
Capítulo 4 

O SÍTIO EXPERIMENTAL DE 

 GEOTECNIA DA UFPR:  

IMPLANTAÇÃO E ESTUDOS DE CAMPO 

4.1 Introdução 

Os aspectos discutidos no Capítulo 3 tornam clara a importância de um estudo 

experimental dos sedimentos sobre-adensados que predominam em Curitiba e região. 

No intuito de se definir um plano de pesquisa, a necessidade de obter dados que 

permitam avançar no entendimento do comportamento geotécnico da Formação 

Guabirotuba assumiu um papel determinante. 

No Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, localizado no bairro 

Jardim das Américas, em Curitiba, duas áreas disponíveis para pesquisa constituem o 

Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR. A apresentação e informações 

preliminares dessa iniciativa podem ser encontradas no trabalho de Chamecki et 

al. (1998). Com o apoio de empresas e instituições, diversos métodos de prospecção 

estão sendo utilizados para estudar o terreno, que é típico da Formação Guabirotuba. 

Ensaios especiais encontram-se em andamento no Laboratório de Materiais e 
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Estruturas – LAME/LACTEC. Também com o apoio de empresas, fundações estão 

sendo implantadas e submetidas a provas de carga. A execução dos trabalhos no Sítio 

Experimental de Geotecnia da UFPR e a interpretação dos dados obtidos se 

constituíram na melhor alternativa para o desenvolvimento de um programa 

experimental para a presente tese. 

A Figura 4.1 mostra a implantação do Centro Politécnico e a localização da Área 1 e 

da Área 2 do Sítio Experimental. A distância entre os dois campos de pesquisa é de 

aproximadamente 350 m. A região do Centro Politécnico apresenta um declive 

suave. A leste do campus, a altitude do terreno situa-se em torno de 920 m; rumando-

se para oeste, em direção à BR-116, as cotas se reduzem até 895 m. Próximo à 

BR-116, existe um pequeno córrego, que segue quase que paralelamente à rodovia. 

No âmbito da presente pesquisa, foi efetuado um levantamento da documentação 

referente à construção do campus, que teve início no final da década de 1960, 

buscando-se reunir sondagens e também cartas plani-altimétricas. Embora existam 

pontos que estiveram sujeitos a cortes ou aterros durante a construção do Centro 

Politécnico, não foi encontrada nenhuma evidência de que as Áreas 1 e 2 tenham 

sofrido modificações em sua conformação natural. Quanto ao subsolo, as sondagens 

analisadas – distribuídas em diferentes pontos do campus – revelam a presença 

constante de sedimentos da Formação Guabirotuba. 

A Área 1, que é razoavelmente plana, possui uma altitude média de 907 m. A Área 2 

situa-se em uma posição mais elevada, entre as cotas 917 e 921 m, sendo seu relevo 

mais irregular que o da Área 1. As Figuras 4.2 e 4.3 mostram, respectivamente, a 

implantação das Áreas 1 e 2 do Sítio Experimental. As superfícies da Área 1 e da 

Área 2 totalizam respectivamente 1300 e 2300 m2. Os trabalhos desenvolvidos, 

indicados nas figuras, podem ser divididos em três grupos: 

• poços para a retirada de amostras deformadas e indeformadas, ensaiadas em 

laboratório; 

• investigações geotécnicas de campo; 

• execução de fundações profundas, submetidas a provas de carga. 

O presente capítulo abordará os poços de coleta de amostras e os estudos conduzidos 

no campo, que incluem as diversas sondagens e provas de carga dinâmicas em 
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estacas escavadas. Os ensaios realizados em laboratório serão apresentados no 

Capítulo 5. 

Os estudos do Sítio Experimental foram desenvolvidos principalmente na Área 1. 

Entretanto, tendo-se em vista a relativa escassez de informações dos solos da 

Formação Guabirotuba, considerou-se importante disponibilizar também alguns 

dados levantados na Área 2. Conforme será discutido adiante, os perfis geotécnicos 

das duas áreas apresentam diferenças, oriundas de distintos graus de alteração dos 

sedimentos. Ao passo que o terreno da Área 1 mostra-se pouco intemperizado, nos 

sedimentos mais superficiais da Área 2 há intensos processos de plintificação e 

laterização. O estudo dessas condições é importante para o entendimento da 

diversidade que caracteriza os solos da Formação Guabirotuba. 

 

 

 

Figura 4.1. Implantação do Centro Politécnico da UFPR, Jardim das Américas, Curitiba. 
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Figura 4.2. Planta da Área 1 – Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR.

CPT – ensaio de cone 
CPTu – ensaio de cone com medida de poro-pressão 
DMT – dilatômetro de Marchetti 
SBP – pressiômetro autoperfurante 
SPT – sondagem a percussão 
SPTT – sondagem a percussão com medida de torque 
PIEZ – piezômetro 
BP – estaca escavada mecanicamente 
CFA – estaca hélice-contínua 
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Figura 4.3. Planta da Área 2 – Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR.

X (m) 

CPT – ensaio de cone 
CPTu – ensaio de cone com medida de poro-pressão 
SBP – pressiômetro autoperfurante 
SPT – sondagem a percussão 
SPTT – sondagem a percussão com medida de torque 
PIEZ – piezômetro 
BP – estaca escavada mecanicamente 
CFA – estaca hélice-contínua 
DP – estaca pré-moldada 
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A seleção do tipo e quantidade das investigações buscou atender aos objetivos da 

pesquisa. Na medida do possível, procurou-se distribuir as diferentes sondagens de 

modo a se caracterizar adequadamente o perfil de cada área. Algumas investigações 

específicas se concentraram em regiões nas quais fundações foram ou serão 

implantadas. Entretanto, deve-se observar que o universo de informações que pôde 

ser reunido encontrou limitações, uma vez que a execução do programa experimental 

somente foi possível mediante a colaboração de diversas empresas e instituições. 

As investigações de campo, via de regra, seguiram os procedimentos rotineiramente 

empregados pelas empresas executoras em serviços de engenharia. Ou seja, apesar 

do programa de sondagens possuir claramente um caráter de pesquisa, procurou-se 

preservar a forma como as informações são usualmente geradas nas obras, no intuito 

de não se perder de vista a aplicabilidade prática do estudo. 

Nos demais itens deste capítulo, as investigações indicadas nas Figuras 4.2 e 4.3 

serão apresentadas, discutidas com respeito a aspectos executivos e analisadas no 

intuito de se entender os perfis geotécnicos das áreas em estudo. A discussão dos 

dados das sondagens será aprofundada no Capítulo 6, buscando-se correlacionar os 

resultados das diferentes investigações e associar as informações de campo com 

propriedades de resistência e compressibilidade dos perfis investigados. 

4.2 Poços de Coleta de Amostras 

Com a finalidade de permitir a coleta de amostras deformadas e indeformadas, os 

trabalhos desenvolvidos no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR envolveram a 

abertura de poços. A Tabela 4.1 resume informações das escavações executadas. 

O trabalho concentrou-se principalmente na Área 1, onde 5 poços foram abertos. 

Na Área 2, um poço foi escavado para a extração de amostras. Além de atenderem à 

finalidade de prover material para ensaios de laboratório, que serão descritos no 

Capítulo 5, as escavações constituíram-se em uma ótima oportunidade para a 

observação direta de feições do terreno. Os poços da Área 1 foram distribuídos de 

modo a se obter amostras de diferentes pontos, identificando-se eventuais 
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heterogeneidades do terreno, e se observando que não deveriam ocorrer 

interferências com os trabalhos de fundações e provas de carga. 

No início dos trabalhos, o que ocorreu em dezembro de 1997 na Área 1, procurou-se 

proceder a uma escavação manual dos poços. Entretanto, logo se percebeu que a 

elevada resistência do solo tornava essa forma de execução extremamente 

improdutiva. O trabalho manual de escavação tendia a se prolongar por vários dias, 

consumindo uma grande quantidade de mão de obra. O fato da abertura dos poços ser 

demorada acarretava problemas adicionais, pois a interferência de chuvas 

prejudicava substancialmente o processo de escavação. Na ausência de precipitações, 

quando o terreno ficava exposto ao ar por vários dias, feições de ressecamento se 

desenvolviam, ocorrendo o empastilhamento das superfícies desprotegidas. 

Tabela 4.1. Dados dos poços de coleta de amostras do Sítio Experimental. 

ÁREA IDENTIFICAÇÃO 
DO POÇO 

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

DATA DE EXECUÇÃO 

Área 1 1 2,4 dez./1997 
 2 1,2 dez./1997 
 3 1,7 jun./1999 
 4 4,6 mar./2000 
 5 3,2 abr./2001 e dez./2001 
Área 2 1 1,5 jul./1999 

 

No intuito de se reduzir as dificuldades associadas à abertura dos poços, optou-se por 

escavar mecanicamente o terreno, usando-se uma retroescavadeira (Figura 4.4a). 

A combinação desse procedimento com a remoção manual de solo solto, 

contaminado ou ressecado mostrou-se a forma mais eficaz de trabalho. Assim, à 

exceção do Poço 3 da Área 1 e do Poço 1 da Área 2, as demais escavações 

envolveram uma abertura mecânica. 

Para melhorar a estabilidade das paredes das escavações na Área 1, procurou-se 

conferir às mesmas uma pequena inclinação, evitando-se paramentos verticais. 

Quando a profundidade dos poços excedia 2 m, banquetas foram executadas para 

dividir o desnível gerado pela escavação (Figura 4.4b). Deve-se ressaltar que essas 

precauções são imprescindíveis para reduzir os riscos de desmoronamentos de blocos 

de solo, que aumentam quando ocorre a infiltração de água de chuva no terreno. 

As escavações revelaram a presença de uma série de fraturas no solo. 
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Ocasionalmente, essas feições apareciam orientadas criticamente em relação à 

escavação (Figura 4.4c), exigindo todos o cuidado para se evitar acidentes. 

Imediatamente após a execução e limpeza dos poços, iniciavam-se os serviços de 

moldagem de amostras. Deve-se observar que a elevada consistência da argila 

tornava a talhagem de blocos indeformados uma tarefa árdua e morosa. Problemas 

adicionais ocorriam devido à presença das fraturas no solo. Com grande freqüência, 

os blocos esculpidos se dividiam ao longo de superfícies pré-existentes, que na 

maioria das vezes mostravam um aspecto liso e brilhante (Figura 4.4d). Para reduzir 

esse problema, fazia-se necessário moldar blocos com dimensões relativamente 

grandes (por exemplo, 40 cm de lado) e formato irregular, condicionado pelas 

fraturas encontradas. Contudo, aumentando-se o tamanho das amostras, maiores 

eram as dificuldades de manuseio e retirada da escavação (Figura 4.5d). 

Ocasionalmente, blocos eram danificados durante a movimentação, devido à abertura 

de fraturas. Para reduzir as perdas e melhorar a qualidade das amostras extraídas, 

percebeu-se que a aplicação de parafina e bandagem se fazia necessária durante a 

talhagem (Figura 4.4e). Com isso, evitava-se também o ressecamento das amostras 

ou o umedecimento excessivo quando da ocorrência de chuvas. Esse cuidado 

mostrou-se importante, pois não era raro que a moldagem de um bloco viesse a se 

prolongar por até três dias. 

Ao final de um dia de trabalho, a superfície da escavação era protegida com lona 

plástica. Na retomada dos serviços na manhã seguinte, freqüentemente se constatava 

a formação de uma pequena lâmina de água no fundo da escavação, que se originava 

de infiltrações nas inúmeras fraturas do terreno. Usualmente, a remoção de água e 

lama era efetuada manualmente. Contudo, caso ocorressem chuvas, um esgotamento 

com bomba podia se fazer necessário. As infiltrações de água nas paredes dos poços 

eram comuns, somente deixando de se manifestar na ausência prolongada de 

precipitação pluviométrica. Por ocasião dos trabalhos no Poço 4, constatou-se que a 

água ocorria a partir de 1,6 m de profundidade. 

A inspeção das paredes dos poços, particularmente na Área 1, revelou um universo 

considerável de feições do terreno investigado. Mais superficialmente, um horizonte 

orgânico escuro com espessura de 5 a 20 cm se faz presente (Figura 4.5a). Logo em 

seguida, uma gama de colorações avermelhadas e amareladas mistura-se aos tons 



 103

cinzas e marrons típicos das argilas da Formação Guabirotuba, evidenciando uma 

ação de intemperismo químico. Essa característica possui intensidade variável dentro 

da área e é marcante até profundidades da ordem de 1,5 e 2,0 m (Figura 4.5b). Logo 

abaixo do horizonte orgânico, o solo pode exibir nítidos sinais de laterização. 

À medida que aumenta a profundidade, o solo passa a adquirir uma coloração que 

grada entre o cinza e marrom, ocasionalmente com manchas que sugerem algum 

intemperismo químico localizado. Deve-se observar que é difícil precisar claramente 

uma transição entre o material mais alterado e o inalterado. No entanto, pode-se 

identificar a tendência do solo mostrar uma coloração menos heterogênea à medida 

que a profundidade da escavação aumenta. 

Deve-se notar que, apesar das diferenças de cor, uma inspeção tátil do solo revela 

uma consistência elevada. Em geral, essa condição se verifica logo abaixo do 

horizonte orgânico ou, eventualmente, após regiões superficiais mais laterizadas 

(cerca de 1,0 m no Poço 2; 0,5 m nos Poços 4 e 5). 

O material encontrado nas escavações é predominantemente argiloso, possuindo 

grãos de areia de quartzo e de feldspato. Muitas vezes, os grãos de feldspato estão 

intemperizados, adquirindo uma coloração esbranquiçada e se desmanchando com 

facilidade ao manuseio. Esporadicamente, podem ser observadas lentes delgadas de 

solo com um maior teor de areia. Nos poços escavados na Área 1, essas pequenas 

lentes possuíam espessuras da ordem de poucos centímetros. 

Outro aspecto diz respeito à presença quase constante de manchas escuras, 

usualmente identificadas como deposições de manganês (item 3.6). Essas feições 

ocorrem sobretudo em fraturas com aspecto polido (Figura 4.6d). Um exame 

cuidadoso mostra que as concentrações de manganês podem aparecer como pontos 

arredondados ou, em alguns casos, ligeiramente estriadas. Isso sugere que 

movimentações ao longo das fraturas podem ter provocado deformações no material 

previamente depositado nas descontinuidades. 

Concreções de carbonato de cálcio também foram encontradas com relativa 

facilidade (Figura 4.6a). Esse material apresenta-se bastante duro, com aspecto 

irregular que pode tender a feições cilíndricas ou esféricas. Sua coloração em geral é 

esbranquiçada (Figura 4.6b). No entanto, conforme apontado por Boszczowski 

(2001), eventualmente as concreções aparecem recobertas por uma película escura, 
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que seria manganês (Figura 4.6c). Pode-se identificar a presença de carbonato pela 

efervescência que ocorre quando o material é posto em contato com ácido clorídrico 

(HCl) diluído; o manganês reage com água oxigenada. 

No Poço 4 da Área 1, em torno de 2,5 m de profundidade, foram encontradas 

concentrações de carbonato verticais e praticamente contínuas (Figura 4.6a). A partir 

desses veios, ramificações esbranquiçadas seguiam também em outras direções. Isso 

sugere que as soluções com carbonatos se infiltraram em fraturas pré-existentes no 

terreno. As descontinuidades verticais poderiam estar associadas a trincas de 

ressecamento, originadas em condições climáticas pretéritas de pouca precipitação 

pluviométrica. Os fragmentos de carbonato recolhidos no Poço 4 da Área 1 possuem 

superfícies rugosas, sendo possível discernir protuberâncias com arestas 

razoavelmente bem definidas. É interessante observar que, se as concreções 

resultaram de material que endureceu em vazios existentes no terreno, a superfície 

das mesmas poderia guardar vestígios da textura do solo que, em um passado remoto, 

teria servido como “molde” para as substâncias infiltradas. 

