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Uma sonda rotativa com sensores, ligados a um sistema de aquisição de dados digital, vai permitir que as
informações coletadas durante o processo de investigação de rochas possam ser sistematizadas e
utilizadas em projetos de prospecção geotécnica para obras civis e mineração. O professor Fábio Taioli,
do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), coordenador da pesquisa que resultou
na tese de doutorado de Flávio Almeida da Silva, ressalta que operadores mais experientes conseguem
perceber as modificações durante a perfuração de rochas, mas essas informações não são anotadas.
“Para tirar a subjetividade da avaliação, colocamos sensores na máquina para medir a pressão na saída
da bomba, na temperatura e no deslocamento”, conta Taioli. Os dados coletados destinam-se a obter
parâmetros de perfuração, como o índice de qualidade do maciço rochoso. Dependendo desse índice, que
corresponde a uma nota, é escolhido o tipo de projeto que será adotado para a obra. O trabalho resultou
em duas patentes. Uma para a arquitetura do sistema e outra para o torciômetro eletrônico, um sensor de
torque.
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