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Estrutura da Apresentação 

• Ensaio de cone / piezocone – aplicações 

geotécnicas convencionais 

• Tecnologias MIP-CPT e UVOST 

• Evolução no Brasil 

• Estudo de caso: sistema MIP-CPT 

• Conclusões 
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Ensaio de Cone 

• Cravação contínua de uma 

ponteira cônica, com uma 

velocidade constante de 2 cm/s 

 

• Medições envolvem o uso de 

instrumentação, com um sistema 

de aquisição de dados 



www.fugroinsitu.com.br 

Equipamentos de Cravação 
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Equipamentos de Cravação 
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Ensaio de Cone - Objetivos 

• Determinação estratigráfica de perfis de solos 

• Determinação das propriedades dos materiais 
prospectados, particularmente em depósitos de argilas 
moles 

• Previsão da capacidade de carga de fundações profundas 
e superficiais 

• Obtenção do coeficiente de adensamento (Ch) – ensaio de 
dissipação 

• Outros parâmetros obtidos por correlações: Su, ’vm, OCR, 
’, M, G, E, Dr 
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Haste 

Luva de atrito 

(150 cm2) 

Elemento poroso 

Ponta cônica (10 cm2) 

fs 

qc 

Ponteira 

instrumentada 

(células de 

carga, 

transdutores) u2 

Princípios Básicos 
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Resultados Típicos 
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Interpretação dos Resultados 
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Interpretação dos Resultados 
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REGIÃO COMPORTAMENTO DO SOLO 

1 Solo fino sensível 

2 Material orgânico 

3 Argila 

4 Argila siltosa – argila 

5 Silte argiloso – argila siltosa 

6 Silte arenoso – silte argiloso 

7 Areia siltosa – silte arenoso 

8 Areia – areia siltosa 

9 Areia 

10 Areia grossa – areia 

11 Solo fino duro* 

12 Areia – areia argilosa* 

* Sobre-adensado ou cimentado 
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 O ensaio de cone vem apresentando uma evolução constante, 
com a incorporação de sensores de múltipla finalidade (inclusive 
ambiental) 

Aplicações Diversas 
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Aplicações Ambientais 

Ponteira CPTU 

Módulo 

ambiental 
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• FID (Flame Ionization Detector) 
Hidrocarbonetos aromáticos, carbono orgânico 

• PID (Photo Ionization Detector) 
Potencial de ionização < 10,6 eV 

• DELCD (Dry Electrolytic Conductivity 

Detector) 
Hidrocarbonetos clorados (VOCL) 

Sistema MIP-CPT 
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• Detecção semi-quantitativa de 

CHC e VOC, nas zonas saturada e 

não-saturada 

• Detalhamento simultâneo das 

condições geotécnicas e químicas 

do subsolo 

• Limites de detecção: a partir de 

200 - 300 ppb 

 

Sistema MIP-CPT 
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Substância Detector PID Detector FID Detector DELCD 

PCE ++ + +++ 

TCE +++ + +++ 

cDCE ++ + ++ 

tDCE ++ + ++ 

VC + + + 

TCA - + +++ 

Benzeno ++ ++ - 

Tolueno +++ +++ - 

Ethylbenzol ++ ++ - 

Xileno +++ +++ - 

PCE: Tetracloroeteno 

TCE: Tricloroeteno 

cDCE: cis-1,2-Dicloroeteno 

tDCE: trans-1,2-Dicloroeteno 

VC: Monocloroeteno (Vinylchlorid) 

TCA: (Tricloroetano) 

Sensibilidade +++ = boa 

Sensibilidade ++ = média 

Sensibilidade + = baixa 

- = sem medida 
-/+ = medida apenas em altas concentrações 

Identificação dos Contaminantes 
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• Aquecimento de tubos: obtenção de dados mais precisos (picos 

bem identificados, “efeitos de cauda” reduzidos) 

• Temperatura da membrana: entre 120 e 130º C na zona 

saturada (aumento da termoadsorção conduz a uma maior 

sensibilidade) 