Conforme já mencionado, o terreno possui uma grande quantidade de fraturas. 

Nos poços da Área 1, as descontinuidades do terreno se fazem presentes ao longo de 

toda a profundidade das escavações. Superfícies polidas ocorrem em direções 

variadas, sendo difícil definir uma direção predominante. Muitas vezes, elas são 

identificadas apenas quando se manuseia o solo, provocando o “destacamento” de 

fragmentos, que se dá ao longo das descontinuidades. Fraturas sem aspecto polido 

também podem ser observadas. A ocorrência pseudo-aleatória dessas feições torna 

difícil estabelecer um espaçamento típico para as mesmas. De qualquer forma, o 

manuseio do material tende a dividi-lo em fragmentos com dimensões da ordem de 

poucos centímetros. 

Além dessas descontinuidades, o exame cuidadoso das paredes dos poços mostrou 

que há alguns grupos de fraturas orientadas, com espaçamentos decimétricos (Figura 

4.4c e Figura 4.7a). Entretanto, não foi possível definir uma tendência clara. As 

pequenas famílias de fraturas encontradas seguem orientações que mudam conforme 

a parede analisada, não se conseguindo estabelecer um padrão para cada poço ou 

para a área como um todo. Usualmente, esse tipo de feição apresenta um aspecto liso 
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e brilhante e ocasionalmente pode-se discernir algum estriamento. De acordo com 

Salamuni*, tais fraturas apresentam indícios de uma origem tectônica. 

Escavações efetuadas para a inspeção do fuste de uma estaca hélice contínua 

(CFA-2) revelaram ainda a presença de um arcósio superficial, com cerca de dois 

metros de espessura (Figura 4.7b). Esse corpo, com formato tabular, aparentemente 

possui uma ocorrência restrita, pois não foi identificado nos poços para coleta de 

amostras. Sua resistência é elevada, estando os grãos arenosos unidos por 

cimentação. 

Na Área 2, a inspeção do poço escavado revelou intensos sinais de alteração química, 

o que confere ao material propriedades sensivelmente diferentes das observadas no 

solo da Área 1. Ao passo que o terreno da Área 1 tendia a apresentar elevada 

consistência e uma coloração cinza ou marrom, no poço da Área 2 o solo mostrava-

se mole (facilitando a escavação manual e a talhagem de blocos indeformados) e com 

uma coloração avermelhada ou amarelada (Figura 4.7c). 

Superficialmente, no poço da Área 2 pode-se observar uma camada de solo orgânico, 

com espessura da ordem de 30 cm. Logo abaixo, o solo de textura argilosa apresenta 

fortes sinais de laterização. Esporadicamente, manchas cinzas podem ser discernidas 

em meio ao material predominantemente avermelhado ou amarelado. 

Os fraturamentos típicos da argila menos alterada tendem a se tornar pouco 

perceptíveis no poço da Área 2. Examinando-se cuidadosamente o solo, pode-se 

perceber que existem resquícios de superfícies polidas mas, à medida que aumenta a 

ação do intemperismo químico, o material tende a se tornar mais contínuo e 

homogêneo. É importante observar que a presença de traços tênues de superfícies 

polidas, bem como de manchas esporádicas de argila cinza, não deixam dúvida de 

que o material inspecionado na Área 2 provém da ação de intemperismo químico em 

solo da Formação Guabirotuba. 

 

                                                 
∗ SALAMUNI, E. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 2000. 
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a. Abertura do Poço 5 usando-se retroescavadeira. 

b. Vista geral dos trabalhos no Poço 4 (4,6 m de profundidade). 

c. Fraturas orientadas criticamente em relação à escavação. 

d. Bloco rompido ao longo de superfície polida com formato conchoidal – Poço 1. 

e. Bloco indeformado sendo talhado no Poço 4. 

Figura 4.4. Etapas dos trabalhos nos poços da Área 1. 

aaa bbb ccc

ddd eee
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a. Detalhe dos horizontes superficiais no Poço 5, podendo-se observar solo com sinais de 
intemperismo químico subjacente à camada orgânica. 

b. Vista do Poço 1, destacando-se o perfil de intemperismo, que mostra material menos alterado a 
partir de 2 m de profundidade. 

c. Talhagem de bloco indeformado no Poço 5. 

d. Operação de transporte para o laboratório de bloco indeformado com peso aproximado de 3 kN 
(300 kgf), usando-se empilhadeira. 

Figura 4.5. Detalhes do terreno e coleta de blocos indeformados em poços da Área 1. 

aaa bbb

ccc ddd
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a. Veios esbranquiçados de concreções carbonáticas em parede do Poço 4. 
b. Concreções de carbonato de cálcio, identificadas no Poço 4 por Boszczowski (2001). 
c. Concreções de carbonato de cálcio envoltas por manganês, identificadas no Poço 4 por 
Boszczowski (2001). 
d. Fratura com aspecto polido, apresentando manchas escuras de manganês em parede do Poço 4. 

Figura 4.6. Características do terreno no Poço 4 da Área 1. 
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a. Grupo de fraturas orientadas em parede de escavação na Área 1. 

b. Arcósio com grãos de areia cimentados sobrejacente a argila siltosa, em escavação da Área 1. Note-
se o empastilhamento causado pelo ressecamento na argila. 

c. Camada de solo orgânico com cerca de 40 cm de espessura, seguida de argila intemperizada da 
Formação Guabirotuba – Poço 1 – Área 2. 

Figura 4.7. Feições do terreno em escavações do Sítio Experimental. 

4.3 Sondagens SPT e SPT-T 

Devido à sua simplicidade e baixo custo, o Standard Penetration Test (SPT) é a 

ferramenta de investigação mais empregada, tanto no Brasil como em boa parte do 

mundo. A grande experiência acumulada concorre para tornar as informações do SPT 

a base para uma série de métodos semi-empíricos de dimensionamento de fundações, 

que são bastante populares no Brasil. 

Apesar de recomendações internacionais serem disponíveis (e.g. ISSMFE, 1988), o 

ensaio SPT caracteriza-se pela diversidade de procedimentos, sendo freqüente o 

emprego de métodos e equipamentos não padronizados. Schnaid (2000) aponta uma 

série de variantes: forma de perfuração, fluido estabilizante, diâmetro do furo, 

mecanismo de levantamento e liberação de queda do martelo, rigidez das hastes, 

aaa   bbb ccc
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método de cravação e geometria do amostrador. Embora a prática brasileira seja 

guiada pela NBR 6484 (ABNT, 2001), observa-se com freqüência no meio técnico 

situações diversas das prescritas pela norma, tais como variantes de martelo, coxim, 

cabeça de bater e emprego de cabo de aço ao invés de corda de sisal. 

Como conseqüência da diversidade de procedimentos, tem-se que a energia 

efetivamente transferida para o sistema não é constante, fato que tende a influenciar 

o NSPT obtido em cada situação. No Brasil, a eficiência do sistema é da ordem de 

72 % (Décourt et al., 1989). Na prática européia, a eficiência situa-se em torno de 

60 %; os equipamentos americanos podem ter uma eficiência variável. Por esse 

motivo, cuidados devem ser tomados na extrapolação de experiências. A prática 

internacional recomenda proceder a medições de energia e à normalização dos 

resultados com base no número de golpes que corresponderiam a 60% de eficiência – 

N60 (e.g. Décourt, 1989). 

Além de correlações diretas entre o número de golpes e capacidade de suporte de 

fundações (e.g. Aoki e Velloso, 1975; Décourt e Quarema, 1978), diversos autores 

(e.g. de Mello, 1971; Stroud, 1989) têm relacionado empiricamente o número de 

golpes do SPT a propriedades de solos granulares (densidade relativa e ângulo de 

atrito) e argilosos (resistência não-drenada, módulo de elasticidade drenado e não-

drenado). Correlações desse tipo estão evidentemente sujeitas a questionamentos, 

sendo necessário verificar a validade de sua extrapolação a condições distintas 

daquelas que as originaram. 

Sondagens a percussão de simples reconhecimento foram executadas nas duas áreas 

do Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR. Na Figura 4.8 podem ser observados 

detalhes dos equipamentos e da execução dos ensaios. Não foi possível proceder a 

medidas de energia nas sondagens SPT. À exceção do uso de cabo de aço em lugar 

de corda de sisal, o que ocorreu em alguns casos, os dispositivos e procedimentos 

empregados nas investigações atenderam às prescrições da NBR 6484 

(ABNT, 2001). Na definição da profundidade máxima das sondagens, buscou-se uma 

adequada caracterização dos perfis. Embora em alguns furos tenha-se observado os 

critérios de interrupção da perfuração da NBR 6484 (ABNT, 2001), isso não foi 

necessariamente uma premissa para as investigações. Caso o avanço da sondagem se 
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tornasse difícil, passando a consumir um tempo excessivo, a perfuração poderia ser 

interrompida. 

Na Área 1 do Sítio Experimental, as sondagens foram conduzidas em duas etapas. 

Inicialmente, o programa de prospecção compreendeu os furos SPT-1, SPT-2 e 

SPT-3. Entretanto, devido à elevada resistência do terreno, a profundidade alcançada 

nas perfurações ficou limitada a 5,0 - 7,0 m. No intuito de se obter informações mais 

completas, uma segunda campanha de ensaios foi programada. Nessa ocasião, foi 

possível efetuar medidas de torque (Ranzini, 1988), tendo-se executado os furos 

SPTT-1 e SPTT-2. O torquímetro empregado pode ser observado na Figura 4.8c. 

Uma maior profundidade foi alcançada com o furo SPTT-1, tendo-se chegado a 

15,0 m. Os dados do conjunto de sondagens SPT e SPTT da Área 1 estão resumidos 

na Tabela 4.2 e Tabela 4.3 respectivamente. 

As sondagens SPT da Área 1 mostram que o terreno é predominantemente 

constituído por argila siltosa, bastante consistente. Uma lente de areia siltosa se faz 

presente entre 6 e 7 m abaixo do nível do terreno. Na Figura 4.9 os resultados estão 

agrupados em forma gráfica, de acordo com as cotas do topo de cada perfuração. 

O NSPT é elevado, excedendo a 20 golpes a partir do segundo metro de profundidade. 

A resistência à penetração da lente arenosa limitou a profundidade dos furos SPT-1, 

SPT-2, SPT-3 e SPTT-2. Após esse material, no furo SPTT-1 o número de golpes se 

reduz para 22, e cresce gradualmente até o limite da sondagem, que ocorreu a 15,2 m 

de profundidade. As medições de torque nos furos SPTT-1 e SPTT-2 mostram 

valores elevados, na faixa de 22 a 60 kgf⋅m. 

O nível d’água observado nas perfurações da Área 1 é variável. Ao passo que nos 

furos SPT-1, SPT-2 e SPT-3 o nível d’água foi encontrado muito próximo à 

superfície do terreno, no furo SPTT-1 o mesmo posicionou-se a 8,75 m de 

profundidade. No furo SPTT-2, que ficou limitado a 6,2 m, não foi constatada a 

presença de nível d’água. 

 



 112 

 

 

a. Ensaio SPT na Área 2. 

b. Detalhe do amostrador bipartido, contendo solo intemperizado quimicamente da Área 2. 

c. Detalhe do torquímetro empregado nas sondagens SPTT. 

d. Ensaio SPTT na Área 1. 

Figura 4.8. Execução de sondagens SPT e SPTT no Sítio Experimental. 

Tabela 4.2. Dados das sondagens SPT – Área 1. 

GOLPES / 30 cmFURO / INFORMAÇÕES PROF. 
(m) 1º e 2º 2º e 3º 

CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 
TÁTIL-VISUAL 

SPT-1 1 18 25 Argila siltosa cinza 
Data: 02/12/97 2 23 31 Argila siltosa cinza 
Cota: 907,80 m 3 25 35 Argila siltosa cinza 
Nível d’água: 0,20 m 4 26 33/21 Argila siltosa cinza 
Revestimento: 2,0 m 5 28 32/20 Areia siltosa cinza 

SPT-2 1 20 28 Argila siltosa cinza 
Data: 02/12/97 2 22 28 Argila siltosa cinza 
Cota: 908,12 m 3 28 34 Argila siltosa cinza 
Nível d’água: 0,30 m 4 27 34 Argila siltosa cinza 
Revestimento: 2,0 m  5 28 35 Argila siltosa cinza 
 6 28 35/25 Areia siltosa cinza 
 7 31 30/27 Areia siltosa cinza 

SPT-3 1 7 13 Argila siltosa cinza 
Data: 03/12/97 2 20 24 Argila siltosa cinza 
Cota: 908,22 m 3 26 32 Argila siltosa cinza 
Nível d’água: 0,30 m 4 26 28 Argila siltosa cinza 
Revestimento: 2,0 m 5 29 31 Argila siltosa cinza 
 6 29 31/26 Areia siltosa cinza 

aaa bbb   
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Tabela 4.3. Dados das sondagens SPTT – Área 1. 
GOLPES / 30 cm TORQUE (kgf m) FURO / 

INFORMAÇÕES 
PROF. 

(m) 1º e 2º 2º e 3º Total Residual
CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 

TÁTIL-VISUAL 
SPTT-1 1 19 27 40 40 Argila siltosa cinza 

Data: 16 e 17/07/98 2 24 32 40 38 Argila siltosa cinza 
Cota: 908,17 m 3 21 32 38 38 Argila siltosa cinza 
Nível d’água: 8,75 m 4 26 38 44 42 Argila siltosa cinza 
Revestimento: 1,25 m 5 34 - 30 28 Argila siltosa cinza 
 6 30 - 34 26 Areia siltosa cinza 
 7 17 22 26 22 Argila siltosa cinza 
 8 21 28 32 28 Argila siltosa cinza 
 9 21 32 32 28 Argila siltosa cinza 
 10 23 31 40 36 Argila siltosa cinza 
 11 25 37 36 28 Argila siltosa cinza 
 12 33 - 34 32 Argila siltosa cinza, 

presença de  areia 
 13 39 - 36 30 Argila siltosa cinza 
 14 37 - 36 28 Argila siltosa cinza 
 15 38/20 - 44 38 Argila siltosa cinza 

SPTT-2 1 12 16 24 24 Argila siltosa cinza 
Data: 17/07/98 2 18 22 28 24 Argila siltosa cinza 
Cota: 908,08 m 3 23 33 42 36 Argila siltosa cinza 
Nível d’água: não 
encontrado 

4 22 27 40 34 Argila siltosa cinza 

Revestimento: 1,25 m 5 32 - 30 28 Argila siltosa cinza 
 6 37/25 - 60 48 Areia siltosa cinza 
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Figura 4.9. Dados das sondagens SPT e SPTT da Área 1. 
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A posição do lençol d’água inferida em sondagens de simples reconhecimento está 

sujeita a uma série de imprecisões, inerentes ao processo executivo do ensaio. Outro 

fator que pode gerar dispersão na posição do nível d’água é a variabilidade do perfil, 

com a baixa permeabilidade da matriz argilosa sendo influenciada por intercalações 

granulares e pelas diferentes formas de fraturamento que ocorrem nos sedimentos da 

Formação Guabirotuba. Na tentativa de se definir a posição de um nível d’água, a 

influência de possíveis lençóis “empoleirados” também deve ser considerada. Apesar 

dos diversos fatores intervenientes, pode-se notar que os ensaios em que o nível 

d’água se mostrou mais próximo à superfície foram executados no mês de dezembro. 

