e barragens de terra, SHARMA (1997) e REYNOLDS (2011) comentam diversos 

trabalhos desde 1969. Além desses, BOLEVE (2009) adquiriu dados de SP para modelagem 

sintética e inversão de dados, objetivando localizar e estimar velocidade de percolação anômala 

em barragens de terra e diques. PANTHULU (2000) aplicou conjuntamente os métodos de 

resistividade elétrica e potencial espontâneo em duas das quatro barragens do Projeto Som-Kamla-

Amba, Rajasthan, Índia. O método de resistividade elétrica foi utilizado para identificar as zonas 

favoráveis à percolação, enquanto o método potencial espontâneo foi aplicado para delinear os 

fluxos de percolação. Os resultados de SP mostraram anomalias negativas indicando percolação, 

já previstas pelas autoridades de projeto. TCHOUMKAM (2010) fez um estudo de caso utilizando 

potencial espontâneo aplicado à detecção de percolação na junção de duas barragens. Foi utilizado 

o esvaziamento controlado e progressivo do reservatório para monitorar as alterações do potencial,

associado com as mudanças no nível da água. Aquisições repetidas no tempo permitiram, entre 

outros produtos, obter os gradientes horizontais de potencial, permitindo exibir as direções de 

fluxo preferencial através da barragem. MOORE (2011) realizou medidas de SP e de resistividade 

elétrica e utilizou para investigar a estrutura interna e o regime de escoamento em uma barragem 

em Sierra Nevada, na Califórnia. Foram realizadas mais de 200 medições SP destacando duas 

anomalias negativas de origem eletrocinética. Em outro artigo, BOLEVE (2011) propõe o uso de 

um novo protocolo de SP com medidas associadas à injeção, a montante do maciço, na zona da 

suposta percolação, de uma solução de cloreto de sódio, alterando a condutividade elétrica do 

meio, para localizar percolação em barragens terra, e quantificar sua permeabilidade. BUTLER & 

LLOPIS (1990), estudaram, conjuntamente com outros métodos, infiltrações anômalas em Mill 

Creek Dam – Washington DC.  ROZYCKI (2006) utilizou o método na detecção e avaliação de 

fraturas horizontais em barragens de terra num pequeno reservatório, chamado CBH, localizado 

perto de Córdoba, no centro de Espanha. AL-SAIGH et al. (1994) realizou aquisição de fluxo de 

potenciais ao longo do dique no lado oriental de uma represa para localizar áreas de fuga e 

determinar a intensidade relativa de descarga.  
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3.8 Considerações

Este capítulo apresentou os princípios teóricos e considerações gerais de aquisição e 

processamento de dados dos métodos geofísicos utilizados neste trabalho. No capítulo 5 –

"Interpretação e discussão dos resultados", esses conceitos serão aplicados de forma prática. 

Aspectos e referências de estudos anteriores serão tomados como forma de diminuir ambiguidades 

e proceder a uma interpretação mais fundamentada e segura. 



Capítulo IV 

 O Dique de Sant Llorenç de Montgai 
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4 O Dique de Sant Llorenç de Montgai 
Este capítulo apresenta o dique da barragem de Sant Llorenç de Montgai, que é o estudo 

de caso desta pesquisa. Inicialmente são caracterizados os elementos constituintes do reservatório, 

para, em seguida, apresentar a geologia da área sobre a qual o dique se assenta. Dessa forma, é 

possível compreender os danos ocorridos no dique e as respectivas remediações realizadas. O 

capítulo é concluído caracterizando as aquisições geofísicas realizadas no dique nos anos de 1992, 

2003 e 2012.  

4.1 Caracterização do Reservatório Sant Llorenç de Montgai 

Os diques de Sant Llorenç, em conjunto com o barramento principal, formam o reservatório 

de Sant Llorenç de Montgai. O conjunto (Figura 4.1) é parte integrante do sistema de controle e 

uso do rio Segre e está localizado próximo à cidade de mesmo nome, Sant Llorenç de Montgai 

(Longitude Greenwich: 0º 50’ 11,44’’ e Latitude Greenwich: 41º 51’ 10,00’’ N). O reservatório 

está localizado no município de Camarasa, na província de Lleida (Catalunha, Espanha). A obra 

foi construída entre os anos de 1928 e 1930, tendo como utilização principal a geração de energia 

elétrica e irrigação. O volume do reservatório é de 335.000.000 m3, o volume total de 951.000.000 

m3, a superfície da bacia hidráulica é de 140 ha, e área de drenagem é de 7.110 km2 com 

precipitação média anual de 700 mm. Dados de projeto da época de construção da barragem 

(ENDESA, 2011). 
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Figura 4.1 – Ortofoto da área do reservatório de Sant Llorenç de Montgai, com a localização do 

dique de terra (A) e da barragem principal em concreto (B). 

Fonte: ENDESA, 2011 

A barragem principal (Figura 4.2) é estruturalmente do tipo gravidade em concreto massa, 

com seção transversal reta. Sua altura acima da fundação é de 25 metros, com coroamento de 144 

metros de comprimento. Em sua ombreira direita existe presença de uma junta preenchida com 

gesso e posteriormente tratada com pasta de cimento. Através de poços foi injetada pasta de 

cimento em uma ampla área para consolidar a fundação. O dissipador de energia da barragem tem 

21 m de comprimento por 101 m de largura, com dentes de dissipação. Após as cheias de novembro 

de 1994, houve rompimento e deslocamento de parte da estrutura, a reparação foi executada em 

1997 (ENDESA, 2011). 
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Figura 4.2 – Visão geral a montante do barramento principal do conjunto de Sant Llorenç de 
Montgai. 

 

Em 13 de novembro de 2001, a barragem de Sant Llorenç de Montgai foi classificada como 

categoria B (barragens cuja falha ou procedimento de operação indevido podem causar danos 

ambientais significativos ou afetar um pequeno número de casas) pela Dirección General de Obras 

Hidráulicas y Calidad de las Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente de España.  

Os diques são um tipo especial de barragem servindo para a conquista de terra em áreas 

anteriormente inundáveis. O dique da barragem de Sant Llorenç de Montgai, permitiu compor o 

volume do reservatório, ele possui um comprimento de 800 metros, divididos em dois segmentos 

(figuras 4.1; 4.4; e 4.5), possui uma seção transversal tipo mostrada na Figura 4.3. Possui uma 

seção transversal próxima ao modelo conceitual de barragem de terra zonado, ou seja, uma zona 

de vedação e outra de estabilidade, mas sem um sistema de drenagem interno. Para reduzir a 

percolação pela fundação, considerando a presença de uma camada de sedimentos aluviais, foi 

escavada uma trincheira invertida de seção trapezoidal (trincheira de vedação), e preenchida com 

argila compactada, conforme diagrama da Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Seção tipo do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

Fonte: Adaptado de ENDESA (2011) 

Figura 4.4 – Vista do coroamento da porção inicial do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

Figura 4.5 – Vista do coroamento da porção final do dique de Sant Llorenç de Montgai. 
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4.2 Geologia da Área

O dique da barragem de Sant Llorenç de Montgai foi construído em uma área reconhecida 

como de grande complexidade geológica, por isso, é esperado um aumento nos riscos de danos,

uma vez que as heterogeneidades geológicas podem funcionar tanto como “barreiras de fluxos” 

quanto como “dutos” para a água armazenada. Para compreender a origem e os mecanismos 

responsáveis pelas deteriorações e planejar as respectivas remediações, se faz necessário conhecer 

os parâmetros geológicos envolvidos. Além dessa questão, o conhecimento geológico é 

fundamental na solução das ambiguidades por ocasião da interpretação dos dados geofísicos. 

CANALS et al,. (1994) afirmam que o conhecimento geológico da área vem 

principalmente de trabalhos geológicos e relatórios do acervo técnico do complexo de Sant Llorenç 

de Montgai, além de uma série de teses e artigos relacionados com a geologia da área, em especial 

FORTÍN (1963), POCOVÍ (1978) e MARTÍNEZ PEÑA & POCOVÍ (1988) apud CANALS et

al., (1994). Em seu trabalho de doutorado, POCOVÍ (1978) apud CANALS et al., (1994) nomeia 

as diferentes unidades geológicas presentes na área, de norte a sul, em: a unidade de Montroig-

Sant Jordi; a unidade de Sant Salvador; a unidade de Monteró; e a unidade de San Lorenzo. As 

rochas terciário pertencem à unidade denominada Depressão de Ebro. As unidades que afetam 

mais diretamente a estabilidade e, por consequência, o estado de segurança do dique de Sant 

Llorenç são: unidade de San Lorenzo, unidade de Monteró; e, unidade de depressão de Ebro. 

Somente estas serão comentadas. Um mapa geológico simplificado mostrando as principais 

unidades da área sob o dique de Sant Llorenç de Montgai são mostradas na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Mapa geológico da área sob o dique de Sant Llorenç de Montgai. 

Fonte: CANALS et al 1994)

A unidade de Sant Llorenç é dividida em duas subunidades, oriental e ocidental; ambas 

apresentam suas camadas com direção preferencial NE - SW. Essas subunidades são separadas 

por um plano de cavalgamento, que apresenta a mesma direção, onde a subunidade ocidental está 

posicionada sobre a subunidade oriental CANALS et al., (1994). A subunidade oriental é 

constituída por uma espessura significativa de material argiloso e gipsita de cores variadas de idade 

Keuper. Estes níveis apresentam organização subvertical, com cerca de 10 m de espessura de 

calcário de idade Muschelkalk. A subunidade ocidental ocupa uma área muito maior do que a 

subunidade oriental, apresenta alguns cavalgamentos, e apresenta direção NE - SW.  

A unidade Monteró está localizada a leste da subunidade oriental de Sant Llorenç, constitui 

o núcleo do morro de Monteró. Esta unidade é cavalgada pela subunidade oriental de Sant Llorenç

e, por sua vez, cavalga a unidade de Depressão do Ebro. Litologicamente, é dominada por espessos 

pacotes conglomeráticos da idade Eoceno-Oligoceno, embora a sul e leste também aflorem, da 

base para o topo, argilitos, gipsita, calcário e arenitos.  

A unidade de Depressão do Ebro, de idade Terciário, aparece cavalgada no seu limite norte 

pelas unidades de Sant Llorenç e Monteró. Apresentando na área da barragem uma estrutura 

dobrada com o padrão "caixa de ovos", com as dobras principais alongadas na direção E - W e 

dobras menores na direção SW - NE. As rochas da Depressão do Ebro afloram nas encostas e 
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escarpas Sul do reservatório de Sant Llorenç. São constituídas de alternâncias de gipsita, arenitos 

e folhelhos de cor esbranquiçada e avermelhada. 

O contato entre as unidades cavalgantes de Sant Llorenç e Monteró e a unidade cavalgada 

de Depressão do Ebro ocorre a cerca de 400 m do barramento principal na direção Norte. 

Especificamente, tal contato passa entre as posições 400m e 500 m do dique de terra. O fato é que 

ambos os pacotes (Unidades de San Lorenzo e Monteró) são constituídos, na área próxima aos 

planos de cavalgamento, por gipsita, margas, arenitos e folhelhos. Dessa forma, os tipos litológicos 

e o contexto tectônico favorecem significativamente a presença de fenômenos de dissolução, 

calcificação e desestabilização do dique. Além do mais o revestimento aluvial não exerce, nesse 

sentido, um efeito de revestimento. 

Em resumo, a área sob o dique está localizada entre as Serras Exteriores do Orógeno 

Pirenaico e a Bacia de Ebro. Marcada pela presença de uma falha inversa, com divergência sul, 

que levantam as rochas mesozóicas sobre as unidades terciárias (Figura 4.7). De forma mais exata, 

o dique da barragem está situado sobre um antigo terraço fluvial que, por sua vez, está depositado 

sobre um substrato formado principalmente por rochas solúveis e pelíticas, cortada por uma falha 

inversa. 

 

 

Figura 4.7 – Unidades cartográficas, elementos estruturais e geomorfológicos da área do 
reservatório de Sant Llorenç de Montgai.  

Fonte: Instituto Geológico de Cataluña (2012) 
 

4.3 Danos e Intervenções do Dique de Sant Llorenç de Montgai 

Na inauguração do reservatório em 1930 foram observadas surgências de água a jusante do 

dique, deixando o solo saturado em alguns locais. Para drenagem e observação dessas fugas foram 

construídos um coletor de água, poços de observação e um vertedouro para medir o fluxo. Na 
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época foram pesquisados os níveis em piezômetros, as características químicas e o grau de 

mineralização das águas, procurando definir a analisar os principais fluxos associados às fugas de 

águas (CANALS et al., 1994). Um dos produtos desse estudo foi o mapeamento e classificação 

dos fluxos de água subterrânea no entorno da barragem, descritos a seguir e resumidos na Figura 

4.8. 

 Tipo de circulação A: circulação pontual através do próprio dique. Circulação em parte

controlada pelas oscilações do nível de água no reservatório. A qualidade da água é idêntica

à do reservatório;

 Tipo de circulação B: percolação através da zona de cavalgamento localizada entre as

posições 400m e 500 m, com direção NE-SW. Há indicações que se trata de fluxo de água

de recarga com carga hidráulica superior ao nível do terreno;

 Tipo de circulação C: movimento lateral através do terraço. Águas procedentes de NW da

lateral direita do dique, com características químicas semelhantes às da água do

reservatório. Mas, evolui lentamente ao sul, aumentando o grau de mineralização à medida

que se aproxima da área de estudo;

 Tipo de circulação D: circulação através do cascalho quaternário posicionado logo abaixo

do dique. Nestes pontos a sua fundação não se assenta sobre o substrato gipsífero, mas

sobre o terraço fluvial parcialmente escavado. São águas que apresentam características

químicas e evolução no seu percurso SW, idêntico ao da circulação do tipo C.

 Tipo de circulação E: águas cloretadas e sulfatadas que migram pelo terraço da lateral

direita do rio. São águas semelhantes nas características químicas, e, em parte, na origem,

aquelas que circulam no canal de drenagem.

Figura 4.8 – Principais direções dos fluxos subterrâneos. 

Fonte: Adaptado de ENDESA (2011) 
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Para corrigir os problemas ocorridos no dique ao longo do tempo, foram necessárias 

diversas intervenções, a consolidação da documentação existente (ENDESA, 2011) dividiu essas 

operações em 4 períodos: 1930 a 1936; 1940 a 1952; nos anos de 1964, 1985, 1986, e 1989; 1990 

a 1993; e após 1993. As intervenções realizadas no período entre os anos de 1930 a 1936 foram 

especificamente relacionadas ao dique de terra. Neste período foram realizadas injeções de 

material terroso, argamassa de cimento e outros materiais tais como areias e argilas. Uma peça 

gráfica produzida nesse período, pertencente ao acervo técnico do empreendimento, mostra a 

localização dos pontos de injeções realizadas. O original desse documento se encontra no acervo 

da gestora da barragem, e é reproduzido em no Anexo 2 como Figura A-2.1 desta pesquisa. Apesar 

desse documento não apresentar boa legibilidade e carecer de uma legenda, é possível observar 

que o maior número de injeções ocorreu na porção situada entre 350 e 600 m do dique. Outra peça 

gráfica, também constante do Anexo 2, identificada e segmentada como figuras de A2.2 a A2.5, 

mostra a história das perfurações e injeções no período de 1931 a 1954, apresenta ainda o 

comportamento dos fluxos. Com isso é possível observar as intervenções e os resultados 

correspondentes. Nesse último documento é possível observar ainda que injeções envolvendo 

cimento só ocorreram em 1933 nos meses de junho a agosto, correspondendo a 95 t de argamassa 

de cimento. Foram injetados ainda 2.240 t de material terroso. Tem-se então que o material 

injetado no dique, em sua maioria, guarda semelhanças com o material original de construção. 

Por ocasião das injeções executadas nos anos de 1930 a 1936, foram observadas intrusões 

desse material à montante da barragem principal, mais especificamente no alinhamento do dique, 

cerca de 300 m. A reparação correspondente ocorreu no prolongamento do dique e foram injetados 

18.000 t de material terroso, 140 t de argamassa de cimento, e 200 t de areias e carvão11. ENDESA 

(2011) não explicita em seu texto as unidades de medidas correspondentes aos valores mostrados, 

mas consultando as figuras de A2.2 a A2.5 do Anexo 2, é possível inferir que se trata de tonelada 

(t).