• Dados de resistividade: importantes para identificar caminhos 

de percolação e presença de NAPL 

• Adaptação de geometria:  ponteira usual no Brasil com seção 

de 10 cm2 

• Adaptação para cravação percussiva 

Sistema MIP-CPT - Aperfeiçoamentos 
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ROST™ 
(Rapid Optical Screening Tool) 

Nd-YAG-Laser/Dye-Laser 

Excitação 290 nm 

Comprimentos de onda 

340 - 390 - 440 - 490 nm 

UVOST™ 
(UltraViolet Optical Screening Tool) 

 Excimer Laser 

 Excitação 308 nm 

 Comprimentos de onda 

350 - 400 - 450 - 500 nm 

LIF (Laser Induced Fluorescence) 

Sistema UVOST / ROST 
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Molécula absorve o fóton 

Estado da molécula no solo 

Estado de excitação da molécula 

OU 

Fluorescência 

Mecanismo da Fluorescência 
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• Detecção semi-quantitativa de hidrocarbonetos tais como combustíveis, 

óleo cru e alcatrão nas zonas saturada e não-saturada 

• Identificação do tipo de contaminante baseada na forma da onda 

 

WAVELENGTH DISTRIBUTION

DIESEL
WAVELENGTH DISTRIBUTION

                TURPENTINE

WAVELENGTH DISTRIBUTION

                 KEROSENE

WAVELENGTH DISTRIBUTION

                   PETROL

A selection of wavelength distribution results for typical hydrocarbon products from a

larger  database are presented above.  These results are from fresh samples run  on

the  LIF  CPT together with a result of ana analysis of a sample from a well at the site.

The   fluorescing   spectrum  of   light    is   collected   at  four  discrete wavelengths.

Comparision of these standard hydrocarbon  product  waveforms with those collected

insitu allows  determination of the  type of  hydrocarbon  contaminant encountered insitu.

340nm     390nm     440nm     490nm     340nm     390nm     440nm     490nm     

340nm     390nm     440nm     490nm     340nm     390nm     440nm     490nm     

WAVELENGTH DISTRIBUTION

                        0IL
WAVELENGTH DISTRIBUTION

CREOSOTE

WAVELENGTH DISTRIBUTION

                     TAR
WAVELENGTH DISTRIBUTION

HYDRAULIC OIL

A selection of wavelength distribution results for typical hydrocarbon products from a

larger  database are presented above.  These results are from fresh samples run  on

the  LIF  CPT.  The   fluorescing   spectrum  of   light    is   collected   at  four  discrete

wavelengths.  Comparision of these standard hydrocarbon  product  waveforms with

those collected insitu allows  determination of the  type of  hydrocarbon  contaminant

encountered insitu.

340nm     390nm     440nm     490nm     340nm     390nm     440nm     490nm     
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Sistema UVOST 
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Background 

Sistema UVOST 
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Ferramenta BAT – Amostrador de Água Subterrânea 

• Trabalha acoplado a haste e operado através de sistema estático de cravação; 

• Haste aberta na profundidade desejada; 

• Recipiente de vidro (150 ml), vazio e fechado a vácuo. Preenchimento se dá 

pela diferença de pressão. 

• A cada amostragem é trocado o amostrador de vidro e o filtro por outro 

totalmente descontaminado. 
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Experiência Brasileira 

 Início da operação do sistema MIP-CPT: jan/2009 

 38 projetos executados (principalmente no Estado de São 

Paulo) 

 Usualmente disponíveis informações prévias sobre a 

causa da contaminação e dados de investigações/coletas 

de material através de processos convencionais 

 Vêm sendo observada uma boa correlação dos resultados 

MIP-CPT e UVOST com dados de poços de 

monitoramento 
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Pluma de Organoclorados – Estudo utilizando poços de monitoramento  

N 

Experiência Brasileira 
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Pluma de Organoclorados – Estudo utilizando MIP 

Experiência Brasileira 



www.fugroinsitu.com.br 

Estudo de Caso 

MIP-CPT 
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Escopo da Investigação Ambiental 

Escopo Proposto 

 
• Execução de no Mínimo 20 

sondagens; 

 

• Profundidades máximas 

estimadas em 15 m por 

sondagem; 

 

• Total de 300 m investigados; 

 

• Contaminante: PCE e cadeia 

de degradação. 