Por sua vez, as sondagens SPTT-1 e SPTT-2 aconteceram no mês de julho – época 

em que a precipitação pluviométrica é menos intensa na região. 

Os dados das sondagens a percussão foram combinados com as observações 

efetuadas nos poços, de modo a se esboçar um perfil simplificado da Área 1, 

apresentado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Perfil simplificado da Área 1 do Sítio Experimental. 

Na Área 2 do Sítio Experimental foram executados 15 furos de sondagem SPT, 

sendo um deles com medida de torque. Os dados dessas sondagens encontram-se nas 

Tabelas 4.4 e 4.5. A profundidade das perfurações variou entre 10,25 e 13,40 m. 

À exceção dos furos SPT-7 e SPT-8, o material coletado com o amostrador da 

sondagem a percussão foi cuidadosamente embalado e, posteriormente, submetido a 
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uma descrição geológica (Fiori∗), no intuito de se obter uma classificação mais 

acurada. 

Em linhas gerais, a Área 2 do Sítio Experimental exibe um horizonte orgânico na 

superfície do terreno. Em alguns pontos, a presença de material orgânico chega à 

profundidade aproximada de 1,5 m (furos SPT-2, SPT-8 e SPT-12). A ocorrência 

desse solo praticamente descarta a possibilidade de que cortes tenham sido efetuados 

na área. 

Imediatamente abaixo do horizonte orgânico, pode-se identificar a presença de 

materiais argilosos e siltosos, com tons vermelhos, amarelos e marrons (Figura 4.8b). 

Conforme discutido no Capítulo 2, tais colorações estão usualmente associadas a 

processos de laterização. A profundidade até onde esse fenômeno pode ser observado 

se situa tipicamente entre 2 e 5 m, chegando a cerca de 7,5 m no furo SPT-7. 

O número de golpes na região de solo alterado varia entre 2 e 18, e o torque medido 

no furo SPTT-1 mostrou-se inferior a 20 kgf⋅m. 

Abaixo dos materiais alterados surgem argilas rijas a duras, com colorações cinza e 

marrom. O NSPT desses materiais é elevado, facilmente excedendo a 20 golpes. 

O torque situa-se na faixa de 30 a 45 kgf⋅m (SPTT-1). Deve-se observar que a 

transição dos materiais laterizados para as argilas menos alteradas não é claramente 

identificável. A mudança no estado do solo ocorre gradualmente. Mesmo em 

amostras extraídas de maiores profundidades, indícios ocasionais de alteração foram 

observados. 

Além dos solos argilosos, o perfil da Área 2 exibe lentes arenosas, característica 

típica da Formação Guabirotuba. As amostras coletadas nos furos SPT-2, SPT-4, 

SPT-5, SPT-6 e SPT-10 permitem identificar um pacote de areia fina, rica em 

feldspato, com cerca de 2 - 3 m de espessura. Essa lente arenosa, que se encontra 

inserida nos estratos argilosos, fica evidenciada na superposição dos dados das 

sondagens em forma gráfica, de acordo com as cotas do topo de cada perfuração 

(Figura 4.11). Nos furos em que a presença de areia é identificada, um pico no 

número de golpes ocorre entre as cotas 913,0 e 916,4 m, que correspondem às 

                                                 
∗ FIORI, A. P. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 1998. 
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amostras arenosas. De acordo com os dados da Tabela 4.4, deposições localizadas de 

areia foram observadas nos furos SPT-11, SPT-12 e SPT-14, entre 6,0 e 8,0 m de 

profundidade. 

Tabela 4.4. Dados das sondagens SPT – Área 2. 
continua 

GOLPES / 30 cmFURO / INFORMAÇÕES PROF. 
(m) 1º e 2º 2º e 3º 

CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 
TÁTIL-VISUAL 

SPT-1 1 2 2 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
Data: 09/12/97 2 6 6 Silte arenoso marrom-alaranjado 
Cota: 917,50 m 3 7 9 Silte argiloso amarelado 
Nível d’água: 0,60 m 
Revestimento: 2,00 m 

4 10 10 Argila cinza e silte argiloso amarelado, 
intercalados em pequenas lâminas de até 5 mm 
(ritmito) 

 5 12 15 Argila cinza 
 6 13 17 Argila cinza 
 7 19 24 Argila marrom 
 8 21 27 Argila marrom 
 9 22 29 Argila marrom com manchas cinzas 
 10 24 31 Argila marrom 
 11 30 30 Argila marrom-avermelhada 
 12 29 32/25 Argila marrom-avermelhada 

SPT-2 1 2 2 Argila orgânica 
Data: 11/12/97 2 4 5 Areia siltosa cinza 
Cota: 917,86 m 3 7 10 Areia siltosa cinza 
Nível d’água: 0,20 m 4 10 14 Areia siltosa cinza 
Revestimento: 2,00 m 5 14 19 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas 
 6 16 21 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas 
 7 18 25 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas, sinais de manganês 
 8 18 27 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas, sinais de manganês 
 9 28 34 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas, sinais de manganês 
 10 28 33 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas, sinais de manganês 
 11 29 32/22 Argila marrom-avermelhada, com poucas 

manchas cinzas, sinais de manganês 
SPT-3 1 2 2 Argila marrom claro 

Data: 10/12/97 2 4 5 Silte argiloso marrom claro e cinza 
Cota: 917,37 m 3 12 17 Argila marrom claro 
Nível d’água: 0,15 m 
Revestimento: 2,00 m 

4 13 19 Argila siltosa cinza com manchas marrom-
avermelhadas 

 5 15 21 Silte argiloso cinza com manchas marrons 
 6 17 23 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 7 21 26 Argila marrom com poucas manchas cinzas 
 8 26 30 Argila marrom 
 9 30 30 Argila marrom 
 10 27 34 Argila marrom 
 11 26 35/28 Argila marrom 
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Tabela 4.4. Dados das sondagens SPT – Área 2. 
continuação 

GOLPES / 30 cmFURO / INFORMAÇÕES PROF. 
(m) 1º e 2º 2º e 3º 

CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 
TÁTIL-VISUAL 

SPT-4 1 3 3 Silte argiloso marrom-avermelhado com 
manchas cinzas 

Data: 12/12/97 2 7 10 Argila marrom-avermelhada com manchas 
cinzas 

Cota: 919,96 m 3 16 18 Silte argiloso marrom claro 
Nível d’água: 2,20 m 4 13 15 Argila cinza com manchas marrons 
Revestimento: 2,00 m 5 10 12 Argila cinza com manchas marrons 
 6 17 22 Areia fina silto-argilosa cinza claro com 

manchas amarelas 
 7 21 28 Areia fina silto-argilosa cinza claro 
 8 17 22 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 9 19 26 Argila siltosa marrom com manchas cinzas 
 10 22 26 Argila siltosa marrom com manchas cinzas 
 11 30 30/26 Argila siltosa marrom com manchas cinzas 

SPT-5 1 2 2 Argila vermelha 
Data: 09/12/97 2 3 4 Silte argiloso marrom-alaranjado 
Cota: 920,14 m 3 5 6 Argila siltosa vermelha com manchas cinzas 
Nível d’água: 2,10 m 4 12 12 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
Revestimento: 2,00 m 5 11 11 Areia fina siltosa cinza 
 6 23 33 Areia fina a média siltosa, marrom 

avermelhada (arcósio) 
 7 18 20 Argila cinza 
 8 12 16 Argila cinza 
 9 17 25 Argila marrom com manchas cinzas 
 10 19 28 Argila marrom com manchas cinzas 
 11 28 34 Argila marrom 
 12 30 32/26 Argila marrom 

SPT-6 1 3 3 Argila siltosa variegada 
Data: 12/12/97 2 5 8 Argila siltosa variegada 
Cota: 920,04 m 3 16 21 Argila siltosa variegada 
Nível d’água: 2,50 m 4 11 12 Argila siltosa marrom clara 
Revestimento: 2,00 m 5 13 15 Argila siltosa marrom clara 
 6 20 27 Areia média cinza 
 7 22 29 Areia média cinza 
 8 18 25 Argila cinza 
 9 23 31 Argila marrom com manchas cinzas e brancas 
 10 27 30 Argila marrom com manchas cinzas e brancas 
 11 30 30 Argila marrom com manchas cinzas e brancas 
 12 33 29/19 Argila marrom com manchas cinzas e brancas 

SPT-7 1 2 2 Silte arenoso vermelho 
Data: 08/12/97 2 3 3 Silte arenoso vermelho 
Cota: 920,77 m 3 7 9 Silte arenoso vermelho 
Nível d’água: 2,50 m 4 11 11 Silte arenoso vermelho 
Revestimento: 2,00 m 5 9 17 Silte arenoso amarelo 
 6 11 18 Silte arenoso amarelo 
 7 9 13 Silte arenoso amarelo 
 8 12 19 Argila cinza 
 9 21 26 Argila marrom e cinza 
 10 27 35 Argila marrom e cinza 
 11 28 33 Argila marrom e cinza 
 12 28 33 Argila marrom e cinza 
 13 28 33/21 Argila marrom e cinza 
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Tabela 4.4. Dados das sondagens SPT – Área 2. 
continuação 

GOLPES / 30 cmFURO / INFORMAÇÕES PROF. 
(m) 1º e 2º 2º e 3º 

CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 
TÁTIL-VISUAL 

SPT-8 1 5 6 Argila orgânica 
Data: 05/12/97 2 4 6 Argila vermelha e amarela 
Cota: 921,15 m 3 5 8 Silte arenoso vermelho e amarelo 
Nível d’água: 2,00 m 4 13 17 Silte arenoso vermelho e amarelo 
Revestimento: 2,00 m 5 13 18 Argila cinza com manhas amarelas 
 6 19 25 Argila cinza 
 7 21 28 Argila cinza 
 8 23 33 Argila cinza 
 9 24 32 Argila cinza 
 10 26 35 Argila marrom com grãos de areia 
 11 26 34 Argila marrom com grãos de areia 
 12 30 30/20 Argila marrom com grãos de areia 
 13 32 29/23 Argila marrom com grãos de areia 

SPT-9 1 4 6 Silte argiloso vermelho com manchas marrons 
Data: 15/12/97 2 7 10 Silte argiloso vermelho 
Cota: 920,78 m 3 11 15 Silte argiloso vermelho 
Nível d’água: 2,60 m 4 16 17 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
Revestimento: 2,00 m 5 19 22 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 6 16 19 Argila siltosa cinza 
 7 19 25 Argila siltosa cinza 
 8 18 30 Silte arenoso cinza e amarelo 
 9 30 30 Argila siltosa cinza 
 10 27 29 Argila siltosa cinza com manchas amarelas 
 11 26 31 Silte argiloso cinza claro 
 12 30 31 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 13 28 33/21 Argila siltosa marrom com manchas brancas 

SPT-10 1 7 8 Argila siltosa marrom e cinza, com lente 
arenosa 

Data: 16/12/97 2 10 14 Areia siltosa fina marrom claro 
Cota: 918,43 m 
Nível d’água: 1,00 m 

3 27 30 Areia fina a média cinza claro, com grãos de 
feldspato alterados 

Revestimento: 2,00 m 4 14 19 Silte arenoso amarelo 
 5 16 21 Argila siltosa cinza e marrom com grãos de 

feldspato alterados (arcósio alterado) 
 6 11 16 Argila cinza 
 7 15 20 Argila cinza 
 8 17 23 Argila marrom 
 9 20 26 Argila marrom 
 10 29 31 Argila marrom 
 11 26 33 Argila marrom 
 12 31 31/25 Argila marrom 

SPT-11 1 * * Argila siltosa vermelha 
Data: 21/03/00 2 4 5 Argila siltosa vermelha 
Cota: 920,75 m 
Nível d’água: 1,80 m 

3 6 7 Argila siltosa avermelhada com manchas 
cinzas e amarelas 

Revestimento: 1,00 m 4 11 13 Argila siltosa avermelhada com manchas 
cinzas e amarelas 

 5 5 7 Argila siltosa cinza com manchas amarelas 
 6 18 22 Argila siltosa cinza com manchas marrons, 

presença de lente arenosa 
 7 23 30 Argila siltosa cinza com grãos de areia 
 8 9 20 Argila siltosa cinza 
 9 20 27 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 10 25 30/25 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
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Tabela 4.4. Dados das sondagens SPT – Área 2. 
conclusão 

GOLPES / 30 cmFURO / INFORMAÇÕES PROF. 
(m) 1º e 2º 2º e 3º 

CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 
TÁTIL-VISUAL 

SPT-12 1 * * Argila orgânica marrom escura 
Data: 22/03/00 2 3 5 Argila siltosa vermelha 
Cota: 921,03 m 3 7 9 Argila siltosa vermelha 
Nível d’água: 2,00 m 4 11 13 Silte arenoso amarelo com manchas vermelhas
Revestimento: 1,00 m 5 13 16 Argila siltosa cinza com manchas vermelhas e 

amarelas 
 6 14 21 Argila siltosa cinza com manchas marrons e 

amarelas 
 7 11 14 Argila siltosa cinza 
 8 22 26 Argila siltosa cinza com manchas marrons, 

presença de lente de areia 
 9 19 29 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 10 30/25 - Argila siltosa marrom 

SPT-13 1 * * Argila siltosa vermelha 
Data: 22/03/00 2 4 7 Argila siltosa vermelha 
Cota: 920,78 m 3 12 12 Argila siltosa vermelha 
Nível d’água: 1,70 m 4 11 12 Argila siltosa vermelha 
Revestimento: 1,00 m 5 10 10 Argila siltosa cinza 
 6 15 17 Silte argiloso cinza com manchas amarelas 
 7 14 17 Argila siltosa cinza com manchas marrons e 

amarelas 
 8 18 21 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 9 19 26 Argila siltosa marrom 
 10 29 30/22 Argila siltosa marrom 

SPT-14 1 * * Argila vermelha com manchas marrons 
Data: 24/03/00 2 3 5 Argila siltosa vermelha com manchas cinzas 
Cota: 920,77 m 3 12 15 Argila siltosa vermelha 
Nível d’água: 1,60 m 4 12 12 Silte argiloso amarelo, cinza e vermelho 
Revestimento: 1,00 m 5 14 16 Argila siltosa cinza claro 
 6 18 23 Silte argilo-arenoso cinza claro 
 7 32 29/17 Areia siltosa cinza c/ manchas amarelas e 

marrons 
 8 15 19 Argila siltosa cinza 
 9 18 26 Argila siltosa cinza com manchas marrons 
 10 33 35/24 Argila siltosa marrom com manchas brancas 

Nota: 
* não disponível 
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Tabela 4.5. Dados das sondagens SPTT – Área 2. 
GOLPES / 30 cm TORQUE (kgf m)FURO / 

INFORMAÇÕES 
PROF. 