Entre os anos de 1940 e 1952, dando continuidade às intervenções e motivado pelo 

aparecimento de subsidências no talude do dique, foram realizadas novas injeções no pé do 

mesmo. Foi utilizado material argiloso e argamassa de cimento, totalizando 9.958 t e 27 t 

respectivamente. O efeito dessas ações e o comportamento do fluxo de água pode ser consultado 

através de gráfico de acompanhamento em ENDESA (2011) e no Anexo 1 desta pesquisa, figuras 

A.03 a A.05. Nesse documento pode-se observar também que cerca de 95% dos trabalhos foram 

11 Carvão mineral seco peneirado. 
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desenvolvidos nos seis primeiros anos e que o fluxo teve uma redução média na casa de 30%, com 

os menores valores absolutos no final do período. 

Entre dezembro de 1984 e fevereiro de 1985, foram realizadas mais injeções (entre as 

posições 600 m e 700 m), mas, diferentemente das anteriores que foram realizadas sobre o 

coroamento e no pé do dique, estas o foram no interior da bacia hidráulica, utilizando para tanto 

uma estrutura flutuante. As injeções foram executadas com bentonita a uma pressão máxima de 1 

kg/cm2, alinhadas ao dique a 5,50 m da lateral esquerda do coroamento. Não há informações sobre 

as quantidades utilizadas. Antes da realização das injeções foram realizadas prospecções utilizando 

perfurações onde foi possível localizar a trincheira de vedação do projeto original. Com isso foi 

possível constatar que esse dispositivo de vedação parcial não foi construído com profundidade 

suficiente para aumentar o caminho da percolação, e, consequentemente, aumentar a perda de 

carga e diminuir a subpressão. 

Estudos sobre subsidência na área da bacia hidráulica da barragem de Sant Llorenç de 

Montgai foram realizados nos anos de 1964, 1986 e 1989, quando houve o esvaziamento total do 

reservatório. Nesse período, em ENDESA (2011), consta reprodução de peça gráfica mostrando 

os locais de ocorrência de subsidências. 

O monitoramento efetivo do nivelamento do coroamento do dique só foi iniciado em 1991 

com construção dos marcos de nivelamento (Figura 4.9). Os posicionamentos desses pontos 

podem ser visualizados na Figura A-1.9 do Anexo 1. 

 

 

Figura 4.9 – No detalhe um dos 47 marcos de nivelamento superficial. 

 

Em janeiro desse mesmo ano (1991) foi observado subsidência na posição 130 m, associada 

a fissuras no dique e consequente fuga de água a partir do reservatório. ENDESA (2011) atribui a 

ocorrência ao desmoronamento de pequenas cavernas na camada de gesso desenvolvidas pela 

lixiviação. Como remediação, foram executadas injeções a partir do coroamento do dique, com 
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espaçamento de 1 metro entre furos e profundidades de até 6 m. Apesar desse evento, a remediação 

executada deu continuidade ao trabalho iniciado no ano anterior. Também não constam da 

documentação disponível o material e as quantidades injetadas. Além das injeções foi realizada 

impermeabilização utilizando geomembrana de PVC no trecho 200 m a 400 m. 

Nas figuras 4.10 e 4.11 o registro fotográfico de dois momentos de execução de injeções, 

em 2000 e 2009 respectivamente (ENDESA, 2011). 

Figura 4.10 – Registro dos trabalhos de injeção no dique de Sant Llorenç de Montgai no ano de 
2000. Execução próxima da posição 700 m 

Fonte: ENDESA, 2011 

Figura 4.11 – Registro dos trabalhos de injeção no dique de Sant Llorenç de Montgai no ano de 
2009. Execução próxima da posição 200m 

Fonte: ENDESA, 2011 

ENDESA (2011) conclui, a partir de diferentes relatórios produzidos, constantes do acervo 

técnico da barragem, que, em sua maior parte, a dissolução do gesso em subsuperfície foi causada 
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pela ação do fluxo de água subterrânea e que é o mecanismo que originou subsidências e 

desmoronamentos. O fato de que as subsidências observadas ocorrem seguindo o caminhamento 

dos fluxos de água até o limite das camadas ou na zona de falha (cavalgamento) que ocorre sob o 

dique de terra entre as posições 400 m e 500 m, na direção de NE – SW corrobora com essa análise. 

No período de 1930 a 1936, do material injetado no maciço, apenas 4,24% era à base de 

cimento, o restante foi material terroso.  De 1940 a 1952 o percentual do material à base de cimento 

foi de apenas 0, 27%. Entre 1993 e 2009 a documentação técnica accessível não informa o tipo de 

material utilizado e as quantidades injetadas. 

4.4 Prospecções Geofísicas no Dique Sant Llorenç de Montgai 

Todas as campanhas de inspeção consistiam de medição de vazão dos fluxos através de 

vertedouros, dos níveis dos piezômetros, da análise físico-químico dos fluxos, e da inspeção visual. 

A Barragem de Sant Llorenç Montgai está hoje equipada com os seguintes elementos de 

auscultação: 3 medidores de vazão tipo vertedouro, sendo um no final do sistema de canal de 

drenagem, para medidas percolação de água (Figura 4.12); 47 marcos de concreto localizados em 

ambos os lados do coroamento do dique, para medidas de nivelamento; 2 medidores de nível do 

reservatório, utilizados também para obtenção de amostras de água visando determinar seu grau 

de mineralização; e termômetro para medir a temperatura ambiente (ENDESA, 2011).  

Amostras do fluxo de fugas foram coletadas desde o início da operação da barragem, em 

1931, e as medições realizadas entre 2002 e 2011 apontam para uma vazão de percolação entre 10 

e 35 l/s em épocas pouco influenciadas pela água de irrigação e chuva, e valores entre 50 e 140 l/s 

em época de irrigação ou durante a chuva, que ocorrem no segundo semestre do ano (ENDESA, 

2011). 

Figura 4.12 – Fotografia de um dos três vertedouro existentes para medição de vazões de águas de 

fuga. 
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O levantamento topográfico de cotas (monitoramento topográfico) só foi sistematicamente 

realizado a partir do ano de 1993. Uma síntese gráfica dessas medidas é apresentada na Figura 

4.13. Consultando a Figura se pode concluir que o dique apresentou, em toda sua extensão, um 

movimento vertical diferencial do tipo recalque, responsável pela modificação da altura do 

coroamento em algumas seções. O marco AR 19, localizado entre as posições 400 m e 500 m, 

apresentou o maior recalque, provavelmente por estar localizado na zona de falha (cavalgamento).

No nivelamento da inspeção de 2011 foi constatada, em alguns setores, nova movimentação com 

valores superiores a 25 cm (Figura 4.13).

Figura 4.13 – Gráfico mostrando a variação de cota de diversos pontos de nivelamento, entre os 
anos de 1993 e 2011. 

Fonte: ENDESA, 2011 

Desde 1991 foi firmado um protocolo de colaboração entre ENDESA Espanha e o Grupo

Consolidado de Geología Económica y Ambiental e Hidrología del Departamento de Geoquímica, 

Petrología y Prospección Geológica de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. 

Desta forma, foram realizadas campanhas de prospecção aplicando diferentes métodos geofísicos 

no reservatório de Sant Llorenç de Montgai. Com estes levantamentos, realizados nos anos de 
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1992, 2003, 2010 e 2012, foi possível se determinar a densidade da fundação do dique de terra, 

como também fazer a inspeção do próprio dique. Os dados obtidos permitem melhor interpretar a 

geologia local e a sua influência sobre o comportamento do dique, da barragem principal, e da 

bacia hidráulica (ENDESA, 2011). 

A campanha de prospecção geofísica de 1992 utilizou os seguintes métodos: 

1. Gravimetria: levantamento realizado em três trechos:

 G1 - Medições entre as posições 400 m e 600 m, com espaçamento regular de 2 metros;

 G2 - Complementou a aquisição anterior, realizando aquisições espaçadas de 1 m em toda a

extensão do dique de terra;

 G3 - Novas aquisições com espaçamento de 1 m entre as posições 0 m e 100 m;

2. Sondagem Elétrica Vertical – SEV: foram adquiridos 15 perfis verticais, com arranjo de eletrodos

Schlumberger. A separação máxima entre os eletrodos de corrente foi de 200 metros. Nem sempre

este afastamento foi alcançado devido à presença de obstáculos na área ou por dificuldades de

medição pela baixa relação sinal / ruído, principalmente pela ocorrência de um substrato altamente

condutor;

3. Caminhamento elétrico (Calicatas elétricas): Foram realizados 3 caminhamentos elétricos de

campo móvel, tetra eletrodo, tipo Wenner, com diferentes aberturas:

 C1 - Realizada sobre o coroamento do dique entre as posições 572 m e 600 m. Aberturas entre

eletrodos de 4 e 8 m, e deslocamentos sistemático do conjunto de 2 m;

 C2 - Realizada sobre o talude do dique, cerca de 20m acima da linha d'água, o deslocamento

do conjunto foi de 2 m:

o Entre as posições 570 m e 600 m, com abertura de 2 m;

o Entre as posições 400 m e 600 m, com abertura de 4 m;

o Entre as posições 500 m e 600 m, com abertura de 8 m;

o Entre as posições 570 m e 600 m, com abertura de 12 m.

 C3 - Realizada sobre o talude do dique, cerca de 20 acima da linha d'água entre as posições 200

m e 400 m, com deslocamento do conjunto de 2 m, e abertura entre eletrodos de 4 m;

 Potencial Espontâneo: realizado sobre o caminhamento elétrico C2, entre as posições 400 m e

600 m. Foi realizado um perfil no sentido longitudinal do dique sobre o coroamento. No

entanto, não foi obtido nenhum resultado interpretável, motivo pelo qual o método foi

abandonado. As variações dos valores medidos foram atribuídas à interferência produzida por

correntes parasitas, provavelmente originadas na subestação elétrica existente na área;

4. Georadar: foi realizado um perfil completo ao longo de todo o dique, 800 metros de comprimento,

com antena de 50 MHz, separação de 1 metro entre antenas, com 625 traços de amostragem e

separados de 0,50 m.
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Na campanha de prospecção geofísica realizada em 2003 foi utilizado apenas o método de 

eletrorresistividade.  Foram adquiridos 9 perfis 2D, com espaçamento entre eletrodos de 2 m, com 

diversos arranjos. A apresentação dos dados foi na forma de tomografia.  

Já na campanha de prospecção geofísica realizada em 2012 foram utilizados os seguintes 

métodos: 

 

 Eletrorresistividade: foram adquiridos 16 perfis 2D, com 24 eletrodos espaçados de 2 m 
(94 m), mais 3 perfils 2D com espaçamento entre eletrodos de 5 m (235 m); 

 Georadar: foram adquiridos 24 perfis de 100 m cada, utilizando antena blindada de 400 
MHz na configuração de afastamento constante no modo contínuo, sobre o coroamento do 
dique, sendo 8 perfis na lateral esquerda, 8 perfis no centro, e 8 na lateral esquerda. 
Adicionalmente foram adquiridos 8 perfis utilizando antenas não blindadas de 50 MHz, na 
configuração de afastamento constante no modo passo-a-passo; 

 Sísmica de refração: foram adquiridos 9 perfis 2D com 24 geofones espaçados de  3 m; 

 Refraction Microtremor: foram adquiridos 9 perfis 2D com 24 geofones espaçados de 3 m. 
 

4.5 Considerações 

O dique de terra está localizado em uma zona de elevada complexidade tectônica e 

litológica, mais especificamente sobre a superfície de cavalgamento em que situam os gessos 

triássico superior por cima dos arenitos, argilas e gessos terciário. O dique corta essa estrutura 

complexa em torno da sua posição 450 m. Dessa forma, sob e em praticamente toda a extensão do 

dique, em especial entre as posições 400 m e 800 m, os materiais subjacentes são susceptíveis à 

dissolução e, em consequência, o colapso na fundação do dique. Segundo CANALS et al. (1994), 

o estudo gravimétrico de 1994 permitiu deduzir a existência de déficits de massa abaixo da 

estrutura do dique provavelmente decorrente deste problema.  Parte desse déficit de massa foi 

compensada com as injeções, ocorre que na primeira fase (1930-1952), a maior quantidade de 

material utilizado foi material terroso, e só uma pequena quantidade continha cimento. Nos 

períodos seguintes (1993-2009) não é explicito quais materiais foram utilizados e respectivas 

quantidades.  Não só para contribuir com a estabilidade do dique e assegurar seu investimento 

econômico, mas também para estudos acadêmicos, nos anos de 1992, 2003, 2010 e 2012 foram 

realizadas campanhas de prospecção aplicando diferentes métodos geofísicos. O capítulo seguinte 

(5 – Interpretação e discussão dos resultados) processa e interpreta os dados dos anos de 2003 e 

2012. 

 

 



Capítulo V 

Aquisição, Processamento, Interpretação e Discussão 

dos Resultados 
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5 Aquisição, Processamento, Interpretação e Discussão dos 
Resultados

Georadar, Resistividade Elétrica, Sísmica de Refração, e Refraction Microtremor – ReMi 

- foram os métodos geofísicos utilizados nessa pesquisa. Esse capítulo detalha todas as fases da 

utilização desses métodos, inclusive os recursos considerados não convencionais utilizados na 

busca de resolver as ambiguidades. Inicialmente, esse estudo será apresentado por método 

geofísico, dessa forma é possível avaliar o potencial de cada método individualmente. Nesse 

momento se discute as vantagens e desvantagens de cada método. Em seguida é realizada uma 

interpretação integrada para avaliar a potencialidade dessa abordagem como ferramenta de 

inspeção de barragem de terra. No final do capítulo é apresentado um conjunto de recomendações 

que devem ser seguidas em cada etapa de todo o processo. 

5.1 Considerações Sobre o Ambiente de Aquisição 

As aquisições geofísicas dessa pesquisa estão referenciadas em relação ao coroamento do 

dique de Sant Llorenç de Montgai conforme mostrado na Figura 5.1.   

Figura 5.1 – Croqui da barragem de Sant Llorenç de Montgai, mostrando o sistema de referência e 
a localização dos perfis geofísicos sobre o dique. 

O monitoramento topográfico periódico da superfície do dique mostrou a presença de 

subsidência em toda a sua extensão, onde as mais significativas ocorreram entre as posições: de 
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75 m a 300 m (80 mm); de 400 m a 500 m (40 mm); e de 750 a 800 m (95 mm). Nestes locais 

foram reposicionados e compactados sedimentos de forma a compensar o efeito da subsidência 

(ENDESA, 2011). 

As inspeções visuais periódicas também evidenciaram graves problemas de percolação. 

Buscando solucionar estes problemas foram realizadas injeções em todas as porções do dique, 

sendo em maior número entre as posições 350 e 650 m, e próximo à posição 800 m. Os tipos de 

materiais, o volume injetado e suas respectivas posições não foram completamente explicitados 

na documentação disponível, mas ocorreram em profundidades abaixo da fundação do dique. 

O uso principal da água armazenada é para produção de energia elétrica através de duas 

turbinas, com vazão máxima de 60 m3/s. A operação desse sistema gera campos eletromagnéticos 

de baixa frequência (geradores e linhas de transmissão), correntes elétricas em subsuperfície 

(aterramentos) e ondas mecânicas (movimento das turbinas), também em subsuperfície (Figura 

5.2). Algumas destas formas de energia foram registradas pelos sistemas de aquisição dos métodos 

geofísicos e considerados ruídos no processamento e interpretação dos dados. Em alguns casos 

foram fortes o suficiente para obliterar o sinal. 

Figura 5.2 – Vista geral da infraestrutura da subestação elevadora de tensão do complexo de Sant 

Llorenç de Montgai. Na lateral inferior esquerda da figura é possível visualizar o revestimento do 

trecho inicial do talude de jusante do dique. 

5.2 Considerações Gerais para a Interpretação 

O dique de terra foi construído sobre uma camada de solo com espessura variando entre 1 

e 3 m, que por sua vez está assentado sobre um depósito aluvionar, constituído de seixo e areia, 

com espessura variando de 2 a 10 metros (ENDESA, 2011; CANALS et al., 1994). As figuras 
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constantes do Anexo 1, A-1.6 e A-1.8 documentam esses dados. A Figura 5.3 é uma reprodução 

em escala menor da Figura A-1.6. 