Escopo Executado 

 
• Execução de 25 sondagens; 

 

• Profundidade máxima de 15 m 

atingida (MIP08); 

 

• Profundidade mínima de 0,68 

m (MIP04) – Interferência, 

ponto deslocado (MIP04c – 

10,38 m); 

 

• Total de 250,99 m 

investigados. 



www.fugroinsitu.com.br 

 Planta de Locação dos Pontos 

Date 

Escopo da Investigação Ambiental 
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 Membrane Interface Probe (MIP) equipado com os sensores 

DELCD, PID e FID 

 

 

 

Date 

Equipamentos Utilizados na Investigação 
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 Cone Penetration Test (CPT) 

 

 

 

 

Date 

Equipamentos Utilizados na Investigação 
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 Penetrômetro Pagani TG 73 200 

 

 

 

Date 

Equipamentos Utilizados na Investigação 
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 Área investigada tratava-se de uma rua com fluxo moderado de 

caminhões carregados; 

 

 

 Por conta disso havia uma camada de aproximadamente 2 m de 

rachão abaixo do asfalto; 

 

 

 Para realizar os ensaios de CPT a cravação deve ser feita 

estaticamente com o auxilio de ancoragem; 

 

 

 O penetrômetro disponível para esta obra possuia 2 m de 

ancoragem. 

 

 Date 

Dificuldades Previamente Conhecidas 
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 Solução: desenvolver uma plataforma e fixá-la no pentrômetro TG 73 200 

de modo a compensar alternativamente a força exigida na cravação. 

 

 

 

 

Date 

Dificuldades Previamente Conhecidas 
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 Detecção dos contaminantes encontrados em campanhas de 

monitoramento: PCE e respectivos produtos de degradação 

(VOC’s); 

 

 

 Delineamento e/ou varredura das extensões verticais e horizontais 

da contaminação no solo (subsolo) e das águas subterrâneas; 

 

 

 Contribuir para a determinação da estratigrafia local (CPT). 

 

 

 

 

 Date 

Objetivos 
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 Membrane Interface Probe 

 

 

• Os sinais dos sensores DELCD, PID e FID foram processados 

de modo a eliminar qualquer tipo de ruído nos mesmos; 

 

 

• Sinais isolados no sensor FID → indícios de presença de 

matéria orgânica no solo; 

 

 

• Picos de voltagem identificados nos 3 sensores na maioria dos    

ensaios → forte indício de contaminação por PCE e cadeia de 

degradação. 

 

Date 

Resultados 
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 Cone Penetration Test 

 

 

• Interpretação geotécnica dos resultados obtidos: 

 

– resistência de penetração da ponta do cone (qc)  

– atrito lateral (fs)  

 

 

•  Interpretação litológica segundo a classificação de solos 

proposta por Robertson et. al. (1986 e 1990).  

 

Date 

Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
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Considerações Finais 

• O ensaio de piezocone é ferramenta de referência na 

obtenção da estratigrafia de perfis de solo, com 

aplicação consagrada em problemas geotécnicos  

• A tecnologia vem apresentando uma evolução 

constante, por exemplo com a incorporação de  

sensores de múltipla finalidade (e.g. ambiental) 

• Tecnologias como os sistemas MIP-CPT e ROST 

tendem a se constituir em importantes ferramentas para 

o aperfeiçoamento de modelos conceituais em projetos 

ambientais no Brasil 
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Custo/Benefício: Comparação do Custo de Ciclo de Vida de um Projeto de 

Diagnóstico e Remediação 
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Obrigado! 

alessander@fugroinsitu.com.br 