(m) 1º e 2º 2º e 3º Total Residual
CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 

TÁTIL-VISUAL 
SPTT-1 1 3 5 < 20 - Argila siltosa amarela (1,20 a 

1,45 m), com concreções 
ferruginosas (0,43 a 1,2 m) 

Data: 04/03/99 2 3 5 < 20 - Argila siltosa amarela 
Cota: 919,60 m 3 4 10 < 20 - Argila siltosa amarela 
Nível d’água: 1,86 m 
Revestimento: 4,0 m 

4 11 16 32 22 Argila siltosa amarela com 
manchas cinzas 

 5 5 8 < 20 - Argila siltosa amarela com 
manchas cinzas 

 6 10 17 30 26 Argila siltosa cinza 
 7 16 24 44 38 Argila siltosa cinza 
 8 17 23 42 34 Argila siltosa marrom 
 9 18 27 40 36 Argila siltosa marrom 
 10 16 25 38 36 Argila siltosa marrom 
 11 20 27 45 42 Argila siltosa marrom 
 12 21 29 45 30 Argila siltosa marrom 
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Figura 4.11. Dados das sondagens SPT e SPTT da Área 2. 
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É interessante observar que, à exceção da maior resistência à penetração dos estratos 

arenosos, os dados agrupados na Figura 4.11 mostram uma tendência de crescimento 

gradual do número de golpes com a profundidade. 

Além do material granular coletado nos amostradores, a água de circulação 

ocasionalmente trazia uma maior quantidade de areia em suspensão. Tal fato indica 

que pequenas lentes de areia podem ter sido atravessadas no processo de perfuração. 

Deve-se notar que a identificação desses estratos granulares com a água de 

circulação é pouco precisa. 

O nível d’água observado nas sondagens a percussão da Área 2 segue uma tendência 

clara. Nos furos situados nos pontos mais altos do terreno, com cotas entre 919,6 e 

921,2 m, a profundidade do nível d’água varia de 1,9 e 2,6 m. À medida que as 

perfurações localizam-se em pontos mais baixos da área, o nível d’água tendeu a se 

posicionar mais próximo à superfície. Nos furos SPT-1, SPT-2 e SPT-3, cujas cotas 

estão compreendidas entre 917,4 e 917,9 m, a profundidade do nível d’água situa-se 

entre 0,15 e 0,60 m. Possivelmente, o nível d’água medido nas sondagens está 

associado à superfície de um pequeno lago, cujos limites estão indicados na      

Figura 4.3. 

As informações das sondagens a percussão foram utilizadas para esboçar um perfil 

geotécnico simplificado da Área 2 (Figura 4.12). Para tanto, foi adotado um 

alinhamento aproximado, dado pelos furos SPT-1, SPT-10, SPT-5, SPT-4, SPT-11, 

SPT-14 e SPT-9. Deve-se observar que, devido à heterogeneidade do terreno, o perfil 

da Figura 4.12 tem apenas a finalidade de resumir as informações das sondagens, 

fornecendo uma idéia da distribuição dos principais estratos. 
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60  (m)

SPT-14
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argila siltosa marrom
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Figura 4.12. Perfil simplificado da Área 2 do Sítio Experimental. 
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4.4 Piezômetros 

Com a intenção de melhorar o entendimento das condições hidrogeológicas dos 

terrenos investigados, foram instalados três piezômetros na Área 1 e dois 

piezômetros na Área 2. Particularmente na Área 1, conforme descrito anteriormente, 

nos poços abertos para a retirada de amostras podia-se perceber a presença de água, a 

qual se infiltrava lentamente nas escavações através das fraturas do terreno. 

Entretanto, não era possível precisar claramente a posição de um nível d’água. 

As observações efetuadas nos furos de sondagem SPT da Área 1 também não se 

mostraram conclusivas. 

A Tabela 4.6 apresenta dados dos cinco piezômetros executados no Sítio 

Experimental, os quais são do tipo Casagrande. Instalados em perfurações com 

profundidades variáveis, os piezômetros constituem-se por tubos de PVC, com 

diâmetros internos de 20 e 37 mm. Previamente à instalação, nos 20 cm finais dos 

tubos foram executados orifícios, tendo-se protegido os mesmos com geotêxtil. Uma 

camada de areia com aproximadamente 10 cm foi disposta no fundo das perfurações, 

sobre a qual se apoiou a extremidade perfurada dos tubos de PVC. Em seguida, a 

ponta dos tubos foi envolta por um filtro de areia, com aproximadamente 40 cm de 

altura. Sobre esse filtro, lançou-se bentonita, até se formar um selo com pelo menos 

100 cm de altura. O espaço restante foi completado com solo, preenchendo-se 

totalmente a perfuração. 

Na Área 1, em uma primeira etapa procedeu-se à instalação dos piezômetros PIEZ-1 

e PIEZ-2. Esses dois sistemas de medição tinham a finalidade de fornecer dados das 

poro-pressões para a interpretação de ensaios de laboratório, realizados com amostras 

do Poço 4. As leituras efetuadas sugeriam que o lençol freático seria superficial, pois 

a profundidade da lâmina d’água em ambos os piezômetros mostrava-se reduzida, 

não excedendo 1,0 m. Entretanto, esse fato não estava em acordo com as observações 

do nível d’água efetuadas nas sondagens SPTT-1 e SPTT-2 (item 4.3), que 

apontavam para um lençol mais profundo. Assim, considerou-se oportuno instalar 

piezômetros adicionais (PIEZ-3 da Área 1 e PIEZ-1 e PIEZ-2 da Área 2), utilizando-

se para tanto as perfurações dos ensaios pressiométricos (item 4.7). Além de 
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melhorar a compreensão do padrão de poro-pressões na Área 1, os dados seriam 

importantes para a interpretação dos resultados dos ensaios com o pressiômetro 

autoperfurante. 

A Figura 4.13 apresenta as medições das profundidades do nível da coluna d’água 

dos piezômetros. Na Área 1, enquanto que nos piezômetros PIEZ-1 e PIEZ-2 o nível 

da coluna é encontrado a, no máximo, 1,0 m da superfície, as leituras do PIEZ-3 

indicam aproximadamente 2,5 m de profundidade. Deve-se notar que os trechos 

permeáveis dos piezômetros PIEZ-1 e PIEZ-2 situam-se a cerca de 3,0 m de 

profundidade; por sua vez, o piezômetro PIEZ-3 foi instalado a 10,5 m abaixo do 

nível do terreno. Os dados sugerem que, mais superficialmente, a poro-pressão seria 

controlada por condições hidrogeológicas distintas das que se verificam em maior 

profundidade. A ocorrência de um lençol empoleirado poderia justificar as diferenças 

observadas nas leituras dos piezômetros. Entretanto, as informações disponíveis não 

permitem estabelecer claramente o regime de poro-pressões, o qual pode se tornar 

complexo devido à existência de inúmeros caminhos para a água, representados pelas 

fraturas do terreno. 

Na Área 2, as leituras mostram que o nível da coluna d’água dos piezômetros oscila 

em torno de 2,0 m de profundidade. Esses dados são compatíveis com as observações 

do nível d’água realizadas nos furos de sondagem SPT, as quais estariam 

relacionadas com a superfície do pequeno lago existente no local (item 4.3). Tais 

informações indicam que na Área 2 prevaleceriam condições aproximadamente 

hidrostáticas, ao menos ao longo da profundidade em que foram instalados os 

piezômetros (8,5-8,9 m). 

Tabela 4.6. Dados de instalação dos piezômetros do Sítio Experimental. 

ÁREA PIEZÔMETRO COTA (m) 
 

PROFUNDIDADE MÉDIA DO 
TRECHO PERMEÁVEL (m) 

DATA DA 
INSTALAÇÃO 

Área 1 1 908,73 2,9 jan./2001 
 2 907,97 3,1 jan./2001 
 3 907,91 10,5 dez./2001 
Área 2 1 920,70 8,5 dez./2001 
 2 920,75 8,9 dez./2001 
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Figura 4.13. Profundidades do nível da coluna d’água nos piezômetros do Sítio 
Experimental. 

4.5 Ensaios de Cone 

O ensaio de cone ou Cone Penetration Test – CPT, ferramenta já razoavelmente 

difundida internacionalmente, tem encontrado crescente aplicação na prática da 

geotecnia nacional. Dentre outros fatores, concorrem para essa tendência a 

disponibilidade de equipamentos versáteis, que empregam nas medições dispositivos 

eletrônicos cada vez mais confiáveis e acessíveis economicamente. 

Campanella (1995) destaca que os principais objetivos do ensaio de cone são a 

obtenção da estratigrafia de um terreno e a avaliação preliminar de parâmetros 

geotécnicos. Como vantagens da ferramenta – particularmente se cones elétricos são 

empregados – pode-se citar a precisão com que informações praticamente contínuas 

do subsolo podem ser obtidas. Entretanto, deve-se observar que, devido à 
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complexidade das condições de contorno do ensaio e do comportamento do solo, as 

abordagens de interpretação dos dados não deixam de ser semi-empíricas. 

Apesar da existência de equipamentos e procedimentos diversos, a prática 

internacional tem consagrado o uso de ponteiras cônicas com 10 cm2 de seção 

transversal e vértice com ângulo de 60º, que são cravadas estaticamente a uma 

velocidade de 20 ± 5 mm/s. As medições de atrito lateral local geralmente estão 

associadas a luvas com 150 cm2 de superfície. A monitoração das poro-pressões 

geradas durante o processo de cravação do cone também vem se tornando comum, 

constituindo o ensaio denominado piezocone ou CPTU. A padronização do CPT e do 

CPTU é objeto de recomendações como a da ISSMFE (1989) ou, no Brasil, da 

norma NBR 12069 (ABNT, 1991). Informações mais completas sobre a execução e 

interpretação do ensaio podem ser encontradas nos trabalhos de Lunne et al. (1997) e 

Danziger e Schnaid (2000). 

Os ensaios de cone executados no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR 

empregaram os penetrômetros estáticos TG 63 100 e TG 73 200 da Pagani 

Geotechnical Equipment, que são providos com ponteiras e dispositivos eletrônicos 

da Geotech AB. O sistema hidráulico é acionado por um motor a gasolina, obtendo-se 

a reação através de ancoragens helicoidais, que alcançam até 3 m de profundidade. 

Na Figura 4.14 podem ser observados detalhes dos equipamentos e da execução dos 

ensaios. 

As dimensões dos elementos empregados atenderam à padronização internacional, 

tendo-se utilizado ponteiras com 10 cm2 de área. Nos ensaios de piezocone, 

procedeu-se à medição de poro-pressões na base do cone (na literatura, essa posição 

é denominada u2). A cravação do cone, conduzida a uma velocidade de 20 mm/s, foi 

efetuada mediante o acionamento hidráulico do conjunto de hastes, adicionando-se 

sucessivamente segmentos com 1 m de comprimento, até a penetração final. 

Os dados de resistência de ponta, atrito lateral, poro-pressão e inclinação das hastes 

foram monitorados a cada 2,5 cm de profundidade. 

A Tabela 4.7 resume informações dos ensaios de cone realizados nas Áreas 1 e 2 do 

Sítio Experimental da UFPR. Os dados das sondagens estão apresentados nas Figuras 

4.15 a 4.29, através de gráficos que mostram a variação da resistência de ponta, atrito 

lateral, poro-pressão e razão de atrito, ao longo da profundidade. Deve-se observar 
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que, na execução do ensaio, a adição de um novo segmento ao conjunto de hastes 

eventualmente provoca o aparecimento de “picos” e “vales” nos registros. Outro 

aspecto a ressaltar refere-se à representação do atrito lateral e cálculo da razão de 

atrito, nos quais se considerou a distância que existe entre a ponteira cônica e o 

centro da luva de atrito, igual a 10 cm. 

 

a. Ensaio de cone na Área 1 – penetrômetro TG 63 100. 

b. Operação do penetrômetro TG 63 200 na Área 2. 

c. Ensaio de cone na Área 1 – penetrômetro TG 63 200. 

d. Aplicação de graxa no sistema de medição de poro-pressão – slot-filter. 

Figura 4.14. Execução de ensaios de cone no Sítio Experimental. 

Pode-se verificar nas informações da Tabela 4.7, que nos furos CPTu-1 e CPT-2 da 

Área 1 e nos furos CPTu-1, CPTu-2, CPTu-3 e CPTu-4 da Área 2 foi utilizado o 

modelo TG 63 100. A capacidade associada ao sistema hidráulico desse 

equipamento, que é de 100 kN, mostrou-se insuficiente para cravar o cone a maiores 

profundidades na argila dura da Formação Guabirotuba. Na Área 1, as sondagens 

aaa bbb

ccc ddd
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ficaram limitadas a 5,4-6,1 m de profundidade, e na Área 2 as perfurações situaram-

se entre 9,6 e 11,3 m. Entretanto, melhores resultados foram obtidos com o modelo 

TG 73 200, que possui uma capacidade de 200 kN. Na Área 1, os furos CPTu-3, 

CPTu-4, CPTu-5, CPTu-6 e CPTu-7 foram conduzidos a profundidades entre 14,0 e 

16,2 m. Na Área 2, as penetrações finais dos furos CPTu-5, CPT-6, CPTu-7 e CPTu-

8 situaram-se na faixa de 15,2 a 17,7 m. 

Tabela 4.7. Dados das sondagens CPT e CPTU – Área 1 e Área 2. 

ÁREA / FURO 
 

COTA (m) MODELO PORO-PRESSÃO PROF. (m) DATA DE 
EXECUÇÃO 

Área 1 CPTu-1 908,20 TG 63 100 Elemento metálico 6,125 18/02/98 
 CPT-2 908,20 TG 63 100 - 5,450 25/11/98 
 CPTu-3 907,55 TG 73 200 Slot-filter 14,850 02/06/00 
 CPTu-4 907,80 TG 73 200 Slot-filter 14,000 02/03/01 
 CPTu-5 907,97 TG 73 200 Slot-filter 16,225 02/03/01 
 CPTu-6 907,85 TG 73 200 Slot-filter 15,925 02/03/01 
 CPTu-7 907,70 TG 73 200 Slot-filter 16,150 02/03/01 
Área 2 CPTu-1 920,75 TG 63 100 Elemento metálico 11,300 18/02/98 
 CPTu-2 917,40 TG 63 100 Elemento metálico 9,600 16/03/98 
 CPTu-3 920,30 TG 63 100 Elemento metálico 10,625 13/03/98 
 CPTu-4 921,25 TG 63 100 Elemento metálico 9,800 16/03/98 
 CPTu-5 920,78 TG 73 200 Slot-filter 17,725 02/06/00 
 CPT-6 920,81 TG 73 200 - 15,175 02/06/00 
 CPTu-7 920,77 TG 73 200 Slot-filter 15,200 02/06/00 
 CPTu-8 920,76 TG 73 200 Slot-filter 15,200 02/06/00 

 

Os primeiros ensaios executados no Sítio Experimental (furo CPTu-1 da Área 1 e 

furos CPTu-1, CPTu-2, CPTu-3 e CPTu-4 da Área 2) envolveram o uso de elementos 

porosos metálicos, saturados com glicerina. Apesar dos cuidados inerentes a um 

ensaio de piezocone terem sido seguidos, as poro-pressões medidas nessas sondagens 

mostraram-se inconsistentes (Figura 4.30). No perfil em questão, não se pode 

descartar que os problemas estejam associados à dificuldade de se manter a saturação 

do elemento poroso. Nas sondagens conduzidas posteriormente, foi empregada a 

técnica conhecida como slot-filter (Solum, 2000), mediante a qual suprime-se o 

elemento poroso e a linha do transdutor de poro-pressão é saturada com graxa. De 

acordo com a Solum (2000), esse procedimento evita problemas de perda de 

saturação, sem prejuízo à classificação estratigráfica. 
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Deve-se observar que, nos ensaios com o slot-filter, as poro-pressões tenderam a 

apresentar valores elevados. Não é incomum o registro se posicionar acima de 

1 MPa, podendo exceder até mesmo 3 MPa. Adicionalmente, tem-se que a 

comparação visual dos gráficos de resistência de ponta e de poro-pressão sugere a 

existência de alguma relação entre as duas variáveis. Esse aspecto pode ser analisado 

na Figura 4.31, onde estão representados, como exemplo, os dados de qc e de poro-

pressão medidos no furo CPTu-4 da Área 1. O aspecto da nuvem de pontos, 

particularmente após 4 MPa de resistência de ponta, sugere que efetivamente pode 

haver uma relação entre a poro-pressão medida no slot-filter e a resistência de ponta. 