Figura 5.3 – Reprodução em escala menor da Figura A-1.6 do Anexo 2, mostrando o perfil 
longitudinal do dique de Sant Llorenç de Montgai, onde é possível observar a variação lateral da 

espessuras do corpo do dique, e das camadas do solo e aluvião. 

Fonte: ENDESA (2011) 

Abaixo do dique, estendem-se rochas dobradas, de idade Terciário, pertencentes à Unidade 

de "De la Depression del Ebro", que é caracterizada por arenitos, pelitos e gipsitas, ocorrendo 

entre as posição 400 m e 500 m do dique. Junto a esse barramento, a unidade é caracterizada pela 

presença de rochas evaporíticas (fundamentalmente gipsitas), com intercalações de lamitos (siltito 

e argelita), margas e arenitos de idade Eoceno a Oligoceno, com direção N 160O E e mergulho de 

60O para NW. As rochas desta unidade encontram-se dobradas, com eixo principal apresentando 

a direção E-W e o flanco direito deste dobramento é cavalgado pelas rochas da Unidade "San 

Lorenzo Oriental", segundo uma falha de direção NE-SW e mergulho de aproximadamente 60O

para NW, mesma atitude das rochas que ocorrem neste local. A Unidade "San Lorenzo Oriental"

é constituída por espessas camadas de carbonatos, argilitos e evaporitos (gipsitas), predominando 

na área do reservatório os depósitos carbonáticos e pelitos siliciclásticos, com direção NE-SW e 

mergulho de aproximadamente 50 para NW (CANALS et al., 1994; ENDESA, 2011).  

Reprodução dos mapas constantes em CANALS et al. (1994) constam do Anexo 2, figuras de A-

2.1 a. Uma visão geral do dique é mostrada na Figura 5.4, mostrando a localização dos principais 

contatos entre as unidades estratigráficas, inclusive onde se encontra o cavalgamento, próximo ao 

Hm 4.
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Figura 5.4 – Vista geral da represa de Sant Llorenç de Montgai, onde é possível os contatos e as 

principais feições estruturais, como o cavalgamento próximo ao Hm 4. 

A interpretação geofísica foi baseada no modelo geológico local, montado a partir de 

sondagens (Figura A-1.8) e nas informações obtidas sobre a geometria do dique de Sant Llorenç 

de Montgai (Figura A-1.7), descritos em ENDESA (2011). Desta forma, foi possível parametrizar 

as variações laterais da espessura do dique e do corpo aluvionar, como também do topo das rochas 

sedimentares, além das injeções de cimento. 

5.3 Ground Penetration Radar - Georadar 

Essa pesquisa utiliza aquisições Georadar realizadas nos anos de 1992 e 2012. Os tópicos 

a seguir detalham os materiais e métodos utilizados como também o produto final obtido e 

respectiva interpretação. 

5.3.1 Aquisição de Dados 

Na campanha de 1992, as aquisições foram realizadas sobre o eixo central do coroamento 

do dique, totalizando 400 m segmentados em perfis de reflexão de 100 m de comprimento. As 

aquisições foram realizadas utilizando o Sistema de GPR PULSEEKKO de fabricação Sensors & 

Software Inc. (http://www.sensoft.ca) com antenas não blindadas, frequência central de 50 MHz e 

100 MHZ, no modo bi estático, passo-a-passo, com geometria de afastamento comum entre 

antenas de 2 m e 1 m, respectivamente, com espaçamento entre estações de aquisição de 0,50 m. 

Utilizando a antena de 50 MHz foram adquiridos perfis de reflexão sobre o coroamento do dique, 

em seu eixo longitudinal, entre as posições 500 m a 800 m. Utilizando a antena de 100 MHz foi 

adquirido um perfil de reflexão entre as posições 500 m a 600 m.  

Na campanha de 2012 foi utilizado o sistema GPR de fabricação Mala Geoscience 

(http://www.malags.com), modelo RAMAC, com antenas não blindadas, frequência central de 50 

MHz, no modo bi estático, passo-a-passo, com geometria de afastamento comum entre antenas de 

1 m, com espaçamento entre estações de aquisição de 0,50 m (Figura 5.5). Com esse sistema foram 
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adquiridos 800 m de perfil de reflexão sobre o coroamento do dique, em seu eixo longitudinal, 

entre as posições 0 m e 800 m, segmentados em 8 trechos de 100 m. 

 

 

Figura 5.5 – Sistema MALA RAMAC. Em B o detalhe da unidade de controle, em C o detalhe das 
bases das baterias, e em D o detalhe do sistema de ondômetro alternativo. 

 

Ainda em 2012, foram realizados 24 perfis de reflexão com antena de frequência central 

igual a 400 MHz, sendo 8 perfis de reflexão em cada lateral e 8 perfis sobre o eixo central. Nessas 

aquisições foi utilizado o Sistema GPR TerraSIRch SIR System-3000, de fabricação Geophysical 

Survey Systems, Inc. (http://www.geophysical.com), modelo SIR 3000, com antena blindada, no 

modo mono estático, contínuo, com traços espaçados a cada 0,025 m. 

Os sistemas utilizados seguem o modelo clássico de GPR do tipo monocanal, composto 

por uma unidade de controle, odômetros, baterias, antenas blindadas e não blindadas de diversas 

frequências, acessórios, cabos e conexões. O sistema SIS-3000 integra em um único gabinete os 

módulos de controle e visualização (Figura 5.6), já o sistema RAMAC utiliza um notebook como 

unidade de visualização e configuração. A Figura 5.7 mostra o registro de um momento da 

aquisição com GPR, Sistema GSSI SIR 3000, antena de 400 MHz sobre o Dique de Sant Llorenç 

de Montgai. Nessa configuração o sistema é montado sobre uma unidade de transporte com 

odômetro incorporado que compõe o sistema.  
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Figura 5.6 – Sistema GSSI SIR 3000. A figura mostra a unidade de controle, as antenas de 400 e 

200 MHz, suporte de arrasto, e cabos e conexões. 

Figura 5.7 - Registro de um momento de aquisição com GPR, Sistema GSSI SIR 3000, antena de 

400 MHz. Na fotografia o sistema é composto da unidade de controle, antena de 400 MHz, e cabos e 

conexões. O sistema está montado em uma unidade de transporte (triciclo) com odômetro acoplado. 

5.3.2 Processamento 

O processamento dos dados adquiridos em campo foi realizado com o software Reflexw, 

versões 6.0 e 7.03c, desenvolvido pela Sandmeier Scientific Software (http://www.sandmeier-

geo.de), cujas licenças de uso pertencem ao Laboratório de Análises Estratigráficas, do 

Departamento de Geologia da UFRN. 

O meio físico investigado nessa pesquisa envolve uma construção (corpo do dique), uma 

camada de solo, uma camada aluvionar de composição variada (lateralmente) e as rochas 

Unidade de Controle 

Antena de 
400 MHz 
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sedimentares sobrejacentes. Ressalta-se que o dique sofreu diversas intervenções de reabilitação 

nos últimos 82 anos. Desde o início, foram utilizados materiais e técnicas diferentes nas 

intervenções realizadas, tornando o meio mais heterogêneo, sendo esperados eventos relacionados 

a refletores planos (horizontais e inclinados), difrações, reflexões aéreas, além de regiões de alta e 

baixa atenuação. Deve ser considerado ainda que a documentação disponível sobre essas 

intervenções é incompleta, muitas vezes não contempla as reabilitações mais recentes e a 

documentação mais antiga apresenta algumas peças ilegíveis.  

O processamento aqui aplicado teve como ponto de partida algumas publicações 

especializadas, tais como (ANNAN, 2005; DANIELS, 2007; CASSIDY, 2009; CONYERS, 2012; 

GOODMAN & PIRO, 2013), que também apresentam recomendações e sugerem melhores 

práticas, além de conter informações mais detalhadas sobre cada procedimento. Essa literatura 

divide o processamento de dados GPR em básico e avançado, mas não há consenso sobre quais 

métodos devem compor cada grupo. A sequência apresentada a seguir compõe o conjunto de 

procedimentos que foi avaliado para definir o processamento aplicado. 

 

 Correção estática - consiste inicialmente no controle de qualidade dos dados. Essa tarefa é 
composta pela conferência visual do dado bruto e a confrontação do cabeçalho dos arquivos 
com a documentação de campo, em seguida procedendo as correções necessárias ou 
concluir pela reaquisição dos dados (CASSIDY, 2009); 

 Edição de perfis de reflexão - consiste nos procedimentos para correção do comprimento 
do perfil de reflexão, inversão de sentido para apresentação e composição com outros 
perfis. Cabe ainda a remoção ou correção de dados ruins, tais como desalinhamento entre 
traços adjacentes provocados por pequenas irregularidades durante a aquisição 
(CASSIDY, 2009); 

 Filtragem temporal Dewow - 'Wow' é causado pela saturação do sinal registrado devido às 
"primeiras chegadas" e/ou pelo efeito das baixíssimas frequências produzidas pelo 
acoplamento indutivo do conjunto antena ar superfície. O objetivo é a supressão desse sinal 
(CASSIDY, 2009); 

 Correção do tempo zero (Start Time) – consiste em deslocar o tempo inicial dos traços para 
coincidir com a posição da superfície, dessa forma, corrigindo a localização espacial de 
alvos e refletores em profundidade (ANNAN, 2005); 

 Normalização de traços (Rubber-banding) - consiste no procedimento de reamostragem 
dos traços garantindo que traços consecutivos estejam à mesma distância. Esse 
procedimento pode ser realizado por simples interpolação linear ou a utilização de 
processos mais rigorosos caso os dados sejam grosseiramente ou irregularmente 
amostrados (ANNAN, 2005).  

 Função ganho, objetiva realçar os eventos mais significativos do radargrama, melhorando 
a apresentação do mesmo, alterando seletivamente a amplitude do sinal. Existem diferentes 
tipos com distintas características. Essa pesquisa fez uso basicamente de dois tipos 
implementados pelo aplicativo ReflexW: Correção Esférica e Exponencial (Spherical and 
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Exponential gain Correction – SEC) ou Energy decay; e Função ganho. Os filtros são 

semelhantes, ambos corrigem a amplitude do sinal através de uma função de ganho com 

uma componente linear para correção do espalhamento geométrico, e uma componente 

exponencial compensando as atenuações das perdas por absorção. A diferença reside no 

fato de que SEC é automático e a Função ganho é configurável pelo operador, sendo, 

portanto, mais flexível. Apesar de ser considerado um processamento básico, esse 

processamento não retém a amplitude relativa do sinal, que é vital para a determinação do 

grau de variação da atenuação do mesmo e da reflectividade relativa (CASSIDY, 2009). 

Quando aplicado, é recomendado que o operador tenha conhecimento desse aspecto do 

dado sendo tratado;  

 Balanceamento Espectral (Spectral Whitening) - Procura corrigir os efeitos da atenuação

por banda, promovendo deconvolução parcial dos dados não alterando significativamente

a fase do sinal. É uma variação do filtro passa-banda, onde, sobre os pulsos, é realizada

uma transformada rápida de Fourier - FFT (Fast Fourier Transforms) para o domínio do

espectro. Sobre esses dados é realizada uma normalização tal que o quadrado mínimo dos

quadrados das partes real e imaginária do espectro de frequência seja igual a um. A inversa

de FFT pode ser associada à filtragem passa-banda (GOODMAN & PIRO, 2013). O

balanceamento espectral, em conjunto com o ganho SEC, pode ser especificamente

utilizado de modo a corrigir os efeitos da propagação (XAVIER NETO, 2006),

característica fortemente presente no estudo de caso dessa pesquisa;

 Filtros temporal e espacial - visam remover sinais com origem na indução humana, ruído

do sistema de aquisição, e mesmo sinais realçados por processamento anterior. Com isso é

possível ressaltar eventos associados aos alvos investigados mascarados por estes sinais

espúrios. São diversos os tipos de filtros, dos mais simples, tipo passa-alta e passa-baixa,

aos mais sofisticados que utilizam, por exemplo, transformada. Estes últimos são

recomendados para casos específicos (ANNAN, 2005). Podem ser temporais, espaciais ou

simultâneos (CASSIDY, 2009). Filtros temporais são indicados para atenuar as frequências

fora da banda de trabalho (pulso) da antena de aquisição. Filtros espaciais são utilizados

para atenuar onda aérea com forte amplitude e reverberações. Nessa pesquisa foi utilizado

o tipo temporal Passa-banda, mais especificamente Butterworth. (DANIELS, 2007). Filtros

espaciais em ambientes heterogêneos, como o estudo de caso dessa pesquisa, quase sempre 

são menos úteis, ou seja, a escala das feições em subsuperfície são frequentemente a mesma 

do ruído que o filtro tenta remover (CASSIDY, 2009). O filtro f-k (Frequency 

wavenumber) é o mais avançado filtro tempo-espacial. Sobre o dado é realizada uma 

transformada para o domínio da frequência pelo número de onda (wavenumber), sobre o 

qual é combinado uma operação semelhante a uma filtragem passa-baixa, passa-alta, e 

passa-banda, mas do tipo frequência–distância (número de onda). É útil também para 

suprimir refletores com mergulho em uma direção específica (positivo ou negativo). Por 

esse motivo pode criar artefatos para olhos desatentos (DANIELS, 2007); 

 Migração - é geralmente utilizada para melhorar a resolução da seção e apresentar uma

imagem espacialmente mais real da subsuperfície, reconstruindo a seção de forma mais

precisa a partir de um modelo de velocidade da subsuperfície. A incerteza desse modelo

(variação lateral e acurácia) é talvez a maior violação dos pressupostos adotados pelo

processamento, principalmente em ambientes heterogêneos. Erros no valor da velocidade

entre 5 e 10% provocam, principalmente, alinhamento incorreto de refletores. Erros na

velocidade superiores a 20% irão causar mais dificuldade de interpretar que a seção não

migrada. Apresenta melhor resultado para ambientes relativamente uniformes, e um baixo
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desempenho em ambientes complexos e heterogêneos (grande variação lateral da 
velocidade). É um processamento em desenvolvimento com diversas pesquisas bem 
sucedidas, mas que ainda não foram incorporadas nos aplicativos comerciais (CASSIDY, 
2009; GOODMAN & PIRO, 2013). Das abordagens disponíveis, essa pesquisa avaliou 
Migração Kirchhoff e Migração baseada na migração f-k (Stolt); 

 Remoção do ruído de fundo (Background Remove) - Filtro espacial que busca tornar 
visíveis sinais sobrepostos por reverberações e artefatos produzidos pelo sistema de 
sincronização. É um filtro que consiste em obter a média de todos os traços da seção e 
subtraí-lo de todos os traços. É suposto que as propriedades do alvo variem aleatoriamente 
em relação à sua localização, como também que suas feições sejam preservadas em um 
pequeno número de traços. Assim, a média de um grande número de trações pode ser 
considerada a medida do ruído (KHAN, 2011). Tem o potencial de suprimir refletores 
planos como a onda aérea (GOODMAN & PIRO, 2013). Embora seja um processamento 
clássico, ANNAN (2005) não o considera um processamento básico, por isso, deve ser 
utilizado com critério; 

 Aplicação de atributo, Envelope do registro dos sinais refletidos - é obtido pela 
transformada de Hilbert. Matematicamente é um processo onde é realizada uma 
transformada de Fourier sobre o pulso, as frequências negativas são defasadas de 90o para 
em seguida proceder a uma transformada inversa de Fourier. O sinal resultante é positivo, 
permitindo observar, na forma de imagem, regiões com fracas e fortes reflexões, como 
também aquelas que não dependem da fase do pulso do GPR, sem o caráter oscilatório 
clássico do radargrama, ou seja, um refletor será mapeado como uma única reflexão forte 
positiva (GOODMAN & PIRO, 2013); 

 Aplicação de atributo, Traço de Hilbert na Energia – É obtido calculando a razão da soma 
dos quadrados das amplitudes pelo número de amostras da janela de tempo especificado 
para o cálculo, a qual deve ter o comprimento próximo ao período da frequência central do 
sinal. Com este atributo, é possível enfatizar refletores com baixas amplitudes e/ou 
irregulares, além de individualizar sequências com diferentes contrastes de impedância 
eletromagnética (CASTRO et al., 2012). Uma combinação com resultados satisfatórios 
utiliza o atributo Traço de Hilbert ao atributo de Energia, que possibilita um maior realce 
das estruturas investigadas. Possibilita, ainda, gerar um aspecto de alto-relevo no 
radargrama (REIS Jr, 2013). Esta metodologia é conhecida como Técnica Volume de 
Amplitudes, desenvolvida por BULHÕES (1999); 

 Análise de velocidade – foi realizada a partir da avaliação de semi hipérboles associadas a 
pontos difratores, chegando-se ao valor médio de 0,11 m/ns, o que corresponde a um valor 
de constante dielétrica média em torno de 7,44, coerente com os valores médios publicados 
por literatura especializada (MARTINEZ & BYRNES, 2001; GSSI, 2011; KHAN, 2011); 

 Correção Topográfica – esse processamento não se fez necessário já que todas as 
aquisições foram realizadas sobre o coroamento do dique que é considerado plano (cota 
288 m). 
 