Os dados das demais sondagens do Sítio Experimental apresentam tendências 

semelhantes. 

Na tentativa de se interpretar esse comportamento, uma discussão dos mecanismos 

do ensaio efetuada por Campanela (1995) pode ser útil. O autor menciona que, no 

caso de solos duros, os elevados esforços de compressão tendem a provocar 

deformações em elementos porosos pouco rígidos. Se o solo em questão possuir uma 

baixa permeabilidade, a deformação do elemento poroso poderá gerar poro-pressões 

elevadas. No caso do presente estudo, uma vez que a técnica do slot-filter suprime o 

elemento poroso, sendo o vazio restante preenchido com graxa, tem-se 

evidentemente uma rigidez inferior à que seria obtida com o uso de um filtro 

metálico ou cerâmico. Argumenta-se que a elevada resistência da argila sobre-

adensada em questão possa provocar deformações, que levariam à compressão do 

fluido que satura a linha do transdutor de pressão. Devido à reduzida permeabilidade 

da argila, os conseqüentes acréscimos de poro-pressão não seriam dissipados com 

facilidade, o que explicaria a magnitude dos valores medidos. Uma vez que a poro-

pressão seria influenciada pelas deformações do sistema, a mesma dependeria, dentro 

de certos limites, da resistência encontrada pela ponteira. 

Em alguns casos, a poro-pressão tendeu a apresentar valores em torno de zero ou 

ligeiramente negativos. Sucções de pequena magnitude, que alcançaram no máximo 

57 kPa, ocorreram em trechos reduzidos dos furos CPTu-4, CPTu-5, CPTu-6 e 

CPTu-7 da Área 1, e nos furos CPTu-7 e CPTu-8 da Área 2. Deve-se observar que 

essas poro-pressões negativas não são discerníveis nas figuras apresentadas devido à 

sua ordem de grandeza, que é significativamente inferior à das poro-pressões 
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positivas geradas nos ensaios. No caso de trechos argilosos, as sucções podem estar 

associadas à tendência de aumento de volume da argila sobre-adensada, dentro de um 

processo de cisalhamento não-drenado. Quando lentes arenosas são atravessadas, as 

poro-pressões reduzidas podem resultar da maior permeabilidade do solo e, 

ocasionalmente, de efeitos da dilatância de um material em estado compacto. 

Eventuais sucções do terreno também poderiam exercer influência, particularmente 

próximo à superfície. 

É consenso na literatura que, devido à ação da poro-pressão em áreas desiguais da 

geometria do cone, a resistência de ponta qc do cone deve ser corrigida, de modo a se 

obter a resistência real mobilizada qT : 

qT  =  qc + (1 - a) u2 ,            (Equação 4.1) 

sendo a a razão entre a área da ponteira na base do cone (posição aonde a poro-

pressão u2 é medida) e a área total (calculada com o diâmetro do cone). As ponteiras 

utilizadas nos ensaios possuíam relações de áreas a entre 0,58 e 0,64. 

Nos resultados dos furos CPTu-1 da Área 1 e CPTu-1 a CPTu-4 da Área 2, a 

resistência de ponta não foi corrigida, devido à inconsistência das poro-pressões 

destes ensaios. Por sua vez, nos gráficos referentes aos furos CPTu-3 a CPTu-7 da 

Área 1 e CPTu-5 a CPTu-8 da Área 2, apesar das questões levantadas quanto ao slot-

filter, optou-se por calcular os valores da resistência corrigida qT a partir das poro-

pressões medidas. Assim, são apresentados tanto os valores de qc como os de qT. 

Devido à elevada resistência do terreno, de um modo geral não são notadas 

diferenças significativas entre os gráficos de qc e qT. Conforme discutido por 

Campanella (1995), a correção da resistência de ponta – que é fundamental em solos 

moles – tende a se tornar menos importante à medida que aumenta a consistência do 

terreno. 
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Figura 4.15. Dados da sondagem CPTu-1 – Área 1. 
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Figura 4.16. Dados da sondagem CPT-2 – Área 1. 
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Figura 4.17. Dados da sondagem CPTu-3 – Área 1. 
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Figura 4.18.  Dados da sondagem CPTu-4 – Área 1. 
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Figura 4.19. Dados da sondagem CPTu-5 – Área 1. 
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Figura 4.20. Dados da sondagem CPTu-6 – Área 1. 
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Figura 4.21. Dados da sondagem CPTu-7 – Área 1. 
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Figura 4.22. Dados da sondagem CPTu-1 – Área 2. 
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Figura 4.23. Dados da sondagem CPTu-2 – Área 2. 
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Figura 4.24. Dados da sondagem CPTu-3 – Área 2. 
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Figura 4.25. Dados da sondagem CPTu-4 – Área 2. 
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Figura 4.26. Dados da sondagem CPTu-5 – Área 2. 
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Figura 4.27. Dados da sondagem CPT-6 – Área 2. 
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Figura 4.28. Dados da sondagem CPTu-7 – Área 2. 
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Figura 4.29. Dados da sondagem CPTu-8 – Área 2. 
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Figura 4.30. Medições de poro-pressão problemáticas em ensaios de piezocone. 
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Figura 4.31. Relação entre a poro-pressão do slot-filter e qc – sondagem CPTu-4 – Área 1. 
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Na Figura 4.32, os dados da resistência de ponta (qc ou qT) dos ensaios da Área 1 

estão agrupados, de acordo com as cotas de cada furo. A análise dessas informações 

evidencia a elevada consistência do terreno. Em linhas gerais, a partir de 2,0 m de 

profundidade a resistência de ponta do cone situa-se na faixa de 6 a 10 MPa. O atrito 

lateral fs, após um crescimento gradual nos primeiros metros das sondagens, tende a 

oscilar em torno de 0,3 MPa. A razão de atrito (FR) situa-se tipicamente na faixa de 

3,5 a 5,5 %. 

Nos trechos superficiais, ocorrências ocasionais de material ainda mais duro podem 

ser notadas próximo à superfície (até 2 m de profundidade) e, particularmente, entre 

4,0 e 7,0 m de profundidade. Nessas regiões, em que a resistência de ponta exibe 

“picos” que podem chegar a 40 MPa, normalmente há presença de materiais 

granulares. Sustentam essa afirmação, além das evidências encontradas na inspeção 

dos poços e amostras de sondagens SPT, reduções localizadas da poro-pressão e da 

razão de atrito (e.g. furos CPTu-3, CPTu-5 e CPTu-6 entre 5,8 e 6,0 m; furo CPTu-6 

entre 6,8 e 7,0 m). Acréscimos localizados de resistência também ocorrem entre 8,0 e 

11,0 m de profundidade, sendo que sua posição e intensidade são variáveis conforme 

a sondagem. Esses trechos aparentemente não estão associados a material granular. 

Deve-se observar que, em determinados pontos, o atrito lateral fs alcançou 0,6 MPa, 

que representa o limite superior da faixa de trabalho da célula de carga utilizada. 

Uma vez que nesses casos localizados não é possível medir toda a intensidade do 

atrito lateral – o registro de fs torna-se constante e igual a 0,6 MPa –, a razão de atrito 

FR é, na realidade, superior ao indicado nos gráficos. 

À exceção dos furos CPTu-1 e CPT-2 – limitados prematuramente pela capacidade 

do equipamento – os demais ensaios da Área 1 foram interrompidos devido à 

presença de um estrato resistente, que se inicia entre 14,7 m (CPTu-3) e 16,0 m 

(CPTu-5) de profundidade. No ensaio CPTu-5, a resistência corrigida qT dessa 

camada chegou a 84,5 MPa. 

Na Figura 4.33, os dados de resistência de ponta dos ensaios da Área 2 estão 

agrupados. Para permitir uma melhor identificação dos estratos, as informações 

foram representadas de acordo com a cota de cada furo. Em linhas gerais, os 

diferentes furos mostram tendências semelhantes, destacando-se um crescimento 

contínuo da resistência de ponta. 
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Figura 4.32. Dados de resistência de ponta das sondagens CPT da Área 1. 
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Figura 4.33. Dados de resistência de ponta das sondagens CPT da Área 2. 
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É interessante observar que nos furos CPTu-5, CPT-6, CPTu-7 e CPTu-8 da Área 2, 

logo no início da prospecção, ocorre um “pico” de resistência que alcança 5 MPa, 

evidenciando a presença de um estrato rígido de pequena espessura. Em geral, os 

sedimentos mais superficiais que, conforme descrito anteriormente, exibem sinais de 

plintificação ou laterização, possuem resistências de ponta inferiores a 6,0 MPa. 

À medida que a profundidade aumenta (e a cota diminui), ocorre um incremento nas 

resistências, tendo-se alcançado 8 a 12 MPa nas prospecções mais profundas. 

Na Figura 4.33, pode-se perceber claramente uma região entre as cotas 913,5 e 

916,5 m, na qual os valores de qc ou qT acusam “picos”, que podem chegar a 

28,2 MPa (furo CPTu-7). Conforme constatado nas amostras das sondagens SPT, 

nesse trecho do perfil tem-se a presença de material granular. 

Nas camadas superficiais, de material mais intemperizado, nota-se uma razão de 

atrito FR entre 5,0 e 8,0 % (Figura 4.34). Uma redução ocorre na região de 

intercalações granulares, tendo-se uma FR média de 4,0 %. Nesse trecho, 

ocasionalmente ocorrem “vales”, nos quais a razão de atrito decresce até cerca de 

1,0 %, fato que parece condizente com a presença de um maior teor de areia. Nos 

sedimentos argilosos mais profundos, nos quais diminuem os traços de alteração 

química, FR mostra-se entre 3,5 e 5,5 %. A dispersão da razão de atrito nas camadas 

menos alteradas é inferior à dos sedimentos intemperizados superficiais. 

Na Área 2, as poro-pressões medidas no slot-filter tendem a exibir valores elevados, 

particularmente no furo CPTu-5. Esse comportamento é similar ao dos ensaios da 

Área 1. Entre 4,8 e 7,0 m de profundidade, as poro-pressões se reduzem 

sensivelmente, tendendo a zero ou a valores ligeiramente negativos (furos CPTu-5, 

CPTu-7 e CPTu-8). A maior sucção ocorreu no furo CPTu-8, tendo-se registrado 

-47 kPa a 4,9 m de profundidade. As reduções localizadas da poro-pressão nos furos 

CPTu-5, CPTu-7 e CPTu-8 podem estar associadas a pequenas lentes arenosas. 
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Figura 4.34. Dados da razão de atrito – Área 2. 
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4.6 Ensaios Dilatométricos 

Concebido na Itália em meados da década de 1970, o dilatômetro de Marchetti 

(DMT) é uma ferramenta relativamente simples, que se constitui em uma alternativa 

para a estimativa de parâmetros geotécnicos. Informações sobre esse tipo de 

investigação de campo podem ser encontradas nos trabalhos do criador do método 

(Marchetti, 1975; 1980; 1997) ou de Schnaid (2000). 

O ensaio consiste na cravação de uma lâmina metálica esbelta no terreno, a qual é 

provida de uma membrana circular flexível com 60 mm de diâmetro. O dilatômetro 

possui comprimento de 220 mm e largura de 95 mm, sendo sua espessura igual a 

14 mm. A velocidade com que a lâmina é introduzida no terreno usualmente se situa 

entre 20 mm/s e 40 mm/s. Procede-se à execução do ensaio propriamente dito a cada 

20 cm de penetração, aplicando-se uma pressão de gás que expande a membrana 

flexível contra o maciço. São efetuadas medições de pressões, correspondentes aos 

seguintes deslocamentos do centro da membrana: 

• 0,05 ± 0,02 mm (pressão A); 

• 1,10 ± 0,03 mm (pressão B); 

• descarregamento até a posição associada à pressão A (pressão C). 

Devido à rigidez da membrana e imprecisões inerentes ao sistema de medições, os 

valores de pressão A, B e C devem ser corrigidos, de modo a se obter as pressões P0 , 

P1 e P2. Os valores corrigidos dão origem a alguns índices, que são associados a 

propriedades do material e ao estado de tensões do maciço. A Tabela 4.8 apresenta 

uma breve descrição e a forma de cálculo de cada um dos índices dilatométricos. 

Tabela 4.8. Índices do ensaio dilatométrico. 

ÍNDICE APLICAÇÃO FORMULAÇÃO 

Índice de material – ID Indicador da granulometria do 
material 

00

01

uP
PP

I D −
−

=  

Índice de tensão horizontal – KD Avaliação da pressão 
horizontal in situ '

00

V
D

uP
K

σ
−

=  

Módulo dilatométrico – ED Determinação do módulo de 
elasticidade 

( )017,34 PPED −=  
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Uma das vantagens do ensaio DMT, além da sua simplicidade, diz respeito à 

perturbação do terreno, que é relativamente pequena quando comparada com outras 

técnicas. O fato das medidas serem tomadas para pequenos deslocamentos da 

membrana flexível permite que a interpretação esteja associada a uma fase “elástica” 

do comportamento do solo. Os índices descritos na Tabela 4.8 são o ponto de partida 

para várias correlações disponíveis na literatura (e.g. Marchetti, 1980; Schmertmann, 

1983), que buscam descrever parâmetros básicos de projeto (estado de tensões em 

repouso, deformabilidade e resistência). Entretanto, assim como em outros tipos de 

ensaios in situ, a interpretação do ensaio está associada a abordagens semi-empíricas, 

devido à complexidade das condições de contorno envolvidas. As correlações 

existentes aplicam-se sobretudo a solos sedimentares argilosos, e podem levar a 

desvios significativos no caso de materiais estruturados, envelhecidos ou cimentados 

(e.g. Tanaka e Bauer, 1998). 

A Tabela 4.9 traz dados dos ensaios DMT executados no Sítio Experimental de 

Geotecnia da UFPR, os quais ficaram restritos à Área 1. Embora uma campanha mais 

abrangente de sondagens dilatométricas esteja prevista, até o momento seu escopo 

limita-se a dois furos, que não puderam ser levados a maiores profundidades devido 

à elevada resistência do terreno (furo DMT-1) e a dificuldades operacionais (furo 

DMT-2). Apesar dessas restrições, os dados disponíveis tornam-se importantes à 

medida que abrangem a profundidade ao longo da qual amostras indeformadas foram 

coletadas e ensaiadas, conforme será descrito no Capítulo 5. 

A cravação do dilatômetro foi conduzida com o penetrômetro TG 63 100 da Pagani, 

empregado também em ensaios de cone no Sítio Experimental. Na Figura 4.35, 

podem ser observadas etapas da execução das sondagens DMT na Área 1. 

No item 3.8, discutiu-se que as ações de esforços tectônicos – que estariam 

comprimindo o terreno entre as direções E-W e WNW-ESE (Salamuni, 1998) – 

poderiam gerar uma anisotropia no coeficiente de empuxo no repouso 

(Kormann, 1999). Em uma tentativa de se avaliar esse aspecto, os dois furos foram 

executados com uma diferença de 90º na orientação da lâmina, a qual foi alinhada 

nas direções E-W e N-S, respectivamente nos furos DMT-1 e DMT-2. Para reduzir 

variações decorrentes de heterogeneidades, procedeu-se às perfurações com uma 

pequena distância entre si (cerca de 50 cm). 
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A Figura 4.36 traz os valores das pressões corrigidas P0 e P1 , que são utilizadas no 

cálculo dos índices dilatométricos. Na determinação de ID e KD foram adotadas 

pressões totais e poro-pressões, baseadas respectivamente nos ensaios de laboratório 

e leituras dos piezômetros. A variação de ID , KD e ED com a profundidade está 

representada na Figura 4.37. 

 

Tabela 4.9. Informações dos ensaios dilatométricos da Área 1 do Sítio Experimental. 

FURO DMT-1 DMT-2 
Cota (m) 907,99 908,02 
Data de execução 25/11/98 25/11/98 
Orientação da lâmina aprox. E-W aprox. N-S 
Profundidade (m) 4,60 2,60 

 

 

 

 

Figura 4.35. Detalhe do equipamento e da execução de sondagem DMT na Área 1. 
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Figura 4.36. Pressões corrigidas P0 e P1 das sondagens DMT-1 e DMT-2 – Área 1. 
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Figura 4.37. Resultados das sondagens DMT-1 e DMT-2 – Área 1. 
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A análise dos dados do índice de material ID mostra que à medida que aumenta a 

penetração ocorre uma tendência de decréscimo de ID, o qual se situa entre 8,7 e 0,2. 

De acordo com Marchetti e Crapps (1981), valores de ID entre 0,6 e 2,0 sugerem um 

material com um comportamento siltoso, e índices de material acima de 2,0 referem-

se a solos com tendência arenosa. É possível que o comportamento observado no 

solo superficial da Área 1 (até cerca de 1,4 m de profundidade) esteja associado a 

lentes granulares ou a um eventual ressecamento. À medida que aumenta a 

profundidade das investigações, ID tende a valores na faixa de 0,3-0,4. Esse 

comportamento é compatível com solos de tendência argilosa, os quais exibem 

índices de material inferiores a 0,6 (Marchetti e Crapps, 1981). 

O índice de tensão horizontal KD cresce acentuadamente até cerca de 1,5 m de 

profundidade, passando então a experimentar uma redução contínua. Os valores de 

KD são bastante altos, fato que pode estar relacionado à presença de tensões 

horizontais elevadas. O módulo dilatométrico ED mostra-se variável, com acréscimos 

e decréscimos localizados até aproximadamente 1,4 m de penetração. A partir de 

1,7 m de profundidade, ED apresenta-se quase constante, oscilando em torno de 

21 MPa. 

A avaliação dos aspectos de anisotropia, conforme programado inicialmente, torna-se 

impossível face o pequeno universo de dados que pôde ser obtido com o dilatômetro. 

De qualquer forma, um indício de comportamento distinto entre os dois furos, com 

respeito ao índice de tensão horizontal, ocorreu entre as profundidades de 1,4 e 

2,6 m. Nesse trecho, o ensaio DMT-2, que teve a lâmina orientada no sentido N-S, 

mostrou valores de KD cerca de 9 % acima dos índices de tensão horizontal medidos 

no furo DMT-1. Curiosamente, esse fato seria compatível com as direções dos 

esforços tectônicos sugeridas por Salamuni (1998). Entretanto, antes de se levantar 

qualquer conclusão, deve-se encarar a tentativa aqui conduzida apenas como uma 

sugestão, que pode vir a ser incorporada em futuros trabalhos de pesquisa. (Uma 

série de outras formas de investigações também poderia ser utilizada para avaliar 

anisotropias na direção horizontal, tais como ensaios sísmicos, cross-hole e ensaios 

de placa.) 
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4.7 Ensaios com Pressiômetro Autoperfurante 

Popularizados na França a partir da década de 1950, os primeiros modelos de 

pressiômetro utilizavam água sob pressão para provocar a expansão de uma 

membrana cilíndrica flexível, a qual reagia contra as paredes de um furo de 

sondagem. O equipamento – atualmente conhecido como pressiômetro de Ménard – 

é inserido em uma perfuração executada previamente no terreno. O ensaio consiste 

na aplicação de incrementos de pressão, monitorando-se as conseqüentes variações 

de volume do cilindro. Esse tipo de investigação é empregado sobretudo na 

determinação in situ do comportamento tensão-deformação de solos. 

O fato do pressiômetro de Ménard requerer a abertura de um pré-furo – o que 

modifica sensivelmente o estado natural do maciço investigado – levou 

pesquisadores a desenvolverem na década de 1970 equipamentos autoperfurantes. 

São exemplos desses dispositivos o Camkometer, de procedência inglesa, e o PAF 

(Probe Autoforeur), de fabricação francesa. Os pressiômetros autoperfurantes são 

providos de uma sapata cortante em sua extremidade inferior. O solo é desagregado 

pela ação de lâminas, e os fragmentos resultantes são levados até a superfície 

mediante a circulação de água. À medida que o solo é removido, um esforço vertical 

é aplicado, de modo a inserir gradualmente o pressiômetro na perfuração. 

Em uma instalação ideal – que se dá quando o amolgamento radial pode ser 

considerado desprezível –, a pressão a partir da qual a membrana começa a se 

expandir corresponde à tensão horizontal de campo. O ensaio com o pressiômetro 

autoperfurante é reconhecido como técnica de referência para a avaliação do 

coeficiente de empuxo no repouso (K0). 

Além desse aspecto importante, tem-se que o uso de teorias baseadas na expansão e 

contração de uma cavidade cilíndrica permite que os dados sejam interpretados de 

uma forma racional. O comportamento do solo no ensaio pode ser descrito através de 

parâmetros, tais como módulo de cisalhamento (G), ângulo de atrito (φ’), ângulo de 

dilatância (ψ) e resistência não-drenada (Su), que são passíveis de uma determinação 

teórica, dispensando-se a necessidade de correlações. Evidentemente, tais abordagens 

encontram limitações, decorrentes da própria dificuldade de se idealizar o 
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comportamento do material. A expansão gradual do cilindro no interior de um 

maciço tende a gerar diferentes níveis de solicitação, pois ao mesmo tempo podem 

ocorrer regiões que já alcançaram a plastificação e outras ainda sendo carregadas em 

uma fase pseudo-elástica. A interpretação de ensaios pressiométricos evidencia 

aspectos dos solos relacionados à não-linearidade do comportamento tensão-

deformação, à histerese em ciclos de carga-descarga, à variação da rigidez com o 

nível de carregamento e à anisotropia. Informações detalhadas sobre a execução e 

interpretação de ensaios pressiométricos, particularmente os autoperfurantes, podem 

ser obtidas em trabalhos como os de Briaud (1992), Clarke (1995), Pinto e 

Abramento (1995) e Schnaid (2000). 

Os ensaios conduzidos no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR envolveram o 

uso de um pressiômetro autoperfurante de Cambridge (camkometer), pertencente à 

Escola Politécnica da USP. Essa campanha de investigações é descrita e analisada 

em relatório de Sampaio Jr (2002), sendo parte de sua pesquisa de doutorado, que é  

orientada por C. S. Pinto. O projeto em questão está contemplando a execução de 

ensaios com o pressiômetro autoperfurante em vários campos experimentais de 

universidades brasileiras, contando com financiamento da FAPESP. O principal 

objetivo da realização dos ensaios pressiométricos no Sítio Experimental da UFPR 

foi a avaliação do coeficiente de empuxo no repouso (K0) e a complementação das 

informações obtidas em laboratório, com dados de módulo cisalhante (G) e 

resistência não-drenada (Su). A importância de se conhecer a magnitude de K0 nos 

maciços da Formação Guabirotuba foi discutida no Capítulo 3. 

O equipamento autoperfurante utilizado nos ensaios denomina-se Cambridge Self 

Boring Expansion Pressuremeter Mark VIII-d, sendo fornecido pela Cambridge 

In Situ. A Figura 4.38 mostra o pressiômetro e detalhes da execução das 

investigações no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR. Informações sobre esse 

equipamento podem ser encontradas no trabalho de Pinto e Abramento (1995). 

O camkometer possui 8,3 cm de diâmetro e 120 cm de comprimento; um trecho de 

50 cm é expandido através da aplicação de pressão de nitrogênio. 
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a. Detalhe da unidade de controle do Camkometer. 

b. Vista geral da execução de ensaio pressiométrico na Área 1. 

c. Detalhe do pressiômetro autoperfurante, podendo-se observar a haste que movimenta as lâminas. 

d. Detalhe do Camkometer sendo fixado à haste, antes de ser introduzido na perfuração executada com 
o sistema de trados ocos. 

Figura 4.38. Execução de ensaios com pressiômetro autoperfurante no Sítio Experimental. 

aaa bbb   

ccc ddd   
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Os deslocamentos da membrana são monitorados por três sensores, dispostos ao 

longo da seção cilíndrica em ângulos de 120º. Duas células porosas permitem a 

medição das poro-pressões. Procede-se à aplicação de pressão no nitrogênio por 

meio de uma unidade controladora, sendo possível conduzir ensaios com deformação 

ou tensão controlada. 

A Tabela 4.10 resume dados dos ensaios pressiométricos realizados no Sítio 

Experimental. Na Área 1 foi executado um furo, tendo-se ensaiado o terreno em três 

profundidades diferentes. Na Área 2 puderam ser executados dois furos, tendo-se 

procedido a quatro ensaios na primeira perfuração e a três ensaios na segunda. 

As investigações envolveram a abertura de um pré-furo, revestindo-se a perfuração 

acima da região ensaiada com o intuito de proteger o camkometer. Para tanto, foi 

utilizado o equipamento CME 75, fabricado pela Central Mine Equipment Co. 

Informações dessa sonda podem ser encontradas no trabalho de Quaresma 

Filho (1999). Trados ocos com 10,8 cm de diâmetro interno foram introduzidos 

gradualmente no solo, em segmentos de 150 cm. Deve-se notar que, além de 

ferramenta de perfuração, o sistema de trados ocos constituiu-se no revestimento das 

paredes do furo. A abertura do pré-furo era interrompida 50 cm antes da 

profundidade de interesse para o ensaio. Na seleção das profundidades, foram 

evitadas regiões em que pudessem ocorrer lentes granulares. 

O pressiômetro era então posicionado no fundo do furo, iniciando-se o processo de 

“autoperfuração”, mediante o acionamento das lâminas do camkometer e a aplicação 

de uma força vertical. No primeiro furo executado (SBP-1, Área 1), percebeu-se que 

a remoção dos fragmentos pela água em circulação somente era possível com um 

avanço maior da lâmina, a qual teve de ser posicionada próxima à extremidade da 

sapata cortante. Caso contrário, fragmentos do solo tendiam a se acumular no interior 

da sapata, impedindo a passagem da água e, conseqüentemente, inviabilizando a 

instalação. Durante a inserção do camkometer, o material trazido pela água de 

circulação era constantemente inspecionado com o uso de peneiras, com o intuito de 

se identificar claramente a natureza do solo atravessado. O processo de 

“autoperfuração” se prolongava até que o camkometer ficasse inteiramente inserido 

no solo, observando-se que o plano médio do trecho expansível deveria coincidir 

com a profundidade de ensaio. 
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Tabela 4.10. Dados dos ensaios com pressiômetro autoperfurante. 

ÁREA FURO COTA (m) DATA PROFUNDIDADES 
ENSAIADAS (m) 

DESCRIÇÃO DO SOLO NA 
REGIÃO ENSAIADA 

INTERVALO 
ENTRE O FINAL DA 
INSTALAÇÃO E O 
INÍCIO DO ENSAIO 

(min) 

NÚMERO DE 
CICLOS DE 

CARGA-
DESCARGA 

PRESSÃO 
MÁXIMA 

(kPa) 

DESLOCAMENTO 
RADIAL MÁXIMO 

(mm) 

Área 1 SBP-1 907,91 20/11/01 3,60 Argila siltosa cinza 
 

15 3 1275 4,17 

   8,00 Argila siltosa cinza 
 

5 3 2386 4,22 

   11,00 Argila siltosa cinza 
 

10 3 2773 4,19 

Área 2 SBP-1 920,70 21/11/01 2,00 Argila siltosa vermelha, amarela 
e cinza 

5 4 356 4,17 

   3,50 Argila siltosa cinza e amarela 
 

5 1 983 1,38 

   7,50 Argila siltosa cinza e marrom 
 

5 3 1169 4,22 

   9,50 Argila siltosa marrom, com 
poucas manchas cinzas 

5 3 2020 3,88 

 SBP-2 920,75 22/11/01 3,50 Argila siltosa vermelha, cinza e 
amarela 

5 3 626 4,13 

   7,50 Argila siltosa cinza, com poucas 
manchas marrons 

5 3 1472 4,03 

   9,50 Argila siltosa marrom com 
manchas cinzas 

5 3 1355 4,21 

 



 155

Previamente à aplicação de pressões no nitrogênio, procurou-se aguardar a 

estabilização das poro-pressões, pois as mesmas usualmente são modificadas pelo 

processo de instalação do equipamento. Entretanto, os primeiros ensaios mostraram 

que a variação das poro-pressões durante o período de estabilização era mínima. 

Aparentemente, um tempo excessivo seria necessário para que alguma tendência se 

tornasse perceptível. Por esse motivo, os intervalos adotados entre a instalação e o 

início do ensaio foram reduzidos, tendo variado de 5 a 15 minutos. 

No início do ensaio propriamente dito, as pressões de gás foram aplicadas em taxas 

que variaram entre 40 e 100 kPa/min. Uma vez definido o ponto de “descolamento” 

da membrana, que caracteriza a tensão horizontal in situ, as taxas de deformação da 

cavidade foram aumentadas, tendo-se utilizado valores na faixa de 100 a 

200 kPa/min. 

Com o intuito de avaliar o módulo cisalhante do solo, ciclos de descarregamento-

carregamento foram realizados em diferentes estágios dos ensaios. A amplitude 

adotada nesses ciclos buscou permitir a determinação dos módulos de cisalhamento 

para 0,1% de deformação. O descarregamento foi conduzido de modo a se preservar 

um comportamento elástico, evitando-se reduzir a pressão em mais que duas vezes a 

resistência não-drenada. Diferentes taxas de aplicação de pressão (aproximadamente 

na faixa de 200 a 400 kPa/min) foram utilizadas em cada ciclo, procurando-se 

identificar um possível efeito de velocidade de deformação nos módulos cisalhantes. 

Entretanto, a variação da taxa de pressão não produziu efeitos perceptíveis. 

Nos ensaios do furo SBP-1 da Área 1, previamente ao terceiro ciclo de 

descarregamento-carregamento foram aguardados intervalos de 2 minutos, durante os 

quais se manteve a pressão constante. Na Área 2, o mesmo procedimento foi adotado 

no segundo ciclo dos ensaios com profundidades de 2,0 e 7,5 m do furo SBP-1 e 

7,5 m do furo SBP-2. No ensaio realizado a 9,5 m de profundidade no furo SBP-2, 

previamente ao terceiro ciclo procurou-se monitorar a dissipação de poro-pressões. 

Entretanto, a sua variação foi mínima, tendo-se interrompido o ensaio de dissipação 

após 15 minutos. 