Após estudo criterioso, os processamentos listados a seguir foram aplicados aos dados 

brutos: 
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 Correção estática;

 Edição de perfis de reflexão;

 Filtragem temporal Dewow;

 Correção do tempo zero;

 Normalização de traços (Rubber-banding);

 Correção do tempo zero (Start Time);

 Função ganho (Energy decay);

 Balanceamento Espectral (Spectral Whitening);

 Filtro temporal e espacial f-k (Frequency wavenumber);

 Remoção do ruído de fundo (Background Remove);

 Análise de velocidade;

 Aplicação de atributo

A Figura 5.8 mostra o radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão 

do trecho 600 m a 700 m, adquirido em 1992 com o sistema PULSE EKKO IV, utilizando antenas 

não blindadas de 50 MHz, no modo bi estático, passo-a-passo, com geometria de afastamento 

comum entre antenas de 2 m, com espaçamento entre estações de aquisição de 0,50 m. 

Figura 5.8 - Radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão do trecho 600 m – 

700 m, adquirido com a antena de 50 MHz, em 1992 com o sistema PULSE EKKO IV.  

A Figura 5.9 mostra três recortes (trecho de 10 m a 20 m) de três momentos do 

processamento do perfil de reflexão mostrado na Figura 5.8. O recorte da esquerda mostra o 

resultado dos processamentos correção estática, edição do perfil de reflexão, dewow, e correção 

do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os processamentos normalização de traços, função 

ganho SEC e balanceamento espectral e o recorte da direita acrescenta o processamento filtragem 

f-k. 
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Figura 5.9 - O recorte da esquerda mostra o resultado dos processamentos Correção estática, 
Edição do perfil de reflexão, dewow, e correção do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os 

processamentos Normalização de traços, Função ganho SEC e Balanceamento espectral e o recorte 
da direita acrescenta o processamento filtragem f-k.

As figuras 5.10 e 5.11 mostram histograma de amplitudes (painel superior), bem como a 

soma do espectro de energia de todos os traços (painel inferior), correspondente ao perfil de 

reflexão da Figura 5.8. Com elas é possível observar a variação do espectro de frequência após a 

aplicação dos processamentos aplicados.  

Figura 5.10 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia 
(painel inferior) de todos os traços do dado bruto correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.6 

(figura esquerda). A figura da direita mostra a evolução dos dados após o processamento 
cumulativo processamento balanceamento espectral.  
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Figura 5.11 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia 

de todos os traços (painel inferior) correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.6. A figura da 

esquerda se refere ao processamento de balanceamento espectral, enquanto a figura da direita 

corresponde ao processamento filtragem f-k.  

 

A figura 5.15 evidencia o produto final do processamento do perfil de reflexão 

correspondente ao dado bruto mostrado na Figura 5.8, com antenas de 50 MHz. 

A Figura 5.12 mostra o radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão 

entre as posições 400 m e 500 m, adquirido em 2012 com o sistema SIR 3000, utilizando antenas 

blindadas de 400 MHz, no modo mono estático, contínuo, com espaçamento entre estações de 

aquisição de 0,025 m. A Figura 5.13 mostra o histograma de amplitudes (painel superior), bem 

como a soma do espectro de energia de todos os traços (painel inferior). 

 

 

Figura 5.12 - Radargrama correspondente ao dado bruto de um perfil de reflexão do trecho 400 m 

– 500 m, adquirido em 2012 com o sistema GPR SIS 3000. 

 

A Figura 5.13 apresenta recortes (trecho de 50 m a 60 m) de três momentos do 

processamento do perfil de reflexão mostrado na Figura 5.12. O recorte da esquerda mostra o 

resultado dos processamentos correção estática, remoção do ganho de aquisição, edição do perfil 

de reflexão, dewow, e correção do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os processamentos 

normalização de traços, função ganho SEC e balanceamento espectral. O recorte da direita 

acrescenta o processamento filtragem f-k. 
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Figura 5.13 - O recorte da esquerda mostra o resultado dos processamentos Correção estática, 
Edição do perfil de reflexão, dewow, e correção do tempo zero. O recorte do centro acrescenta os 

processamentos Normalização de traços, Função ganho SEC e Balanceamento espectral. O recorte 
da direita acrescenta o processamento filtragem f-k. 

 

A Figura 5.14 mostra histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do 

espectro de energia de todos os traços (painel inferior), correspondente ao perfil de reflexão da 

Figura 5.12. Com elas é possível observar a variação do espectro de frequência após a aplicação 

dos processamentos aplicados. Observar na figura que o espectro do dado bruto pouco diverge do 

dado processado, significando uma aquisição satisfatória.  
 

  

Figura 5.14 - Histograma de amplitudes (painel superior), bem como a soma do espectro de energia 
de todos os traços (painel inferior) correspondente ao perfil de reflexão da Figura 5.12. A figura da 

esquerda se refere ao dado bruto, enquanto a figura da direita corresponde ao processamento 
cumulativo filtragem f-k. 

 

A figura 5.16 mostra o produto final do processamento do perfil de reflexão correspondente 

ao dado bruto mostrado na Figura 5.12, com antenas de 400 MHz. 
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Figura 5.15 - Radargrama correspondente ao Produto final do processamento do perfil de reflexão do trecho entre as posições 600 m e 700 m do dique de Sant Llorenç de Montegai, no anos de 1992 com o sistema PULSE EKKO IV, utilizando antena não 
blindadas de 50 MHz a, no modo bi estático passo-a-passo, com geometria de afastamento comum entre antenas de 2 m, com espaçamento entre estações de aquisição de 0,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Radargrama correspondente ao Produto final do processamento do perfil de reflexão perfil de reflexão entre as posições 400 m e 500 m, adquirido em 2012, com o sistema SIR 3000, utilizando antena não blindadas de 400 MHz, no modo 
mono estático, contínuo, com espaçamento entre estações de aquisição de 0,025 m. 

 

 

 

 

 

Paleta de cores associada aos valores de amplitudes 
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A análise de velocidade foi realizada utilizando avaliação de semi-hipérboles associadas a 

pontos difratores (BURGER et all, 2006). Após a verificação, em todos os radargramas dos perfis 

de reflexão, observou-se semi-hipérboles de difração somente nas aquisições com antena de 400 

MHz, com velocidade média de 0,11 m/ns, a Figura 5.17 traz três recortes dessa verificação. Da 

esquerda para a direita e respectivamente, as figuras pertencem aos perfis de reflexão: 0 m – 100 

m; 300 m – 400 m; e 400 m – 500. Uma velocidade média de 0,11 m/ns, corresponde a um valor 

de constante dielétrica em torno de 7,44 (equação 3.5), coerente com os valores médios publicados 

por literatura especializada (MARTINEZ & BYRNES, 2001; GSSI, 2011; KHAN, 2011); 

 

   

Figura 5.17 - Recortes de radargrama de dados brutos mostrado Semi hipérboles utilizadas na 
análise de velocidade. As figuras da esquerda para a direita respectivamente pertencem aos perfis 

de reflexão: 0 m – 100 m; 300 m – 400 m; e 400 m – 500 m. 

 

Aplicando a análise de velocidade na equação 3.6 obtém-se o valor da resolução vertical 

para cada uma das antenas: 7 cm para a antena de 400 MHz; 28 cm para a antena de 100 MHz; e 

55 cm para a antena de 50 MHz. Ou seja, corpos ou vazios com dimensões inferiores a esses 

valores não serão detectados. O fato de raras ocorrência de semi-hipérboles associadas a pontos 

difratores, recomenda que o dique encontra-se integro até a profundidade máxima atingida pela 

investigação de cada uma das antenas, observando a respectiva resolução. 

Onda aérea são os registros gravados pelo GPR correspondentes a reflexões ocorridas 

acima da superfície de aquisição, devido a elementos como árvores, edificações, linhas de 

transmissão de energia elétrica, etc. Esses sinais possuem grandes amplitudes e causam problemas 

de duas diferentes formas: a primeira delas é mascarar sinais mais fracos em subsuperfície, 
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dificultando ou impossibilitando sua detecção. A segunda forma é serem interpretados como 

objetos em subsuperfície quando estão acima da superfície de aquisição. Esses eventos são 

mostrados nos radargramas como semi-hipérboles com velocidades associadas próximas a 0,3 

m/ns (velocidade da luz no vácuo), ou como refletores retos com coeficiente angular 

numericamente próximo ao inverso da velocidade da luz no vácuo. A remoção desses sinais com 

processamento digital pode ser tentado, mas não são completamente efetivos, podem eliminar 

muitos outros eventos de interesse. (ANNAN, 2005; KUCK & SLOB, 2003). Exemplos de 

propostas de abordagem para processamento são apresentados em BANO et al. (1999), NUZZO 

(2003) e KIM & CHO & Yi (2007). Dessa forma, os eventos de onda aérea presentes nas 

aquisições com as antenas não blindadas de 50 e 100 MHz nos anos de 1992 e 2012 (Figura 5.18) 

não foram tratados especificamente, ou seja, removidos. Considerando que a resolução é 

aproximadamente de 55 cm para a antena de 50 MHz, e de 28 cm para a antena de 100 MHz, 

somente corpos com dimensões superiores a estas são imageados. Dessa forma, a interpretação 

buscou identificar as estruturas maiores, nesse caso, a superfícies de contato da fundação do dique 

com o terreno e a estratificação sob o mesmo, nesses casos, as reflexões aéreas não comprometem 

completamente a interpretação. 

 

 

Figura 5.18 - Radargrama do perfil de reflexão adquirido com antena de 50 MHz, posição de 100 m 
– 200 m, com exemplos, em preto, da presença de eventos de onda aérea. 

 

Como ferramenta auxiliar para interpretação foram produzidos radargramas sintéticos de 

perfis de reflexão. A Figura 5.19 mostra o modelo sintético das unidades que constituem o corpo 

do dique e fundação, correspondente às posições de 500 m a 600 m (Anexo 2 Figura A2.6). 
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Figura 5.19 – Modelo sintético que representa as unidades que constituem o corpo do dique e 
fundação, correspondente às posições de 500 m a 600 m. 

 

As figuras 5.20 e 5.21 mostram os radargramas sintéticos produzidos pela simulação 

mostrada na Figura 5.19, considerando o valor de constante dielétrica obtida anteriormente (K = 

7,44) e modelando uma antena de 50 MHz. Dessa forma, esse padrão foi utilizado como diretriz 

durante a interpretação. 

 

 

Figura 5.20 - Radargrama sintético produto da simulação da Figura 5.19 com apresentação no 
modo forma de imagem. 

 

 

Figura 5.21 - Radargrama sintético produto da simulação da Figura 5.19 com apresentação no 
modo forma de onda. 

 

Corpo do Dique 

Aluvião + Solo (sedimentos) 

Rochas Sedimentares 
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5.3.3 Interpretação 

O objetivo das aquisições GPR está associado a um compromisso entre resolução e 

profundidade. Antenas de baixa frequência possibilitam investigar a maiores profundidades, mas 

com menor resolução quando comparadas com outro conjunto de antenas de maior frequência. 

Nessa pesquisa, as antenas de 400 MHz permitiram imagear até uma profundidade de 2,5 m, com 

resolução de 0,07 m. Na profundidade máxima iluminam uma área com forma semelhante a uma 

elipse tendo: semi-eixo maior de 1,1 m; semi-eixo-menor de 0,55 m; é área de 1,9 m2 (ANNAN, 

2001). 

O processo de construção do dique de Sant Llorenç de Montgai é uma repetição de 

deposições dos materiais constituintes12 em camadas horizontais de 20 a 30 cm, seguido por 

processo de compactação umedecido com água contendo argila em suspensão (ENDESA, 2011). 

Dessa forma, para o corpo do dique, uma estrutura em camadas horizontais deve ser dominante no 

imageamento com GPR, supondo que a seção investigada esteja perfeitamente íntegra. A Figura 

5.22 mostra a evolução da subsidência ao longo do dique entre os anos de 1993 a 2011 a partir do 

monitoramento de pontos pré-determinados, por nivelamento. A figura 5.22 permite observar que 

a subsidência da estrutura foi suave e que mantém um padrão aproximadamente horizontal, em 

camadas. A Figura 5.23 mostra exemplos onde o padrão de estrutura em camadas horizontais é 

verificado (área destacada circular na cor branca), e onde esse não está bem definido (área 

destacada retangular na cor preta). 

 

 

Figura 5.22 - Evolução da subsidência do dique de Sant Llorenç de Montgai, entre os anos de 1993 e 
2011 utilizando método geodésico de instrumentação de deslocamento de superfícies do dique. 

Fonte: ENDESA (2011) 

                                                           

12 Para o volume de impermeabilização o material utilizado foi classificado como areno-argiloso. Para o volume de 

inércia, foi utilizado seixos e areia. 
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Dessa forma, o processamento dos dados obtidos com as antenas de 400 MHz teve como 

objetivo localizar e interpretar eventos que divergem desse padrão, ou seja, inomogeneidades no 

corpo do dique até a profundidade de 2,5 m, com alta resolução. Cavidades preenchidas com ar, 

por exemplo, proporcionam um excelente contraste de constante dielétrica (DANIELS, 2004). 

Figura 5.23 - Recorte do radargrama processado, produto de aquisição GPR com antenas de 400 
MHz, trecho entre as posições 565 m e 600 m do dique de Sant Llorenç de Montgai. Observar na 
área circular em destaque a estrutura em camadas horizontais que deve ser dominante para uma 

estrutura integra, enquanto na área retangular em destaque esse padrão não ocorre. 

 

A qualidade geral do sinal dos dados de GPR com antenas de 400 MHz foi satisfatória, 

imageando até uma profundidade de 2,5 m. Os radargramas apresentam duas regiões bem definidas 

ao longo do dique (figuras 5.24 a 5.26). A primeira inicia na superfície e se estende até 

aproximadamente 1,0 m de profundidade, onde predominam refletores inclinados de baixo angulo, 

região mais revolvida que reflete as intervenções realizadas sobre o coroamento do dique, inclusive 

reabilitações devido às subsidências. 

A ocorrência de eventos de difração (hipérboles de difração) é rara, o que sinaliza a 

ausência de cavidades, objetos isolados, ou fragmentos de rochas maiores, até a profundidade de 

2,5 m (KIM et al., 2007). A ausência de áreas sem reflexão, opacas, discordantes da vizinhança, 

indica uma possibilidade muito pequena da existência ou desenvolvimento de fluxo de água 

(TAKESHITA et al., 2010). Essa conclusão também se apoia na inexistência de relato ou 

documentação técnica apontando fato contrário.  As figuras 5.24 a 5.26 apresentam uma 

interpretação não exaustiva, mas suficiente para exemplificar e mostrar o potencial do GPR no 

imageamento de barragens de terra a pequenas profundidades. Os radargramas correspondentes às 

antenas com frequência central de 400 MHz, não apresentam ocorrência de eventos aéreos 

externos, por que foram obtidos a partir de dados brutos adquiridos com o uso de antenas blindadas 

e do sistema de aquisição SIR-3000, um equipamento com tecnologia mais atual quando 

comparado com os outros dois equipamentos utilizados, ou seja, PULSEEKKO e RAMAC Mala. 
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As aquisições utilizando antenas de 50 MHz têm uma resolução vertical de 55 cm, 

iluminando uma área, a 4,0 m de profundidade, semelhante a uma elipse de área de 3,6 m2 com 

semi-eixos de 2,1 m e 0,55 m (ANNAN, 2001).  Sua resolução vertical é de 0,55 m no melhor 

caso. A qualidade geral do sinal dos dados de GPR com antenas de 50 MHz não foi satisfatória, a 

presença de eventos aéreos contaminaram o dado de subsuperfície de forma a comprometer a 

interpretação. Os sistemas utilizados,  PULSEEKKO em 1992 e RAMAC Mala em 2012, são 

equipamentos mais antigos com o agravante da utilização de antenas não blindadas em um 

ambiente complexo, com a presença próxima de turbinas de geração de energia elétrica e sua 

substação elevadora, além de edificações e árvores de grande porte muito próximas aos perfis 

adquiridos. 

Observando os radargramas das antenas de 50 MHz nos anos de 1992 (Figura 5.28) e 2012 

(Figura 5.29), percebe-se, na parte superior, uma região bem definida com refletores com pequena 

variação, praticamente paralelos. Considerando o modelo adotado para a interpretação descrita no 

item 5.2 e resposta do meio ao método eletromagnético apresentada pelos refletores, essa região 

foi interpretada como o corpo do dique. O motivo pelo qual a antena de 50 MHz não apresenta as 

mesmas variações dos refletores mostrados  na antena de 400 MHz, está na resolução, enquanto 

da primeira é de 55 cm, a da segunda é de 7 cm. O número de refletores também é menor na antena 

de 50 MHz, devido ao comprimento de onda, enquanto na primeira é de 2,2 m (três ciclos para 

percorrer o corpo de dique em sua porção mais profunda), da segunda é de 30 cm. 

Os radargrama das aquisições de 1992 e 2012 com antena de 50 MHz apresentam 

resultados diferentes. No radargrama de 2012 é possível identificar uma região logo abaixo da 

anterior, com seu limite inferior inrregular ocolando entre 274 ns e 360 ns. Apresenta refletores 

com continuidade, mas com variações mais acentuadas que na região anterior. Essa região se 

estende até aproximadamente 12 m (300 ns). Confrontando com o modelo adotado para a 

interpretação, essa região atinge maiores profundidades. Essa região apresenta um padrão de 

refletores compatíveis com a camada de aluvião. Dessa forma, essa região do radargrama foi 

associada aos depósitos aluvionares. A camada geológica imediatamente abaixo é constituída de 

rochas evaporíticas, fundamentalmente gipsitas, que é um sal, e quando associado à água é muito 

condutivo, e atenua fortemente o sinal do GPR. Esse fato pode justificar a inexistência de sinal 

abaixo de 300 ns. O radargrama correspondente às antenas de 50 MHz não apresenta requisitos 

mínimos para uma interpretação confiável abaixo da região atribuída ao dique. Para definir o 

refletor correspondente ao contato entre o aluvião e a rocha sedimentar só foi possível com 

assistência do modelo de interpretação. 
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O método geofísico GPR mostrou-se adequado para identificar e localizar espacialmente 

camadas geológicas, subsidências, reabilitações, tubulações, equipamentos de instrumentação, e 

outros tipos de corpos enterrados à profundidades compatíveis com a resolução da antena utilizada. 

Pode ainda apresentar uma visão geral da organização interna do maciço, como também apontar 

variação do tipo de material dentro do maciço ao diferenciar áreas com amplitudes contrastantes. 

A gama de antenas que podem ser utilizadas com o GPR, varia de 15 MHz a 2600 MHz, permitindo 

inspecionar não só o barramento, mas também outras estruturas anexas da barragem, inclusive no 

interior de tuneis e galerias. 
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Figura 5.24 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 0 m e 100 m, adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

 

 

 

 

Figura 5.25 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 400 m e 500 m, adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

 

 

 

 

Figura 5.26 - Radargrama processado, antenas de 400 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

 

 

 

Paleta de cores associada aos valores de amplitudes 



Teixeira, W L E 

 106 

 

Figura 5.27 - Radargrama processado, antenas de 100 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido em 1992 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montga. 

 

  

 

 

Figura 5.28 - Radargrama processado, antenas de 50 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido em 1992 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

 

 

 

 

Figura 5.29 - Radargrama processado, antenas de 50 MHz, trecho entre as posições 500 m e 600 m, adquirido em 2012 sobre o eixo central do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

 

 

 

Paleta de cores associada aos valores de amplitudes 
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5.4 Resistividade Elétrica

Os dados utilizados nessa pesquisa envolveram duas aquisições de Resistividade Elétrica 

realizadas no ano de 2003 e uma em 2012. Os tópicos a seguir detalham os materiais e métodos 

utilizados, como também o produto final obtido e as respectivas interpretações. 

5.4.1 Aquisição de Dados 

Os dados utilizados neste trabalho envolvem campanhas de 2003 e 2012, utilizando o 

resistivímetro fabricado pela IRIS Instruments (http://www.iris-instruments.com/), modelo Siscal

Pro Switch, com 10 canais, 48 eletrodos. O sistema é composto pelo resistivímetro, dois segmentos 

de cabos multi-condutor, conjunto de 48 eletrodos, e da bateria automotiva utilizada como fonte 

de força e demais acessórios. 

A configuração do resistivímetro foi realizada com um computador portátil através de uma 

conexão serial, ainda no laboratório, utilizando o software Electre Pro, também desenvolvido IRIS 

Instruments (Figura 5.30). Foram programadas e realizadas aquisições com os arranjos Wenner, 

Schlumberger e dipolo – dipolo. 

Figura 5.30 - Registro de um momento de configuração do Sistema IRIS Instruments, mostrando 
uma estimativa dos pontos de medição e profundidade máxima alcançada. 

Do ano de 2003 foram recuperados 9 perfis de resistividade elétrica, com 94 m de 

comprimento cada, com espaçamento entre eletrodos de 2 m. Quando concatenados, estes perfis 

totalizam 766 m de comprimento, iniciados na posição 34 m do coroamento do dique e finalizados 

na posição 800 m (Figura 5.31). A documentação correspondente informa as posições de início e 
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término de cada perfil, como também que as aquisições foram realizadas sobre o eixo do 

coroamento do dique.  

Em 2012, com espaçamento entre eletrodos de 2 m, foram adquiridos 16 perfis de 

resistividade elétrica com 94 m de comprimento cada, sobre a lateral direita do coroamento do 

dique (Figura 5.32). Quando concatenados inicia na posição 0 m e finaliza na posição 800 m do 

dique. Ainda em 2012 foram adquiridos 3 perfis de resistividade elétrica de 235 m de comprimento 

cada, com espaçamento entre eletrodos de 5 m. O levantamento foi iniciado na posição 0 m e 

finalizado na posição 705 m do dique (Figura 5.32). Essa aquisição foi realizada sobre o 

coroamento do dique e sobre o seu eixo. O objetivo dessa aquisição foi investigar em 

profundidades maiores que a fundação do dique, permitindo assim avaliar as características 

geoelétricas do aluvião e das rochas sedimentares de diferentes composições. 

Figura 5.31 - Registro de um momento de aquisição de Resistividade Elétrica com Sistema IRIS 
Instruments. Na imagem é possível visualizar o resistivímetro multicanal, dois cabo multicondutor 

(amarelo), e a bateria automotiva, utilizada como fonte de força. 

Figura 5.32 - Registro de um momento de aquisição de Resistividade Elétrica, mostrando o 
lançamento do cabo multicondutor direito montado sobre os eletrodos posicionados sobre o 

coroamento do dique entre as posições 0 m e 94 m.  
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5.4.2 Processamento 

O fluxo de processamento segue uma ordem lógica e é formado pelas etapas de 

recuperação, edição, tratamento, inversão e apresentação dos dados. As três primeiras etapas foram 

realizadas com o aplicativo Prosys II, versão 3.02, desenvolvido IRIS Instruments

(http://www.iris-instruments.com/). Consiste na redução dos dados visando minimizar sinais 

ruidosos e suavizar as anomalias com o processo de inversão de dados, que é o produto a ser 

utilizado pela interpretação. Esse aplicativo disponibiliza os dados para conferência ou edição na 

forma numérica (Figura 5.33) ou gráfica, três exemplos são mostrados nas figuras 5.34 a 5.36. 

Figura 5.33 - Registro de um momento de processamento mostrando a janela principal do 
aplicativo Prosys II. Os dados de Resistividade Elétrica mostrados a parte da aquisição 

correspondem às posições 0 m a 94 m. 

Figura 5.34 - Registro de um momento de avaliação dos dados adquiridos, mostrando a pseudo 
seção de resistividade elétrica entre as posições 0 m a 94 m, ver Figura 5.23. 
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Figura 5.35 - Processamento com aplicativo Prosys II mostrando o desvio padrão do dado bruto 
principal dos dados de Resistividade Elétrica correspondem às posições 0 m a 94 m. 

Figura 5.36 - Processamento com aplicativo Prosys II mostrando visualmente a dispersão dos dado 
de Resistividade Elétrica correspondem às posições 0 m a 94 m. 

Após a exclusão manual dos dados considerados de qualidade insatisfatória, foram 

aplicados os filtros, manual e automaticamente, no perfil de 0 m a 94 m. Esse é o procedimento 

padrão utilizado na Universidade de Barcelona e também nessa pesquisa. Assim, o melhor 

resultado obtido é então aplicado aos demais perfis. Para esse caso específico a filtragem 

automática apresentou o melhor resultado, dessa forma, os demais perfis foram processados com 

o mesmo procedimento. Essa etapa se encerra com a exportação dos dados em um formato

compatível com o aplicativo Res2Inv, responsável pela inversão dos dados. 

Foi utilizada a versão 3.71 do Res2Dinv, software desenvolvido pela Geotomo Software

(http://www.geotomosoft.com). Para a apresentação final dos dados foi utilizado o aplicativo 

Surfer versão 10.7 desenvolvido pela Golden Software (http://www.goldensoftware.com/). 
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5.4.3 Interpretação 

As figuras 5.37 a 5.39 mostram o imageamento com o método de tomografia elétrica das 

aquisições realizadas no ano de 2012, com espaçamento de 2 m (A) e 5 m (B). A localização dos 

perfis geoelétricos está referenciada em relação à posição 0 m do dique. 

Em linhas gerais, os imageamentos de eletrorresistividade realizados nos anos de 2003 e 

2012 mostram perfis semelhantes, com divergências suficientes para mostrar a evolução do dique, 

do aluvião (e solo) e do comportamento das camadas sedimentares, ao longo destes 9 anos. Os 

perfis geoelétricos representados nas figuras 5.37 e 5.39 são caracterizados por três camadas, com 

separação bem definida, considerando seus valores de resistividade.   

A primeira camada geoelétrica, mais superficial, corresponde aproximadamente ao corpo 

do dique e tem sua base posicionada de 3,7 a 7,8 m de profundidade. Esta camada é 

predominantemente condutora, com valores de resistividade relativamente mais baixos quando 

comparados à camada de solo e aluvião situada imediatamente abaixo.  Para a análise do 

comportamento desta feição foram considerados mais adequados os levantamentos realizados em 

2003 e 2012, com espaçamento de 2m, uma vez que permitem evidenciar um maior detalhamento 

das suas características geológicas e eventuais frentes de percolação. O levantamento realizado em 

2012, com espaçamento de 5m, apesar de alcançar maior profundidade, mostra a primeira camada 

geoelétrica de forma delgada e com forte influência dos valores de resistividade das camadas 

subjacentes, portanto, menos indicado para esta investigação. 

A análise realizada nos dois perfis de resistividade, adquiridos com espaçamento de 2m, 

mostra que:  

Os valores de resistividade significativamente mais baixos, variando entre 14 Ωm e 150 

Ωm, refletem a influência da camada argilosa que compõe a face impermeável, posicionada a 

montante do dique (Figura 4.3). A camada argilosa, supostamente com umidade, é condutora e 

torna-se o caminho preferencial para a movimentação das cargas elétricas, durante a aquisição dos 

dados. Esses valores encontrados são similares aos apresentados por CANALS at al. (1994), 

variando entre 43 Ωm e 105 Ωm;

De modo geral, a baixa variação lateral encontrada para os valores da resistividade, ao 

longo desta camada geoelétrica (dique), pode refletir a composição pouco heterogênea do material 

utilizado na construção da face argilosa do dique; 

Há uma tendência de aumento da resistividade de S para NW, provavelmente, refletindo o 

afastamento progressivo da região mais molhada (maior gradiente hidráulico), situada junto ao 

barramento principal, para a lateral mais afastada do canal fluvial;  
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No perfil geoelétrico de 2003, percebe-se uma anomalia (cor azul) entre as posições 418 m 

e 450 m, com significativa diminuição da resistividade, em relação à sua vizinhança, atingindo 

valores em torno de 30 Ωm. A causa primária para os baixos valores de resistividade encontrados 

pode ser associada à percolação de água. Podem também refletir a maior concentração argilosa, 

como consequência da heterogeneidade dos materiais empregados na construção ou nas seguidas 

reabilitações do dique. Como essa anomalia não foi percebida durante o imageamento realizado 

em 2012 pode-se descartar como causa os materiais constituintes do dique. Ocorre que as rochas 

da unidade de Sant Llorenç ocidental cavalgam sobre a subunidade oriental entre as posições 400 

m e 500 m do dique, ou seja, a região de falha apresenta as condições mais favoráveis para 

dissolução, carstificação e subsidência do terreno (CANALS at al., 1994). Esta suspeita foi 

comprovada com a análise da documentação disponível (ENDESA, 2011) que retrata as diversas 

reabilitações que este trecho do dique sofreu (Figura A-1.1).  Dessa forma, a citada anomalia pode 

representar processos de percolação reabilitados posteriormente nas campanhas de 2007 ou 2011. 

No perfil geoelétrico de 2012 (Figura 5.39), o mesmo trecho do dique, entre as posições 418 e 450, 

apresenta uma distribuição mais uniforme da resistividade, mesmo em níveis mais profundos, o 

que corrobora esta interpretação; 

Ainda no perfil geoelétrico de 2003 percebe-se outra anomalia, entre as posições 66 m e 

98 m, que continuou presente durante o imageamento de 2012. A anomalia consiste de valores de 

resistividade acima de 3.000 Ωm, o que descarta algum fenômeno relacionado com circulação de 

águas e variação na resistividade decorrente da heterogeneidade dos materiais empregados na 

construção. A anomalia apresenta fronteiras bem definidas com valor de resistividade muito 

semelhante à resistividade da camada geoelétrica inferior, que foi interpretada como material 

argiloso injetado no processo de reabilitação do dique. Dessa forma, a anomalia em investigação 

é interpretada como decorrente de injeções de cimento anteriores a 2003.  

A segunda camada geoelétrica, de posição intermediária, que reflete o corpo aluvionar e a 

camada superior de solo, cuja espessura varia de 5,16 m a 7,80 m, é considerada uma camada 

predominantemente isolante, por tratar-se de aluviões cascalhosos na base e areias quartzosas no 

topo. Entretanto, como a parte superior corresponde a uma camada de solo com restos vegetais 

justificam-se os valores de resistividade mais baixos encontrados.  Também para a análise do 

comportamento geoelétrico desta camada intermediária, cujos valores de resistividade variam 

entre 100 Ωm e 3500  Ωm, foram considerados mais apropriados os levantamentos realizados em 

2003 e 2012, com espaçamento de 2m, uma vez que permitem evidenciar com mais detalhes as 

características geológicas e as injeções de cimento realizadas, além das eventuais de frentes de 

percolação existentes.  
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A análise realizada nos dois perfis de resistividade adquiridos em 2003 e 2012 permite que 

sejam tecidas algumas considerações:  

Os valores de resistividade mais elevados refletem as características elétricas isolantes dos 

depósitos aluvionares, constituídos de seixos e areias quartzosas, enquanto os valores mais baixos 

refletem principalmente a presença de argila orgânica dispersa na camada de solo arenoso; 

De modo geral, a variação lateral dos valores de resistividade parece refletir, ao longo desta 

camada geoelétrica, de forma associada e cumulativa, tanto as condições deposicionais do aluvião 

quanto as injeções de cimento. Observando-se o posicionamento espacial do dique em relação ao 

sistema fluvial (Figura 4.1) percebe-se que sua extremidade S está localizada mais próxima ao 

Canal Fluvial, enquanto sua extremidade NW situa-se sobre a Planície de Inundação. Como 

consequência direta, os valores de resistividade observados próximos à origem do dique 

apresentam-se mais elevados, por representarem camadas constituídas predominantemente de 

seixos e areias quartzosas. Em contrapartida, a outra extremidade, que foi construída sobre 

depósitos de Planície de Inundação, é mais rica em sedimentos pelitos (silte e argila), apresentando, 

desta forma, valores mais baixos de condutividade. As anomalias positivas de resistividade (600 

Ωm a 4.000 Ωm), encontradas desde a origem até a posição 350 m, aproximadamente, e de 420 m 

até o final do dique, no perfil geoelétrico de 2003, parecem representar também as inúmeras 

injeções de cimento e areia realizadas para contornar os problemas de percolação d’água ao longo 

do dique.  