A expansão do pressiômetro foi conduzida até deslocamentos radiais médios situados 

entre 3,9 e 4,2 mm. Uma única exceção refere-se a um ensaio da Área 2, realizado a 

3,5 m de profundidade no furo SBP-1. Nesse caso, devido a problemas operacionais, 
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não são disponíveis os dados após o primeiro ciclo de descarregamento-

carregamento. 

Uma vez concluído cada ensaio, removia-se o pressiômetro da perfuração. Em 

seguida, prosseguia o processo de abertura do furo com o sistema de trados ocos, até 

a próxima profundidade de interesse. A campanha de investigações envolveu ainda 

procedimentos rotineiros para a correção das leituras de pressão, determinando-se os 

efeitos da rigidez da membrana. 

Nas Figuras 4.39 a 4.48 são apresentadas as curvas pressão versus deslocamento 

radial da cavidade. Nesses gráficos, estão incluídas a média e as leituras individuais 

de cada um dos três sensores de deslocamento. Apesar da diferença considerável 

entre os deslocamentos de cada braço – o que, dentre outros fatores, pode evidenciar 

a anisotropia e heterogeneidade do terreno, bem como efeitos da instalação –

considera-se a média como sendo representativa do ensaio. 

As curvas pressão versus deslocamento da cavidade, em sua maioria, apresentam um 

trecho inicial no qual a pressão cresce sem que ocorram deformações radiais. 

A pressão associada ao “descolamento” da membrana (lift-off), que se dá quando os 

deslocamentos radiais tornam-se perceptíveis, é usualmente associada à tensão 

horizontal de campo. Ou seja, nesses casos a observação direta da curva pressão × 

deslocamento permite obter a tensão lateral in situ. 

Ao final dos ensaios, nos estratos menos consistentes da Área 2, a pressão máxima 

dos ensaios situou-se entre 356 e 626 kPa. Nas camadas mais rígidas, encontradas na 

Área 1 e em maiores profundidades na Área 2, a pressão aplicada excedeu 2000 kPa. 

As pressões correspondentes ao lift-off não ficaram bem definidas nos ensaios mais 

superficiais das três perfurações (3,6 m no furo SBP-1 da Área 1; 2,0 m no furo SBP-

1 da Área 2; 3,5 m no furo SBP-2 da Área 2). Nesses casos, as curvas pressão versus 

deslocamento sugerem que a média foi influenciada pelo deslocamento excessivo de 

um dos braços, o que poderia ser decorrente de efeitos de amolgamento durante a 

instalação. Em tais situações, a pressão horizontal de campo pode ser avaliada com o 

método proposto por Marsland e Randolph (1977). Esse procedimento pressupõe que 

a relação tensão × deformação é linear para carregamentos próximos às condições de 

campo, e que isso deixa de ocorrer quando se inicia um processo de cisalhamento. 
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Na Tabela 4.11 são apresentadas as estimativas da tensão horizontal de campo, 

usando-se o método do lift-off ou a proposição de Marsland e Randolph (1977). 

Esses resultados foram obtidos por Sampaio Jr (2002) com o software de análise 

fornecido pela Cambridge In Situ. 

Tabela 4.11. Avaliação de K0 com pressiômetro autoperfurante. 

ÁREA FURO 
 

PROF. 
(m) 

TENSÃO 
HORIZ. 
TOTAL 
(kPa) 

γMÉDIO 
(kN/m3) 

TENSÃO 
VERTICAL 

TOTAL 
(kPa) 

PORO-
PRESSÃO 

(kPa) 

TENSÃO 
HORIZ. 

EFETIVA 
(kPa) 

TENSÃO 
VERTICAL 
EFETIVA 

(kPa) 

K0 

1 SBP-1 3,60 137+ 19,50 70,2 25,5 111,5 44,7 2,5

  8,00 480* 19,78 158,2 53,0 427,0 105,2 4,1

  11,00 895* 19,84 218,2 82,4 812,6 135,8 6,0

2 SBP-1 2,00 56+ 17,00 34,0 0,0 56,0 34,0 1,6

  3,50 208* 17,43 61,0 14,7 193,3 46,3 4,2

  7,50 241* 18,23 136,8 54,0 187,0 82,8 2,3

  9,50 755* 18,56 176,4 73,6 681,4 102,8 6,6

 SBP-2 3,50 173+ 17,43 61,0 14,7 158,3 46,3 3,4

  7,50 441* 18,23 136,8 54,0 387,0 82,8 4,7

  9,50 414* 18,56 176,4 73,6 340,4 102,8 3,3
Notas: 
+ Marsland e Randolph (1977) 
* Método do lift-off 

 

Estão indicadas também na Tabela 4.11 estimativas das poro-pressões de campo, 

baseadas em medidas do nível d’água efetuadas nos três furos dos ensaios 

pressiométricos, logo após sua conclusão, e nas informações dos piezômetros PIEZ-1 

e PIEZ-2 (Área 1). Conforme exposto no item 4.4, as perfurações das investigações 

com o camkometer foram aproveitadas para a instalação de novos piezômetros 

(PIEZ-3 da Área 1, PIEZ-1 e PIEZ-2 da Área 2). As leituras posteriormente 

efetuadas nesses dispositivos (Figura 4.13) levam à confirmação das medições do 

nível d’água realizadas por ocasião dos ensaios pressiométricos. Uma única exceção 

diz respeito à poro-pressão do ensaio realizado a 3,6 m de profundidade, no furo 

SBP-1 da Área 1. De acordo com as informações do item 4.4, a poro-pressão nessa 

profundidade possivelmente é controlada por condições hidrogeológicas distintas das 

que se verificam em maior profundidade. 

A Tabela 4.11 inclui também estimativas do peso específico natural do solo, 

necessárias para o cálculo da tensão vertical. Os valores de peso específico γMÉDIO, 
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adotados com base nos ensaios de laboratório de amostras indeformadas 

(Capítulo 5), referem-se a uma média das camadas compreendidas entre a superfície 

e a profundidade de ensaio. Deve-se observar que, devido ao fato dos ensaios de 

laboratório terem se concentrado na Área 1, as estimativas de peso específico para 

esse perfil são mais precisas que as da Área 2. 

Uma vez avaliadas as tensões horizontais e verticais, bem como as poro-pressões 

envolvidas, o coeficiente de empuxo no repouso pode ser calculado. Os valores de K0 

dos ensaios, indicados na Tabela 4.11, mostram-se elevados. À exceção do ensaio 

realizado a 2,0 m de profundidade na Área 2 (K0 = 1,6), os demais dados apresentam 

valores que excedem 2,3. 

Para a avaliação da resistência não-drenada (Su), são usuais análises baseadas em 

procedimentos como os de Gibson e Anderson (1961) ou de Palmer (1972). 

O método de Gibson e Anderson (1961) considera um comportamento perfeitamente 

elasto-plástico, interpretando-se os resultados em um diagrama pressão versus 

logaritmo neperiano da deformação volumétrica. Desse modo, tem-se como resultado 

teórico uma reta, cujo coeficiente angular corresponde a Su. Adicionalmente, os 

dados podem ser extrapolados para se obter a pressão limite Pl, que é geralmente 

associada a uma deformação volumétrica unitária. O método de Palmer (1972) 

baseia-se no conceito de que, para pequenas deformações, a tensão cisalhante τ na 

parede da cavidade é função da deformação εc e da derivada da pressão em relação a 

εc. Na curva do ensaio, a tangente a um ponto indica o valor da derivada, que 

multiplicada pela deformação correspondente, fornece a tensão cisalhante. 

Aplicando-se esse procedimento ao longo da curva pressão × εc
 , pode-se determinar 

a resistência de pico e também uma resistência residual. 

A Tabela 4.12 traz avaliações da resistência não-drenada realizadas por Sampaio Jr 

(2002), que utilizou o software da Cambridge In Situ para aplicar os métodos de 

Gibson e Anderson (1961) e de Palmer (1972). Para os sedimentos menos alterados, 

os valores de Su , em geral, excedem 200 kPa. Na Área 1, a resistência não-drenada 

de pico avaliada com o método de Palmer (1972) alcançou 523 kPa (ensaio a 11,0 m 

de profundidade). O solo intemperizado da Área 2 (ensaios a 2,0 e 3,5 m de 

profundidade) mostrou resistências sensivelmente menores, na faixa de 40 a 128 kPa. 
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As informações da Tabela 4.12 sugerem um crescimento gradual de Su com a 

profundidade, particularmente na Área 2. 

A Figura 4.49 resume os dados da variação de poro-pressão durante os ensaios 

pressiométricos. Analisando-se cada furo individualmente, pode-se perceber uma 

tendência da geração de poro-pressão aumentar com a profundidade dos ensaios. 

Entretanto, apesar das elevadas pressões aplicadas no terreno, as poro-pressões 

desenvolvidas durante o carregamento foram muito pequenas. Tal fato não parece 

compatível com o nível de tensões de cavidade aplicadas no maciço argiloso. Uma 

saturação incompleta do sistema de medida de poro-pressões poderia tornar as 

leituras inconsistentes. Caso contrário, algumas hipóteses poderiam ser formuladas. 

Previamente ao início do ensaio, poro-pressões negativas teriam se desenvolvido 

devido a um eventual alívio das tensões totais no processo de perfuração e inserção 

da sonda, a um comportamento dilatante no cisalhamento do solo durante a 

“autofuração” ou a níveis de sucção muito altos no terreno. Nessas situações, a 

redução das poro-pressões durante o ensaio poderia ser conseqüência de um período 

de equilíbrio insuficiente após a instalação do camkometer. 

Tabela 4.12. Avaliações da resistência não-drenada dos ensaios com pressiômetro 
autoperfurante (Sampaio Jr, 2002). 

MÉTODO DE GIBSON E 
ANDERSON (1961) 

MÉTODO DE PALMER (1972) ÁREA FURO PROF. (m) 

Pressão limite 
Pl (kPa) 

Su (kPa) Su pico (kPa) Su residual (kPa) 

1 SBP-1 3,60 1766 265 326 257
  8,00 2940 307 458 287
  11,00 3302 297 523 322
2 SBP-1 2,00 440 44 + 40
  3,50 * * * *

  7,50 1467 172 255 174
  9,50 2618 299 383 294
 SBP-2 3,50 768 77 128 75
  7,50 1747 153 278 159
  9,50 1758 215 + 275
Nota: 
+ Não houve pico de resistência 
* Não disponível devido a problemas operacionais 
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Nas Figuras 4.50 a 4.52 são apresentados valores dos módulos cisalhantes G, obtidos 

por Sampaio Jr (2002) a partir da análise dos ciclos (loops) de descarregamento-

carregamento dos ensaios. Conforme apontado por Pinto e Abramento (1995), a 

amplitude do ciclo influencia o valor do módulo, o qual se reduz à medida que 

aumenta a variação de tensão no loop. Uma vez que o comportamento “elástico” do 

solo é nitidamente não linear, é mais conveniente expressar os módulos cisalhantes 

em função do nível de deformação. Em cada ciclo, módulos de cisalhamento 

secantes foram determinados para as diversas deformações de cavidade, 

considerando-se o trecho de recarregamento das curvas. Além do valor do módulo 

secante Gsec em função da deformação, as Figuras 4.50 a 4.52 trazem também os 

dados normalizados em função do módulo cisalhante secante correspondente a 0,1 % 

de deformação de cavidade (G0,1). 

Para uma deformação de 0,1 %, na Área 1 o módulo cisalhante situou-se entre 100 e 

220 MPa. Na Área 2, os valores de G0,1
 variaram de aproximadamente 30 a 150 MPa, 

havendo a tendência de um crescimento dos módulos com a profundidade. 

Dependendo do nível de deformação dos ciclos, a relação G/G0,1 oscilou entre 0,5 e 

2,5, evidenciando um comportamento altamente não linear dos solos investigados. 

No Capítulo 6, a análise e discussão dos ensaios com o pressiômetro autoperfurante 

abordarão os principais aspectos do comportamento do solo do Sítio Experimental. 

Um aprofundamento da interpretação dos dados de Sampaio Jr (2002) poderá ser 

encontrado em sua tese de doutorado. 
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Figura 4.39. Pressão × deslocamento – ensaio a 3,6 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 1. 
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Figura 4.40. Pressão × deslocamento – ensaio a 8,0 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 1. 
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Figura 4.41. Pressão × deslocamento – ensaio a 11,0 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 1. 
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Figura 4.42. Pressão × deslocamento – ensaio a 2,0 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 2. 
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Figura 4.43. Pressão × deslocamento – ensaio a 3,5 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 2. 
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Figura 4.44. Pressão × deslocamento – ensaio a 7,5 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 2. 
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Figura 4.45. Pressão × deslocamento – ensaio a 9,5 m de profundidade – furo SBP-1 da Área 2. 
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Figura 4.46. Pressão × deslocamento – ensaio a 3,5 m de profundidade – furo SBP-2 da Área 2. 
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Figura 4.47. Pressão × deslocamento – ensaio a 7,5 m de profundidade – furo SBP-2 da Área 2. 
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Figura 4.48. Pressão × deslocamento – ensaio a 9,5 m de profundidade – furo SBP-2 da Área 2. 
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(a) SBP-1 – Área 1. 
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(b) SBP-1 – Área 2. 
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(c) SBP-2 – Área 2. 

Figura 4.49. Variação da poro-pressão nos ensaios com pressiômetro autoperfurante. 
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(a) Ensaio a 3,6 m de profundidade 
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(b) Ensaio a 8,0 m de profundidade 
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Figura 4.50. Variação do módulo cisalhante com a deformação de cavidade – furo SBP-1 da 
Área 1 (Sampaio Jr, 2002). 
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(a) Ensaio a 2,0 m de profundidade 
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(b) Ensaio a 3,5 m de profundidade 
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(c) Ensaio a 7,5 m de profundidade 
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(d) Ensaio a 9,5 m de profundidade 

Figura 4.51. Variação do módulo cisalhante com a deformação de cavidade – furo SBP-1 da 
Área 2 (Sampaio Jr, 2002). 
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(b) Ensaio a 7,5 m de profundidade 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
0

50

100

150

200

250

300

G
se

c 
(M

Pa
)

B26T3
Loop1
Loop2
Loop3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Deformação de cavidade (%)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

G
/G

0,
1

(c) Ensaio a 9,5 m de profundidade 

 

Figura 4.52. Variação do módulo cisalhante com a deformação de cavidade – furo SBP-2 da 
Área 2 (Sampaio Jr, 2002). 
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4.8 Ensaios de Carregamento Dinâmico em Estacas 
Escavadas Mecanicamente 

4.8.1 Introdução e Objetivos 

No item 3.6, foram apresentadas evidências de efeitos de escala em argilas sobre-

adensadas, tendo-se discutido o papel decisivo que as fraturas podem exercer no 

comportamento do material. Face as informações levantadas, considerou-se 

importante incluir no presente trabalho um estudo de campo que contemplasse 

efeitos de escala na Formação Guabirotuba. 

O desenvolvimento das atividades no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR 

mostrou a viabilidade da execução e ensaio de fundações. Estacas escavadas 

mecanicamente, sem revestimento ou lama bentonítica, constituem-se na solução 

mais utilizada na região de Curitiba (item 3.9). No âmbito da revisão bibliográfica 

efetuada, não foram encontrados dados sobre o desempenho desse tipo de fundação 

em perfis geotécnicos da Formação Guabirotuba. A execução de estacas escavadas 

no Sítio Experimental, para a realização de provas de carga, seria interessante à 

medida que informações úteis à prática local se tornariam disponíveis. 