A “terceira camada” geoelétrica pode ser melhor visualizada no perfil realizado no ano de 

2012, com espaçamento de 5m, que permite uma investigação mais profunda. Neste perfil podem 

ser observadas as características geoelétricas dos materiais situados até aproximadamente 50 m, 

envolvendo todo corpo aluvionar e as rochas sedimentares subjacentes. Ressalta-se a baixa 

resistividade encontrada na porção S do dique (4 Ωm), em contrapartida aos valores mais elevados, 

encontrados na porção NW (150 Ωm). Estes valores estão em conformidade com as informações 

geológicas disponíveis (ENDESA, 2011) que apontam a presença predominante de rochas 

evaporíticas, intercaladas com lamitos (siltito e argilita), margas e arenitos, da Unidade “De la 

Depresion del Ebro”, separadas das rochas carbonáticas e pelíticas siliciclásticas, da unidade “San 

Lorenzo Oriental”, por uma falha de empurrão. As rochas evaporíticas, mais condutivas, 

emprestam os valores mais baixos de resistividade, encontrados a sul do dique, em contrapartida 

aos valores progressivamente mais altos em direção NW, que refletem a presença de carbonatos e 

pelitos. As variações de resistividade no corpo aluvionar também mostram uma gradação de S 

(2.000 Ωm) para NW (150 Ωm), cuja interpretação já foi abordada anteriormente. Entretanto, entre 

as posições 400 m e 475 m, percebe-se uma anomalia negativa, com valores em torno de 60 Ωm. 



Teixeira, W L E 

 114 

Como o material utilizado nas injeções não diferencia, significativamente, do material empregado 

na construção do dique, acredita-se que a diminuição de resistividade observada neste local esteja 

associada à maior circulação de água, por tratar-se de uma região situada sobre uma zona de falha. 

É neste local também que se concentram os maiores volumes de injeções sob o dique (ENDESA, 

2011) e as maiores taxas de subsidência (Figura 5.22), refletindo a influência da zona de falha 

sobre a permeabilidade da barragem, uma vez que se espera que a passagem da água possa carrear 

as partículas mais finas dispersas na matriz dos sedimentos.  

 Com base nas informações obtidas no perfil de resistividade adquiridos em 2012, com 5m, 

e das informações geológicas disponíveis, foi elaborado um modelo geo-elétrico (Figura 5.40) para 

a região da represa, na porção correspondente ao dique. Neste modelo estão contempladas as três 

principais camadas geoelétricas: 1) a camada corresponde à face impermeável, argilosa, do dique; 

2) os depósitos aluvionares; 3) as rochas sedimentares das unidades “De la Depresion del Ebro” e 

de “San Lorenzo Oriental”. Foram ainda interpretados, neste modelo, as injeções (de cimento e de 

material sedimentar), a falha de empurrão e o contato entre o aluvião e as rochas sedimentares.  

Em relação às vantagens de uso do método de resistividade, com espaçamento de 5m, 

podemos ainda afirmar que:  

Os valores de resistividade obtidos neste perfil permitem distinguir os depósitos da 

Unidade “De la Depresion del Ebro” e da Unidade “San Lorenzo Oriental”, separados por uma 

falha inversa, apesar das rochas das unidades acima citadas possuírem características condutivas; 

O método se mostrou adequado para identificar regiões mais vulneráveis a problemas de 

percolação nos depósitos aluvionares. Neste caso específico, retratado por valores anômalos de 

resistividade mais baixo que o background dos aluviões, nas zonas de falha; 

O método também se mostrou eficiente para diferenciar a argilosidade dos depósitos 

aluvionares, sotopostos ao dique. Eles ocorrem mais limpos na região mais próxima ao canal 

fluvial, ao sul do dique, e mais argiloso para NW, em direção à Planície de Inundação; 

As injeções aplicadas abaixo do dique, para mitigar problemas de percolação, podem ser 

imageadas neste método, permitindo inclusive a separação entre os dois tipos de material utilizados 

(cimento e sedimento), pelo contraste de resistividade. 
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Figura 5.37 – Perfil geoelétrico entre as posições 34 m e 800 m, eletrodos espaçados de 2 m, adquirido no ano de 2003. Exagero vertical de 3 vezes. 

 

 

 

 
Figura 5.38 - Perfil geoelétrico entre as posições 0 m e 788 m, eletrodos espaçados de 2 m, adquirido no ano de 2012. Exagero vertical de 3 vezes. 

 

 

 

 
 

Figura 5.39 - Perfil geoelétrico entre as posições 0 m e 705 m, eletrodos espaçados de 5 m, adquirido no ano de 2012. Exagero vertical de 2 vezes. 
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Figura 5.40 - Modelo interpretativo elaborado com base nas informações obtidas com o método de resistividade elétrica, 
com espaçamento de 5m. 

5.5 Sísmica de Refração 

Buscando criar uma ampla frente de investigação, com métodos geofísicos 

complementares, foi também utilizado o método de Sísmica de Refração para a inspeção do dique 

do reservatório de Sant Llorenç de Montgai, através de uma campanha de aquisição de dados 

realizada em abril de 2012. O princípio de uma aquisição da Sísmica de Refração é baseado na 

utilização do tempo de trânsito da onda de compressão e a geometria de fonte e geofone, para 

determinar a profundidade e a configuração das camadas refratadas. Para que isso seja possível, a 

velocidade da onda de compressão em cada camada deve ser sempre maior que a velocidade da 

camada acima dela. 

Os tópicos a seguir detalham os materiais e métodos utilizados como também o produto 

final obtido e a respectiva interpretação. 

5.5.1 Aquisição de Dados 

A aquisição de dados foi realizada utilizando o Sismógrafo de fabricação Seismic Source 

(http://seismicsource.com), modelo DAQ Link III, com 24 canais. O sistema é composto por um 

computador portátil; sismógrafo com 24 canais; um conjunto 24 geofones; cabos multi-condutor; 

maretas de 8 K, para geração de energia acústica, placa em alumínio, para receber a liberação da 
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massa, transmitir a energia ao solo e inicializar o tempo de aquisição na posição de tiro; bateria 

automotiva, como fonte de força; e, demais cabos e acessórios (Figura 5.41). A configuração e 

gerenciamento do sismógrafo foram realizados com uso de um computador portátil, através de 

uma conexão serial, utilizando-se o software VibraScope, versão 2.4.59, também desenvolvido 

pela Seismic Source. Estes procedimentos envolvem: a configuração do equipamento para 

aquisição, definição dos parâmetros de conexão, calibração, geometria, amostragens, ganhos, 

GPS, entre outros (SEISMIC SOURCE, 2008). 

Figura 5.41 – Sistema de aquisição de dados para sísmica de refração. Na imagem (A) a visão geral 
do sistema tendo em primeiro plano o computador portátil, à direita a geometria de aquisição 

formada pelos geofones interconectados pelo cabo multi-condutor (cor amarela).  Na imagem (B) 
detalhe do sismógrafo e suas conexões.  Na imagem (C) o detalhe da conexão entre um geofone e 

cabo multi-condutor. Na imagem (D) um momento de geração de energia acústica, marreta e placa 
de disparo são conectados individualmente ao sismógrafo. 

Uma aquisição de dados de sísmica de refração consiste em registrar o sismograma 

referente a cada posição de fonte de energia ao longo da geometria de geofones. Cada sismograma 

representa o tempo transcorrido desde o momento de liberação da energia. Nesta pesquisas 

corresponde a um golpe com marreta de 8 Kg, até que a perturbação atinja cada geofone (Figura 

5.41 D). Aqui foram adquiridos 9 perfis de Sísmica de Refração, contínuos, entre as posições 7 m 

e 697 m do dique, sobre a lateral esquerda do coroamento do mesmo. 

A montagem da geometria consistiu em alinhar os 24 geofones, com espaçamento de 3 m, 

interligá-los através do cabo multi-condutor (tramo com 69 m de comprimento) e este ao 

sismógrafo. A quantidade de sismogramas para diferentes posições de fonte de energia implica na 

melhor precisão na interpretação da morfologia e distribuição dos refratores, por isso foram 
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utilizadas nove posições de tiro para cada perfil de sísmica de refração (Figura 5.42), alinhadas 

com a geometria de geofones. 

Figura 5.42 – O diagrama mostra a posição dos 24 geofones espaçados de 3 m, e as 9 posições de 
tiro. Os tiros de números 1 e 9 distantes de 3 m, respectivamente, dos geofones de ordem 1 a 24. 

Buscado minimizar ou anular a influência do ruído aleatório, para cada posicionamento de 

tiro (liberação da massa), pelo menos cinco repetições foram realizadas. Neste procedimento deve 

ser observado que em todas as repetições o operador deve identificar visualmente, sem dúvidas, a 

primeira chegada da onda acústica em cada geofone (Figura 5.43). A sísmica de refração é muito 

sensível ao ruído ambiente e quando elevado pode dificultar ou inviabilizar a utilização do 

sismograma (SANTISTEBAN, 2012). O nível de ruído presente no ambiente do dique de Sant 

Llorenc de Montgai se mostrou elevado não permitindo, ainda em campo, a visualização de forma 

segura da primeira chegada da onda acústica em cada geofone, mesmo com um número de 

repetições maior que cinco. Foi atribuído esse ruído principalmente ao funcionamento das turbinas 

de geração de energia elétrica e, secundariamente, a ação do vento sobre a vegetação local, que é 

alta e densa (Figura 5.41 A). No sismograma mostrado na Figura 5.43, é possível perceber 

visualmente a influência desse ruído ambiental presente no sismograma, principalmente nos traços 

correspondentes aos geofones de ordem de 19 a 24. 

Figura 5.43 – Visualização do operador no computador portátil após a liberação de um tiro na 
posição 649,5 m do dique, entre os geofones de ordem 1 e 2 do tramo. 
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5.5.2 Processamento 

O objetivo do processamento no método geofísico de Sísmica de Refração é obter um 

modelo da distribuição de velocidades da propagação de ondas P (VP). As etapas necessárias para 

elaborar o modelo são: 

1. Recuperar os dados do sismógrafo;
2. Consolidar os sismogramas de uma mesma posição de tiro, em um único registro, operação

denominada de stack;
3. Interpretar os sismogramas, o que consiste em determinar o tempo de chegada da primeira

onda compressiva em cada geofone;
Obter os dromocronas teóricos;

Obter o modelo da distribuição de velocidades da propagação de ondas P (VP), através de

inversão matemática.

As etapas 1 e 2 foram realizadas, com o software VibraScope, e nas subsequentes o software

Rayfract desenvolvido pela Intelligent Resource Inc (http://www.rayfract.com/).  

A operação de interpretação dos sismogramas, denominada de “picagem”, é realizada

diretamente nos sismogramas de cada posição de tiro que compõe a seção sísmica. A definição 

precisa dos tempos de chegada é requisito para que a construção do modelo de distribuição de 

velocidade, em profundidade, represente adequadamente a subsuperfície investigada. Isso porque, 

no processo de inversão, os modelos são construídos baseados exclusivamente nos tempos de 

viagem da onda compressiva e nas distâncias entre as fontes e os receptores. Por isso, foi aplicada 

previamente a operação de picagem, uma função de ganho automático sobre cada traço do 

sismograma, como forma de melhorar a visibilidade das chegadas das primeiras ondas e facilitar 

a operação de definição do tempo de chegada da primeira onda. Essa operação é mais significativa 

para os traços correspondentes aos geofones mais afastados em relação à posição de tiro (Figura 

5.44), devido a menor energia e diminuição da relação sinal ruído. Uma operação inadequada nesse 

processo leva a inversão com erros RMS acima de percentuais aceitáveis, produzindo modelos de 

distribuição de velocidades desconexo da realidade. 
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Figura 5.44 – A figura mostra a definição da primeira chegada da onda P a partir da análise de um 
sismograma. Os círculos em tom de vermelho na parte superior da figura, indicam os tempos das 

primeiras chegadas da onda P. 

Os tempos de chegada da onda compressiva em cada geofone são representados em um 

gráfico do tipo distância x tempo, onde as distâncias dos pontos de tiro aos geofones são 

representadas na abscissa e os tempos de chegada da onda compressiva na ordenada (Figura 5.45). 

Ou seja, cada sismograma é representado por uma curva chamada dromocrona, que reflete o tempo 

de chegada da onda P em cada geofone, em função da sua distância à fonte. Um dromocrona típico 

é formado por segmentos de reta com diferentes coeficientes angulares, onde cada coeficiente 

angular é igual à vagarosidade da onda de compressão para um mesmo refrator. 

Figura 5.45 – A figura mostra o conjunto de dromocrona obtidos a partir da picagem das primeiras 
chegadas da onda P nos respectivos sismogramas.
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A interpretação quantitativa dos dromocronas para determinar a distribuição dos valores 

da onda P (VP), de uma secção sísmica, é realizada com o uso de problema inverso. Nesse caso, 

consiste em determinar matematicamente um modelo de distribuição de velocidade que minimize 

o erro entre os dados gravados pelo sismógrafo e os dromocronas teóricos obtidos na etapa

anterior. O processo de inversão foi realizado com auxílio do software Rayfract. Nessa pesquisa, 

foi utilizada uma inversão suave, com algoritmo tomográfico denominado wavepath eikonal 

traveltime (WET), que, a partir do modelo inicial com gradiente constante, calcula os tempos de 

percurso utilizando a equação iconal de primeira ordem, proposta por LECOMTE et al. (2000), 

como também na aproximação de volume de Fresnel proposta por WATANABE et al. (1999). O 

modelo é aperfeiçoado para reduzir os resíduos entre os tempos calculados e os medidos 

(www.rayfract.com).

O resultado do processo de inversão é uma seção sísmica detalhada, semelhante a uma 

tomografia, que permitem identificar anomalias pontuais e variação lateral de velocidade (Figura 

5.46).

Figura 5.46 – A figura mostra o produto final do processo de inversão sobre os dados da aquisição 
de refração sísmica entre as posições 559 m e 628 m do dique de Sant Llorenç de Montgai.  

Do total de nove perfis de refração sísmica, apenas quatro puderam ser processados com 

erros de inversão menores que 3%. Nos demais sismogramas, a relação sinal ruído ambiental 

mostrou-se muito pequena, corrompendo o registro e dificultando a definição, nos sismogramas, 

da primeira chegada das ondas de compressão em cada geofone. Esse fato impossibilitou a 

construção dos dromocronas e posterior realização do processo de inversão, tendo como 

consequência a impossibilidade de obtenção da tomografia sísmica, sobre a qual é realizada a 

interpretação do método sísmica de refração. O ruído ambiental excessivo foi atribuído 

principalmente ao funcionamento das turbinas de geração de energia elétrica e à ação do vento 

sobre a vegetação local que é alta e densa (KILTY at al., 1986). Os sismogramas que permitiram 



Teixeira, W L E 

122

definir (picar) as primeiras chegadas das ondas P com a precisão necessária são exatamente os 

mais afastados dos geradores. A consolidação dos perfis de sísmica de refração em uma única 

imagem é mostrada na Figura 5.47, sobre a qual será realizada a interpretação. 

Figura 5.47 – Imageamento de tomografia sísmica correspondente às posições 621 m a 697 m do 
dique de Sant Llorenç de Montgai. A figura possui um exagero vertical de duas vezes. As linhas, 

respectivamente de cima para baixo, representam o contato da fundação do dique com camada de 
solo; contato entre as camadas de solo e aluvião; e, o contato entre as camadas de aluvião e as 

rochas sedimentares. 

5.5.3 Interpretação 

Nessa pesquisa, o propósito de interpretar a tomografia sísmica é utilizar a detalhada 

distribuição de velocidade sísmica e inferir o grau de inomogeneidade em subsuperfície e sua 

distribuição, buscando avaliar a integridade do conjunto dique fundação.  

As aquisições da Sísmica de Refração foram realizadas na lateral direita do coroamento do 

dique. Observando sua seção transversa (Figura A-1.7), a região de aquisição foi construída com 

seixos e material areno argiloso ENDESA (2011). Zonas que apresentam baixa velocidade 

representam sedimentos pouco compactados, com consequente maior permeabilidade (KIM, 2007; 

OSAZUWA & CHINEDU, 2008). 

Os quatro perfis de sísmica de refração adquiridos apresentam uma distribuição de 

velocidade similares, com valores em torno de 500 m/s na parte mais superficial, e um rápido 

incremento de valocidade com a profundidade, até alcançar valores superiores a 3000 m/s, segundo 

uma distribuição sub horizontal, com algumas anomalias. Essa descrição é mais perceptível entre 

as posições 559 m e 628 m. A tendência difere entre as posições 421 m e 490 m, onde há um

gradiente de velocidade até 1600 m/s, aproximadamente aos 12 m de profundidade. O gradiente 

de velocidade é mais baixo no início do perfil (posição 421), provavelmente devido a proximidade 

da zona de falha, onde as rochas proporcionam menor velocidade. Dessa forma, percebe-se três 

regiões distintas que podem ser visualizadas por suas representações nas cores azul, verde, e 

vermelho, e, dessa forma, guarda semelhança com o modelo de interpretação adotado.

A primeira região, mais superficial, mostra uma velocidade que cresce de 

aproximadamente 500 m/s até 800 m/s, compatível com as velocidades esperadas para o meio onde 
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foi realizado o experimento (OSAZUWA & CHINEDU, 2008), apresenta-se em camada sub 

horizontais. Por sua localização no estrato, sua profundidade, suas características geotécnicas, e o 

modelo conceitual adotado, essa região pode ser associada ao corpo do dique.

A segunda região, com velocidades aproximadas de 1.200 m/s a 2.200 m/s é coerente com 

sedimentos não consolidado ou rochas fragmentadas (OSAZUWA & CHINEDU, 2008), sendo 

interpretado como o depósito aluvionar sobre o qual foi construído o dique.  

A terceira região apresenta velocidades superiores 3.000 m/s, coerente com as velocidades 

atribuídas à gipsita, entre 2000 e 3500 m/s (REYNOLDS, 2011). Dessa forma, é confiável associá-

la às rochas sedimentares existentes na área abaixo do dique (ENDESA, 2011). Com essa 

caracterização, o limite entre camadas geológicas ocorre em torno em 1.800 m/s, o que correponde 

a uma profundidade aproximada de 13 m, podendo ser melhor observado entre as posições 559 m 

e 628 m do perfil (Figura 5.47). Dessa forma, pode-se afirmar que os dados obtidos com este 

método são coerentes com o modelo interpretativo.

Entre as posições 628 m e 697 m, mais precisamente na posição 650 m (Figura 5.47), há 

uma anomalia com uma feição de intrusão. Nessa região, a onda de compressão apresenta 

velocidade semelhante à do corpo do dique, o que caracteriza uma diminuição de densidade em 

profundidade, refletindo um volume de compactação inferior à sua vizinhança, apresentando-se 

como uma anomalia. Tratando-se, provavelmente, de uma zona com compactação deficiente e não 

reabilitada por injeção.

Na posição 507 m (Figura 5.47) foi observada uma anomalia na região na posição 

correspondente ao corpo do dique, com velocidade de propagação da onda compressível superior 

à prevista para este meio. Mesma anomalia ocorre nos radargramas obtidos com as antenas de 400 

MHz (Figura 5.26) e 50 MHz (Figura 5.28), no ano de 2012. Entretanto, esta anomalia não está 

presente nas aquisições de 1992. No perfil de resistividade elétrica, na mesma posição, há uma 

área com um pequeno acréscimo de resistividade em relação a sua vizinhança. Dessa forma, a área 

anômala é interpretada como material oriundo de injeções muito próximas, realizadas, 

provavelmente, após 1992. Estas duas anomalias serão novamente comentadas em item mais a 

frente, neste texto, que trata da interpretação integrada de métodos geofísicos em ambiente com 

visualização 3D. 

5.6 Sísmica ReMi (Refraction Microtremor)

Na campanha de 2012 foi utilizado o método geofísico Refraction Microtremor – ReMi - 

para inspeção do dique do reservatório de Sant Llorenç de Montgai. Esse método geofísico tem 

como uma de suas vantagens permitir o compartilhamento dos equipamentos e parte do processo 
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de aquisição de dados do método de Sísmica de Refração, o que reduz bastante seu custo. Dessa 

forma, nessa pesquisa, logo após a aquisição de dados do método de sísmica de refração, sem a 

desmontagem da geometria de geofones, foram realizadas as aquisições de ReMi. 

O ReMi é um método geofísico passivo, ou seja, utiliza o ruído ambiente como fonte de 

energia acústica, assim, a aquisição consiste em configurar o sismógrafo para captar ondas 

acústicas por determinado período de tempo. O sinal útil para ReMi possui uma banda estreita, 

quando comparado ao ruído ambiente, decorre daí que a relação sinal ruído é muito pequena. O 

ruído ambiental viaja numa composição de ondas de vários tipos, como ondas compressivas, 

cisalhantes, diretas, refratadas, superficiais, aéreas, etc. Por esse motivo é recomendado o uso de 

geofones tri axiais, embora não tenha sido o caso dessa pesquisa. A profundidade de caracterização 

depende da banda de frequência registrada e da geometria de geofones, ou seja, distância entre 

geofones consecutivos e comprimento da linha de geofones. A resolução no método é mais 

eficiente para as maiores profundidades, já que as ondas com menores frequências apresentam 

maior penetração (SANTISTEBAN, 2011). A banda de frequência registrada tem como limites a 

frequência de corte dos geofones e a Frequência de Nyquist para o intervalo amostrado (Figura 

5.48). 

 

 

Figura 5.48 – Espectro de amplitude obtido com DAQ Link III, com 24 canais, correspondente a 
uma aquisição com a geometria de geofone localizada entre as posições 628 m e 697 m. 

 

5.6.1 Aquisição 

Na aquisição de dados foi utilizado o Sismógrafo de fabricação Seismic Source 

(http://seismicsource.com), modelo DAQ Link III, com 24 canais. O sistema é composto por um 

computador portátil, sismógrafo, um conjunto 24 geofones com frequência de corte de 4,5 Hz, 

cabos multi-condutor, bateria automotiva como fonte de força, demais cabos e acessórios. A 

configuração e gerenciamento do sismógrafo foi realizada pelo computador portátil através de uma 
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conexão serial utilizando o software VibraScope, versão 2.4.59, também desenvolvido Seismic 

Source. A aquisição e processamento seguiu a metodologia descrita por SANTISTEBAN (2012). 

A aquisição consistiu em registrar o ruído ambiental com a geometria com 24 geofones 

espaçados de 3 m. No total foram realizadas 9 aquisições ReMi sobre as laterais esquerda do 

coroamento do dique, são perfis contínuos entre as posições 7 m e 697 m.. 

A geometria de geofones é centrada sobre o ponto que se quer obter a distribuição de 

velocidades sísmicas. O resultado obtido na aquisição é uma média das velocidades medidas ao 

longo de toda a geometria. A configura do sismógrafo para a aquisição é realizada com o software 

VibraScope. Envolve, o equipamento de aquisição, parâmetros de conexão, calibração, geometria, 

amostragens, ganhos, GPS, entre outros (SEISMIC SOURCE, 2008). 

Durante a aquisição é possível visualizar a banda de frequência registrada por cada 

geofone, mas não é possível visualizar a qualidade da imagem do espectro f-k sobre a qual a curva 

de dispersão é definida. Dessa forma, nessa pesquisa, para cada geometria de geofone foram 

adquiridos 9 períodos de 30 segundos. Adicionalmente à energia acústica ambiental, a equipe de 

aquisição produziu tiros (golpes no solo) próximos à geometria dos geofones, mas de forma 

aleatória, utilizando duas massas (maretas) de 8 Kg. Esse procedimento não é requisito, no entanto, 

enriquece os dados com sinais de mais alta frequência, não presentes no ruído ambiental, o que 

contribuirá para uma maior definição das camadas mais superficiais. 

A Figura 5.49 mostra a visualização de um período de 30 s, corresponde ao caso mais 

afastado das turbinas, entre as posições 628 m e 697 m do dique de Sant Llorenç de Montgai, 

complementando que as turbinas estão localizadas na posição zero do dique. A Figura 5.50 mostra 

um caso mais próximo, entre as posições 99 m e 168 m. Também foi adquirido para verificação, 

entre as posições 76 m e 145 m do dique, um período de 5 minutos, cujo sismograma é mostrado 

na Figura 5.51. 
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Figura 5.49 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 30 s. A 
aquisição foi realizada entre as posições 628 m e 697 m. É a visualização do registro da energia 

versus o tempo registrado, por cada geoofone no período de 30s. 

Figura 5.50 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 30 s. A 
aquisição foi realizada entre as posições 628 m e 697 m. É a visualização do registro da energia 

versus o tempo, registrado por cada geofone no período de 30s.  
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Figura 5.51 – Visualização do operador no computador portátil de uma aquisição ReMi de 5 
minutos. A aquisição foi realizada entre as posições 76 m e 145 m. É a visualização do registro da 

energia versus o tempo, registrado por cada geofone no período de 30s.  

5.6.2 Processamento 

O objetivo do processamento ReMi é distinguir, do ruído ambiental, as ondas superficiais 

de todas a demais registradas, e, posteriormente, calcular a velocidade de propagação da onda (VS)

a partir da curva de dispersão. O fluxo de processamento consiste de duas etapas: obtenção da 

curva de dispersão; e modelagem da distribuição de Vs com a profundidade, obtida com processo 

de inversão da curva de dispersão. A primeira etapa consiste das fases (SANTISTEBAN, 2011): 

(i) aplicar uma transformada bidimensional (p-τ), onde "p" é a vagarosidade e "τ" é o tempo de 

interceptação; (ii) aplicar uma transformada de Fourier discreta (DFT) do domínio (p-τ) para o 

domínio (p-f), onde "f" é a frequência; (iii) realizar uma análise espectral através de uma função 

de espectro cruzada; e (iv) aplicação de um coeficiente espectral de energia para otimizar a 

operação de extração da curva de dispersão. 

A Modelagem da distribuição de Vs com a profundidade utiliza-se de um processo de 

inversão dos dados da curva de dispersão, onde o modelo inicial proposto é baseado em 

informações disponíveis de subsuperfície. O produto do processamento é um perfil vertical de 

velocidades, além da classificação IBC (International Building Code) do terreno em subsuperfície 

a partir da velocidade média das ondas Rayleigh, até uma profundidade de 30 m. Inicialmente, foi 

utilizado o software VibraScope para a tarefa de consolidar, por geometria de geofone, as 9 

aquisições de 30 segundo em um único registro. Essa operação é denominada de empilhamento 

(Stacking). A Figura 5.52 mostra o resultado dessa operação, para a geometria de geofones 

posicionada entre as posições 628 m e 697 m, a mais afastada das turbinas de geração de energia 
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elétrica. A etapa seguinte foi exportar o produto da operação de empilhamento no formato SEG-

213. 

 

 

Figura 5.52 – Visualização resultado da operação de empilhamento referente às nove aquisições 
ReMi de 30 s, realizadas entre as posições 628 m e 697 m, tramo mais distante das turbinas de 

geração de energia elétrica.  

 

O pacote de software SWAN (Surface Waves Analysis), desenvolvido pela GeoStudi Astier 

(http://www.geoastier.com), foi utilizado nessa pesquisa para analisar e processar os dados 

adquiridos com o método ReMi. Na obtenção da curva de dispersão SWAN serviu para 

automatizar, de forma assistida, a obtenção da curva de dispersão. 

Na fase assistida SWAN é disponibilizada uma imagem representando o espectro f-k do 

método ReMi, duplicado e normalizado, conforme mostrado na Figura 5.53. SWAN utiliza uma 

paleta de cores que orienta essa tarefa, onde a área em vermelho indica a presença de energia, a 

área em azul indica a carência de energia. Extrair a curva de dispersão consiste em definir o valor 

de "k", para cada frequência, onde a amplitude é aproximadamente 80% do valor máximo no 

espectro f-k. A Figura 5.53 mostra ainda o padrão esperado da imagem que representa o espectro 

f-k, a definição isso ocorre próximo da área em amarelo, entre as áreas em vermelho e azul, ver 

destaque na Figura 5.54. 

 

                                                           

13 SEG-2 é um padrão de armazenamento de dados geofísicos derivado do formato de arquivo SEG Y, proposto 

pela Society of Exploration Geophysicists" em 1973. 
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Figura 5.53 – Imagem do espectro f-k do método ReMi duplicado, onde k é o número de onda e f a 
frequência, disponibilizado pelo software SWAN para definição assistida da curva de dispersão. 

Fonte: SWAN (2009) 

A Figura 5.55 mostra a imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as 

posições 628 m e 697 m, tramo mais distante das turbinas de geração de energia elétrica. Observar 

que não há a região de carência de energia (cor azul na figura). 

Figura 5.54 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 628 m e 697 m, 
tramo mais distante das turbinas de geração de energia elétrica.  
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Aplicando o processo sobre os dados de aquisições ReMi em uma posição intermediária 

do dique, mais precisamente entre as posições 352 m e 421 m, obtém-se a imagem do espectro f-

k do método ReMi mostrado na Figura 5.55. 

Figura 5.55 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 352 m e 421 m, 
tramo intermediário com distância intermediária com relação às turbinas de geração de energia 

elétrica.  

Reaplicando o processamento sobre a posição mais próxima às turbinas de geração de 

energia elétrica, entre as posições 7 m e 76 m, obtém-se a imagem do espectro f-k do método ReMi 

mostrado na Figura 5.56. 

Figura 5.56 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 7 m e 76 m, 
tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica.  
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Mais uma avaliação foi realizada aplicando o processo sobre a mesma geometria de 

geofones, entre as posições 7 m e 76 m, mas com dados de uma aquisição única de 5 minutos. 

Desta feita, foi obtida a imagem do espectro f-k do método ReMi mostrado na Figura 5.57. 

Figura 5.57 – Imagem do espectro f-k do método ReMi realizadas entre as posições 7 m e 76 m, 
tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica, aquisição única de 5 minutos. 

A Figura 5.58 mostra o sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones 

localizada entre as posições 76 m e 145 m, segundo tramo mais afastado das turbinas de geração 

de energia elétrica, dados obtidos com aquisição única de 5 minutos. A Figura 5.59 mostra o 

resultado da mesma investigação, mas para a geometria localizada entre as posições 7 m e 76 m, 

tramo mais próximo das turbinas de geração de energia elétrica. Fazendo um comparativo entre os 

dois sismogramas, percebe-se que: quanto mais próximos os geofones estão das turbinas mais 

sinais registram, com mais ruído. Mesmo fato ocorre quando são confrontados às figuras de a 5.60 

a 5.61, que correspondem a um conjunto de dados obtidos com 9 períodos de aquisição de 30 

segundos. Conclui-se que há presença de sinal oriundo das turbinas de geração de energia elétrica, 

mas estas não comprometem a qualidade do sinal.  
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Figura 5.58 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as 
posições 76 m e 145 m, segundo tramo mais próximo das turbinas de geração de energia elétrica, 

dados obtidos com aquisição única de 5 minutos. 

Figura 5.59 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as 
posições 7 m e 76 m, tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos 

com aquisição única de 5 minutos. 
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Figura 5.60 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as 
posições 76 m e 145 m, segundo tramo mais próximo das turbinas de geração de energia elétrica, 

dados obtidos com aquisição de 9 períodos de 30 segundos. 

 

 

Figura 5.61 – Sismograma da aquisição ReMi com a geometria de geofones localizada entre as 
posições 7 m e 76 m, tramo mais próximo às turbinas de geração de energia elétrica, dados obtidos 

com aquisição única de 9 períodos de 30 segundos. 

 

A definição manual da curva de dispersão experimental é a maior dificuldade do método, 

principalmente quando a imagem do espectro f-k ReMi não assemelha-se ao padrão esperado, 

como mostrado na Figura 5.62. A Figura 5.64 mostra o resultado da inversão de velocidade de 

uma das definições (picagem) realizadas da curva de dispersão utilizando a Figura 5.56. Na Figura 

5.62 pode-se observar na janela "1" a grande dispersão de pontos, o que causa um erro RMS igual 

a 13.536931 (janela 4), extremamente elevado. O esperado é que esses pontos estejam 

praticamente coincidentes com como mostrado na Figura 5.63. Dessa forma, o modelo mostrado 

na janela "2" da Figura 5.62, não expressa a realidade captada com as aquisições de campo. 
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Figura 5.62 – Imagem da interface do software SWAN mostrando a dispersão de dados (janela 1) 
decorrente da "picagem" da curva de dispersão, e o modelo de camadas obtido com o processo de 

inversão (janela 2).

Figura 5.63 – Imagem da interface do software SWAN mostrando a dispersão de dados decorrente 
de uma definição de curva de dispersão satisfatória (figura esquerda), e o modelo de camadas 

obtido com o processo de inversão (figura direita).

Significativo número de avaliações em busca de um padrão de definição da curva de 

dispersão foi tentado, mas não foi obtido um resultado satisfatório para nenhuma das geometrias 

1
2

3 4



Aquisição, processamento, interpretação e discussão dos resultados 

135

de geofones ao longo do dique de Santa Llorenç de Montgai. Como consequência, não foi possível 

calcular a distribuição de velocidade da onda S (Vs) com a profundidade. 

5.6.3 Interpretação 

Pelo exposto no item anterior, não há dados e informações suficientes para que sejam 

obtidos os perfis verticais de velocidades, como também as classificações IBC. Desta forma, pode-

se inferir que a metodologia empregada não apresentou os resultados esperados para este estudo 

de caso. Dentre as prováveis causas para o insucesso pode-se considerar: a presença da energia 

acústica produzida pelas turbinas de geração de energia elétrica, responsável pela elevação do nível 

de ruído e a não utilização de geofones tri-axiais. Entretanto, este insucesso não invalida o método, 

sugerindo-se que seja utilizado em barragens de terra situadas em outros contextos, com menos 

ruídos.

5.7 Interpretação Integrada 

Para a interpretação integrada dos dados geofísicos foi utilizado um ambiente de 

visualização 3D interativo, construído com o software OpendTect versão 4.4 

(http://opendtect.org/), desenvolvido sob a orientação da dGB Earth Sciences

(http://www.dgbes.com/). Trata-se de um software de código aberto (open source) voltado 

inicialmente para interpretação de dados sísmicos. 

Os dados geofísicos processados do dique de Sant Lorenç de Montgai foram 

georreferenciados e importados para o OpendTect. Adicionalmente, foram criadas superfícies 

utilizando o software AutoCAD versão 2011, desenvolvido pela Autodesk Inc.

(http://www.autodesk.com.br/), correspondentes ao nível do coroamento do dique e dos contatos: 

fundação e a camada de aluvião; e, aluvião com as rochas sedimentares. 

O software OpendTect permite dispor um perfil geofísico posicionando-o individualmente 

segundo suas coordenadas geográficas, permitindo assim que as aquisições possam ser 

visualizadas em diversos ângulos e manipuladas de forma interativa em ambiente virtual 3D como, 

por exemplo, os perfis de sísmica de refração, resistividade elétrica e GPR (Figura 5.64). Esse 

software dispõe ainda de diversas ferramentas úteis para a interpretação de feições posicionadas 

como linhas, planos e volumes. 
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Figura 5.64 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em 
primeiro plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração, e na sequência a aplicação do 

atributo Traço de Hilbert na Energia, sobre os dados GPR. Em último plano um perfil de 
resistividade elétrica.  

A utilizações da visualização 3D apresentam várias possibilidades, entre elas, permitir a 

interpretação integrada dos métodos geofísicos. O fato de visualizar em ambiente virtual 3D, com 

diferentes graus de transparências, qualquer combinação de produtos gerados a partir dos dados 

geofísicos, agrega valor significativo no grau de certeza das interpretações, sem acrescentar o 

aumento de produtividades dos técnicos envolvidos. Para exemplificar, veja a anomalia 

identificada nos perfis de velocidade obtidos Sísmica de Refração, que ocorre nas proximidades 

da posição 650 m (Figuras 5.47 e 5.65), que foi interpretada como, provavelmente, uma zona com 

compactação deficiente e não reabilitada por injeção. Essa interpretação não é conclusiva e requer 

mais investigação. Observando o perfil de Resistividade Elétrica para a mesma posição, tem-se

uma zona com resistividade mais elevada, o que foi deteminante para descartar a presença de fluxo 

de água como a causa da anomalia. Ainda com relação a anomalia da posição 650 m, nos perfis de 

reflexão GPR não há a ocorrência de hipérboles de difração na mesma posição, entretanto, verifica-

se uma região em torno da posição citada com um padrão de reflexão mais elevado, que também 

é comprovado quando é aplicado o atributo “Traço de Hilbert na Energia” sobre os dados GPR 

(Figura 5.66), dessa forma. Atribui-se esse fato à maior porosidade e dos espaços vazios estarem 

preenchidos por ar, o que está em conformidade com o resultado da sísmica de refração. Um

instantâneo do ambiente virtual 3D (software OpendTect) da interpretação integrada, pode ser 

observado nas Figuras 5.65 e 5.66, a primeira Figura mostra o perfil de Sísmica de Refração ao 

fundo, sobreposto ao perfil de Resistividade Elétrica, com transparência de 50%. Assim, é possível 
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visualizar a anomalia, simultaneamente, nos dois métodos geofísicos, corroborando a

interpretação. Da mesma forma, esta anomalia pode ser visualizada também a partir da 

superposição dos perfis de Sísmica de Refração e de GPR, com o uso do atributo “Traço de Hilbert 

na Energia” (Figura 5.66). 

Figura 5.65 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em 
primeiro plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração e resistividade elétrica sobrepostos, 

evidenciando a anomalia gerada pela injeção de cimento em ambos os métodos.  

Figura 5.66 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando em primeiro plano, os 
mapas de velocidade da sísmica de refração e GPR sobrepostos, evidenciando a anomalia gerada 

pela injeção de cimento em ambos os métodos.  

ANOMALIA

Vertical da posição 650 m
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Na posição 507 m, evidencia-se uma anomalia na região correspondente ao corpo do dique, 

com velocidade de propagação da onda compressível superior à velocidade do corpo do dique 

(Figura 5.47). Trata-se, obviamente, de valores de densidade mais elevados que seu entorno, que 

podem ser interpretados como resultado da injeção de cimento. A maior velocidade de propagação 

das ondas acústicas sugere, falaciosamente, que o dique apresente naquele local, menor espessura.

Esta anomalia é também visível no perfil de resistividade, obtido em 2003, com espaçamento de 2 

m (Figura 5.37). Ambas as anomalias estão superpostas na Figura 5.67. 

Figura 5.67 – Detalhe da interface de operação do OpendTect, mostrando na área de trabalho em 
primeiro plano, os mapas de velocidade da sísmica de refração, com 50% de transparência, 

sobreposto ao perfil de resistividade e a anomalia gerada pela injeção de cimento.  

Na Figura 5.68 é apresentado outra alternativa interpretativa com a criação de pontos, 

linhas, planos ou sólidos que representem feições de interesse como, por exemplo, o contato entre 

o dique e a camada de aluvião, ou o contato desta camada com as rochas sedimentares.

Figura 5.68 – Apresentação de uma interpretação dos contatos entre o dique e a camada de aluvião (superfície verde), ou 
o contato desta camada com as rochas sedimentares (superfície de cor amarela), com perfis de GPR e resistividade

elétrica.

Vertical da posição 507 m
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A Figura 5.69, de forma semelhante, apresenta a resposta do método GPR para a 

individualização dos contatos entre o dique e o topo da camada aluvionar (superfície de cor verde), 

com um radargrama de 50 MHz. É patente, nesta separação, as duas radarfácies referentes ao corpo 

do dique (refletores planos e paralelos) e do corpo aluvionar (refletores com ondulações 

alongadas). 

 

 

Figura 5.69 – Imagem que mostra uma opção alternativa de interpretação considerando os contatos entre o dique e a 
camada de aluvião (superfície verde), ou o contato desta camada com as rochas sedimentares (superfície de cor amarela), 

separados por duas radarfácies.   

 

Pelo exposto, a interpretação integrada de métodos geofísicos, em ambiente interativo de 

visualização 3D, contribui de forma significativa para a melhor interpretação dos dados geofísicos, 

por reduz ambiguidades, e aumentar a produtividade. Essa ferramenta também pode ser utilizada 

na interpretação 4D, ou seja, realizar uma interpretação da mesma região sobre dados geofísicos 

obtidas em tempos diferentes, evidenciando alterações.  

 

5.8 Considerações 

Esse capítulo detalhou as fases necessárias (aquisição; processamento convencional e 

avançado; e interpretação individual e integrada) dos métodos geofísicos Georadar, Resistividade 

Elétrica, Sísmica de Refração, e Refraction Microtremor, como ferramenta auxilia à 

instrumentação e inspeção visual no monitoramento de barragens de terra. Inicialmente os métodos 

foram tratados individualmente, quando foi possível avaliar potencial e limitações de cada um. Em 

seguida, foram utilizados de forma integrada na produção da interpretação definitiva. Quando 

utilizados individualmente, seus benefícios já evidentes, no entanto, de forma integrada, 

disponibiliza seu maior potencial.



Capítulo VI 

Conclusões 
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O objetivo principal desta tese, que consistiu em avaliar, através de um estudo de caso, a

adequação do uso integrado dos métodos geofísicos GPR, Resistividade Elétrica, Sísmica de 

Refração e Refraction Microtremor (ReMi), como ferramenta auxiliar na inspeção e 

monitoramento de barragens de terra pode ser considerado exitoso, uma vez que possibilitou a 

visualização do corpo do dique; dos depósitos aluvionares; das rochas sedimentares (de diferentes 

tipos litológicos) sobjacentes; das injeções de cimento e sedimento; e, das anomalias. Com exceção 

do ReMi os demais métodos geofísicos apresentaram resultados satisfatórios, mesmo diante de um 

cenário geológico complexo e da presença de significativo ruído ambiental.

Os resultados obtidos com o GPR evidenciaram que este método mostrou-se indicado para 

identificar e localizar espacialmente camadas geológicas, subsidências, reabilitações, 

equipamentos de instrumentação, e outros corpos que por ventura estejam embutidos no interior 

do maciço. O método GPR pode apresentar uma visão geral da distribuição dos materiais no

maciço, como também apontar variações nas características desses materiais.

A flexibilidade em termos de antena e dimensões físicas permite sua utilização para 

inspecionar outras estruturas e não só o barramento, inclusive no interior de túneis e galerias. Nessa 

pesquisa, os dados de GPR adquiridos com antenas não blindadas foram contaminados pelo 

registro de eventos aéreos, dificultando, em alguns casos e impossibilitado em outros, a

interpretação. No entanto, a limitação apresentada não é do método e pode ser mitigada com a 

utilização de antenas blindadas.  

A Resistividade Elétrica demostrou os melhores resultados, principalmente, por apresentar 

pouca sensibilidade aos ruídos presentes na área de aquisição, permitindo identificar claramente 

regiões previamente remediadas e monitorar a evolução do dique e dos estratos sobrepostos, entre 

os anos de 2003 e 2012. Com este método foi possível distinguir os depósitos da Unidade “De la 

Depresion del Ebro” e da Unidade “San Lorenzo Oriental”, separados por uma falha inversa. 

Permitiu ainda imagear adequadamente as injeções aplicadas abaixo do dique, inclusive 

permitindo a separação entre os dois tipos de material utilizados (cimento e sedimento). Embora 

não tenham sido identificados eventos associados a fluxos de água, mas o método mostrou ser 

adequado, ao apresentar sensibilidade à presença de água na região da falha inversa, entre as 

posições 400 m e 500 m do dique.  

O método Sísmica de Refração permitiu imagear adequadamente até a profundidade de 30 

m, além de identificar as heterogeneidades verticais e suas variações laterais, não apenas do corpo 

do dique como também das camadas em subsuperfície e das injeções de cimento e sedimento. A 

desvantagem está na sua sensibilidade ao ruído ambiental provocado pelas turbinas de geração de 
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energia elétrica que gerou uma relação sinal ruído muito baixa. Este fato pode ser contornado 

utilizando-se uma fonte mais forte de energia. 

O método geofísico Refraction Microtremor (ReMi) não apresentou resultado satisfatório 

para esse caso específico devido, provavelmente, à presença de ruído produzido pelas unidades de 

geração de energia elétrica. Este método tem como característica permitir o compartilhamento de 

todos os recursos, exceto simultaneidade de aquisição, com o método de Sísmica de Refração, 

minimiza acentuadamente seus custos e o tempo de aquisição. Além do mais, o método ReMi 

apresenta uma melhor resposta nos eventos de inversão de velocidade, além de permitir a obtenção 

de alguns parâmetros geotécnicos a partir dos seus dados. 

Ficou claro com essa pesquisa que os métodos geofísicos utilizados respondem de forma 

diferente e complementar às condições construtivas do dique, à geologia encontrada (aluvião, 

rochas carbonáticas e evaporíticas) e às anomalias presentes. A utilização integrada permite 

visualizar o corpo da barragem e sua fundação segundo suas diferentes propriedades físicas. 

Assim, a utilização integrada dos métodos geofísicos disponibiliza um ferramental com grande 

potencial para ser utilizado de forma sistemática na inspeção de barragem de terra como auxiliar 

da instrumentação e como complementar nas inspeções visuais. 
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Figura A-1.1 – Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando a localização dos pontos de injeções realizadas. 

Fonte ENDESA, 2011.  



Teixeira, W L E 

 156 

 
 
 

 

 
Figura A-1.2 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o acompanhamento cumulativo das sondagens, volume de injeções, e 

volume de infiltrações, entre os anos de 1931 e 1936. 
Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.3 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o acompanhamento cumulativo das sondagens, volume de injeções, e 
volume de infiltrações, entre os anos de 1940 e 1946. 

Fonte ENDESA, 2011. 
 
 
  



Teixeira, W L E 

 158 

 

Figura A-1.4 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o acompanhamento cumulativo das sondagens, volume de injeções  

e volume de infiltrações, entre os anos de 1947 e 1952. 

Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.3 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o acompanhamento cumulativo das sondagens, volume de injeções, e 
volume de infiltrações, entre os anos de 1953 e 1954.  

Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.6 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o detalhamento do perfil longitudinal do dique e do substrato. 
Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.7 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o perfil transversal do dique nas posições 30 m, 80 m, 400 m, e 800 m. 
Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.8 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando o perfil colunar de furos de sondagens na área do dique de Sant 
Llorenç de Montgai. 

Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-1.9 - Reprodução de peça gráfica pertencente ao acervo técnico do dique, mostrando a localização dos pontos de nivelamento utilizados no monitoramento 
topográfico do dique de Sant Llorenç de Montgai. 

Fonte ENDESA, 2011. 
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Figura A-2.1 – Mapa geral do reservatório de Sant Llorenç de Montgai. 

Fonte: CANALS. et al. 1994 
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Figura A-2.2 – Mapa das unidades geológicas o reservatório de Sant Llorenç de Montgai. 
Fonte: CANALS. et al. 1994 
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Figura A-2.3 – Mapa geológico completo de Sant Llorenç de Montgai. 
Fonte: CANALS. et al. 1994 

 



Teixeira, W L E 

 168 

 

Figura A-2.4 – Seções geológicas transversais mostrando o arcabouço estrutural da área estudada. 
Fonte: CANALS. et al. 1994 
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