Adicionalmente, um programa de ensaios que buscasse a identificação de possíveis 

efeitos de escala poderia ser delineado. Para tanto, elementos com diferentes 

diâmetros deveriam ser executados e ensaiados sob condições apropriadas. As 

informações do item 4.2 sugerem que o perfil da Área 1 seria interessante para esse 

estudo, devido ao fraturamento do terreno. 

Dados de estacas cravadas e escavadas, instaladas em perfis de argila fraturada (de 

Beer et al., 1977 apud Terzaghi et al., 1996; Meyerhof, 1983), mostram a ocorrência 

de efeitos de escala na resistência de ponta (item 3.6). A literatura não registra 

evidências desse fenômeno no atrito lateral. Meyerhof (1983) atribui tal fato à 

perturbação do terreno causada pela execução da fundação, que tornaria o solo em 

contato com o fuste remoldado e, conseqüentemente, não fraturado. Na opinião do 

autor do presente trabalho, essa hipótese é aplicável a estacas cravadas, que 

efetivamente introduzem modificações significativas na estrutura do terreno. 

Entretanto, no caso de estacas escavadas, pode ser questionável considerar que o 
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atrito lateral seria controlado pelo material em um estado “remoldado” – a 

intensidade da perturbação depende de fatores associados ao processo executivo e ao 

tipo de solo. Esse cenário motivou, na presente pesquisa, uma investigação de 

possíveis efeitos de escala no atrito lateral. 

A experiência prévia no Sítio Experimental, com provas de carga em estacas hélice-

contínua (item 3.9), mostrou que uma dispersão significativa pode ocorrer no 

desempenho de fundações. Analisando-se os dados das investigações geotécnicas das 

Áreas 1 e 2 do Sítio Experimental, constata-se a dificuldade de identificar nos perfis 

condições que permitam considerá-los como “homogêneos”. Conseqüentemente, 

teve-se como premissa que uma possível dispersão nos resultados de provas de carga 

tornaria difícil a interpretação do conjunto de ensaios, mascarando-se eventuais 

efeitos de escala. Uma maneira de contornar esse problema seria ensaiar a maior 

quantidade possível de estacas – o que evidentemente acarretaria dificuldades de 

ordem prática. 

O estudo do comportamento de fundações é usualmente efetuado a partir das 

informações de provas de carga estáticas. Existem diferentes procedimentos para a 

execução desses ensaios, envolvendo taxas de aplicação de deslocamentos ou cargas 

bastante variáveis. As curvas carga × recalque e as resistências do solo obtidas com 

provas de carga estáticas de carregamento lento (e.g. ABNT, 1991) são normalmente 

tomadas como referência, ou seja, consideradas representativas de condições reais de 

trabalho das fundações. A execução de provas de carga estáticas demanda sistemas 

de reação e operações de montagem e ensaio trabalhosas. No âmbito da presente 

pesquisa, em que se tornava importante ensaiar uma quantidade razoável de 

elementos, a execução de provas de carga estáticas não seria viável. 

Como alternativa a um programa de ensaios estáticos, optou-se por basear os estudos 

de efeitos de escala nos dados de provas de carga dinâmicas – o uso desta ferramenta 

permitiria ensaiar sistematicamente um maior universo de estacas. No Sítio 

Experimental de Geotecnia da UFPR, os ensaios dinâmicos das estacas hélice-

contínua produziram bons resultados (item 3.9), os quais se mostraram coerentes 

com o comportamento em provas de carga estáticas (Kormann et al., 2000b; 2000c). 

No Brasil, o ensaio de carregamento dinâmico é utilizado desde a década de 1980, 

sendo normalizado pela NBR 13208 (ABNT, 1994). Essa técnica envolve a 
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instrumentação de estacas e análises baseadas no Método da Equação da Onda 

(Smith, 1960). Informações detalhadas sobre o ensaio de carregamento dinâmico, 

incluindo os modelos utilizados e sua interpretação, podem ser encontradas em 

trabalhos como os de Rausche et al. (1971, 1972), Goble et al. (1975), Rausche et 

al. (1985), Gonçalves et al. (1996) e Pile Dynamics (2000a, 2000b). 

Quando uma estaca recebe um golpe de martelo, o impacto gera uma onda de 

compressão. A onda decorrente do choque do martelo, que inicialmente comprime a 

cabeça da estaca, em frações de segundo se propaga até a ponta, retornando em 

seguida ao topo e assim sucessivamente. 

À medida que as ondas se deslocam do topo até a ponta da estaca, a sua intensidade 

tende a se modificar. Para que a estaca supere a resistência oferecida pelo solo e 

penetre no terreno, a energia transferida pelo martelo é consumida gradualmente. 

Durante esse processo, a onda do impacto produz reflexões compressivas sempre que 

aparecem “barreiras” em seu caminho, tais como atrito lateral e resistência de ponta. 

Por outro lado, caso a onda encontre regiões de pouca mobilização de atrito lateral e 

resistência de ponta, ou até mesmo danos na estaca, uma resposta distinta ocorre. 

Nessas situações, as reflexões compressivas diminuem, podendo inclusive aparecer 

ondas de tração. 

Utilizando-se transdutores de deformação e acelerômetros posicionados próximo ao 

topo da estaca, pode-se medir a intensidade da onda causada pelo impacto do 

martelo, e as alterações que a mesma sofre à medida que encontra as resistências do 

solo. Os dados que os sensores fornecem são monitorados por um equipamento 

específico. 

De modo a se obter uma estimativa da capacidade de carga da estaca, os sinais de 

força e velocidade obtidos com a instrumentação podem ser processados com 

técnicas numéricas, dentre as quais a mais conhecida é a análise CAPWAP. 

Desenvolvido inicialmente por Rausche et al. (1972), o método envolve ajustes 

sucessivos de um sinal calculado numericamente, de modo a se reproduzir, da 

melhor forma possível, o sinal dinâmico medido em campo. Atendendo-se essa 

condição, infere-se uma série de parâmetros que descrevem o comportamento do 

sistema estaca-solo. Um dos resultados consiste na capacidade de carga estática 

mobilizada pela energia do golpe. 
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Apesar do ensaio de carregamento dinâmico ter sido concebido originalmente para 

uso em estacas cravadas, a ferramenta vem encontrando aplicação em tubulões e 

estacas do tipo escavadas. Para tanto, faz-se necessário um sistema que permita 

aplicar golpes na fundação, a qual deve estar apta a suportar as tensões decorrentes 

do impacto. Na literatura, existe uma grande quantidade de trabalhos relacionados 

com o uso de ensaios de carregamento dinâmico na avaliação do desempenho de 

estacas moldadas in loco (e.g. Seitz, 1984; Seidel e Rausche, 1984; Likins e Hussein, 

1995; Hussein et al. 1996; Liu et al., 1996; de Mello e Paraíso, 1998; Cannon, 2000; 

Klingberg e Mackenzie, 2000; Niyama et al., 2000a; Niyama et al.; 2000b, Paraíso et 

al., 2000). 

Deve-se observar que a identificação de efeitos de escala requer a separação das 

parcelas de atrito lateral e resistência de ponta. As análises CAPWAP usualmente 

empregadas na interpretação dos ensaios dinâmicos permitem que se proceda à 

modelagem da transferência de carga na estaca. Entretanto, esse recurso possui 

limitações, particularmente com respeito à distribuição do atrito lateral. A presença 

de tensões residuais pode gerar distorções no resultado da análise, aumentando o 

atrito lateral nas camadas mais próximas ao topo e reduzindo seu valor em direção à 

ponta da estaca (Pile Dynamics, 2000b). Nas porções inferiores da estaca, as ondas 

reflexivas do atrito lateral podem ainda ser mascaradas pelas reflexões da ponta. 

Como conseqüência desse fenômeno, a resistência lateral das camadas adjacentes à 

ponta tende a ser subestimada. 

Face o exposto, além de se executar fundações convencionais, considerou-se que 

seria interessante tentar criar condições de contorno específicas na ponta de algumas 

estacas, buscando-se aprofundar a interpretação das parcelas de resistência. Para 

tanto, optou-se por posicionar isopor sob a ponta de parte dos elementos. A rigidez 

do isopor poderia ser estudada previamente, em laboratório. A análise dos dados das 

provas de carga permitiria avaliar a resposta do isopor nas condições de campo, em 

que o material estaria sujeito a tensões decorrentes do peso próprio da estaca e a 

solicitações de natureza dinâmica. 

Assim, o programa de ensaios incluiria dois conjuntos de estacas. O primeiro grupo 

seria composto por fundações convencionais, semelhantes às usualmente executadas 

nas obras regionais. Análises CAPWAP das provas de carga dinâmicas dessas estacas 
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forneceriam estimativas do atrito lateral e da resistência de ponta. O segundo 

conjunto incluiria estacas executadas com isopor na ponta. Nesse caso, as análises 

CAPWAP permitiriam que o atrito lateral fosse analisado de uma forma alternativa, 

complementando-se o universo de informações disponíveis. 

4.8.2 Características das Estacas 

O arranjo das estacas escavadas executadas para o estudo de efeitos de escala pode 

ser observado na Figura 4.2, dentro da implantação geral da Área 1 do Sítio 

Experimental. Na Figura 4.53 é apresentado um detalhe, com a posição das estacas e 

de alguns ensaios de cone (furos CPTu-4, CPTu-5, CPTu-6 e CPTu-7). Essas 

sondagens foram executadas com a finalidade específica de prover informações do 

terreno na região do estudo, tendo balizado a definição do comprimento dos 

elementos. 

 
Figura 4.53. Detalhe da implantação das estacas escavadas mecanicamente – Área 1. 
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A resistência de ponta dos ensaios de cone (Figuras 4.18 a 4.21) mostra, entre 4,0 e 

7,0 m de profundidade, “picos” decorrentes da presença de lentes granulares (item 

4.5). Após essa região, a resistência aumenta gradualmente até cerca de 10,0 - 10,5 m 

de penetração, onde se situa na faixa de 7,0 - 11,0 MPa. Deve-se notar que um 

acréscimo localizado de resistência ocorre no furo CPTu-6, com o valor de qc 

chegando a 31 MPa (10,6 m de profundidade). Nas quatro sondagens, entre 11,0 e 

13,0 m pode-se perceber uma tendência da resistência de ponta se manter constante, 

na faixa de 5,0 a 8,0 MPa. Entendendo-se que essa condição contribuiria para evitar 

influências de heterogeneidade do terreno na resistência de ponta das estacas, optou-

se por fixar seu comprimento em 11,0 m. Na região do furo CPTu-6, foi programada 

a execução de estacas com isopor na ponta, de modo a se restringir ao atrito lateral a 

influência do acréscimo localizado de resistência que ocorre entre 10,2 e 11,2 m de 

profundidade. 

Na seleção das dimensões das estacas, procurou-se adotar diâmetros que 

conduzissem a cargas de ruptura do solo passíveis de mobilização com o martelo 

disponível para as provas de carga dinâmicas. 

Para o ensaio de estacas escavadas, Hussein et al. (1996) sugerem o emprego de 

pesos da ordem de 1,5 % da resistência estática a ser mobilizada. Tendo-se em vista 

que seria viável o uso de um bate-estaca com até 49 kN (5 tf) de peso do pilão, 

tornava-se recomendável limitar a carga de ruptura das estacas a 3270 kN. Por outro 

lado, as dimensões das estacas deveriam estar distribuídas dentro de uma faixa tão 

ampla quanto possível, de modo a se potencializar a ocorrência de possíveis efeitos 

de escala. 

Com base nessas condições, três diâmetros de estaca mostraram-se exeqüíveis: 25, 

40 e 60 cm. Comparando-se os perímetros de estacas com 60 e 25 cm de diâmetros, 

tem-se uma relação de 2,4. A razão entre as áreas de ponta é igual a 5,76. Em uma 

primeira análise, esses números pareceram adequados – seria possível comparar o 

atrito lateral e a resistência de ponta unitários mobilizados em superfícies com 

dimensões razoavelmente distintas. 

Com respeito à quantidade de estacas, considerou-se que pelo menos dois elementos 

de cada diâmetro seriam necessários, de modo a se identificar eventuais tendências 

em dados que poderiam resultar dispersos. Assim, o conjunto de estacas 
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convencionais envolveu 6 elementos. Uma mesma quantidade foi programada para 

os elementos com isopor sob a ponta, de modo que todo o estudo compreendeu 12 

estacas. 

A Tabela 4.13 resume informações da geometria e condições da ponta das estacas. 

Devido à declividade exibida pelo terreno, procurou-se manter a ponta dos elementos 

em uma mesma cota. Por esse motivo, para as estacas com isopor sob a ponta – que 

estão situadas um pouco acima das demais – foi previsto um comprimento 35 cm 

superior ao dos elementos convencionais. 

Tabela 4.13. Características das estacas escavadas. 

ESTACA DIÂMETRO 
NOMINAL (cm) 

COMPRIMENTO 
PREVISTO (cm) 

OBSERVAÇÕES 

BP-1A 25 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-2A 40 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-3A 60 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-1B 25 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-2B 40 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-3B 60 1100 Convencional (sem isopor) 
BP-1C 25 1135 Com isopor sob a ponta 
BP-2C 40 1135 Com isopor sob a ponta 
BP-3C 60 1135 Com isopor sob a ponta 
BP-1D 25 1135 Com isopor sob a ponta 
BP-2D 40 1135 Com isopor sob a ponta 
BP-3D 60 1135 Com isopor sob a ponta 

 

Para o espaçamento entre as estacas, buscou-se evitar distâncias excessivas, que 

potencializariam variações de comportamento associadas a heterogeneidades do 

terreno. Por outro lado, o espaçamento não deveria ser reduzido demasiadamente, 

pois poderia ocorrer uma superposição entre regiões do solo plastificadas nos 

ensaios. No presente estudo, ponderou-se que as perturbações do terreno decorrentes 

da aplicação dos golpes se limitariam a volumes restritos, tendo-se em vista os 

deslocamentos permanentes que seriam impostos nos ensaios. 

Deve-se observar que o espaçamento adotado mostra-se compatível com informações 

referentes à extensão do amolgamento em solos argilosos, que em um processo de 

cravação seria inferior a duas vezes o diâmetro da estaca (Lo e Stermac, 1965 apud 

Poulos e Davis, 1980; Mello, 1969 e Zeevaert, 1972 apud Velloso, 1982). Por outro 
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lado, a distância de 190 cm entre os eixos das estacas permitiria que uma futura 

prova de carga estática viesse a utilizar como reação alguns dos elementos ensaiados. 

Para o concreto das estacas, uma resistência à compressão característica (fck) de 

25 MPa foi prescrita. Nos ensaios, a reflexão da onda de impacto poderia gerar 

tensões de tração, principalmente no caso de alturas de queda elevadas. 

Conseqüentemente, uma armadura longitudinal foi dimensionada, tendo-se 

considerado tensões de tração máximas de 4 MPa e 70 % da tensão de escoamento 

do aço CA-50. As seções transversais de aço resultaram iguais a 6, 14 e 32 cm2, 

respectivamente para as estacas de 25, 45 e 60 cm de diâmetro nominal. 

4.8.3 Estimativas de Capacidade de Suporte 

Tendo-se em vista a quantidade razoável de informações das sondagens descritas em 

itens precedentes, algumas estimativas da capacidade de suporte estática das estacas 

puderam ser efetuadas. Essas avaliações, que se encontram resumidas na Tabela 

4.14,  basearam-se nas seguintes informações: 

• resistência não-drenada Su , obtida das análises dos ensaios com o pressiômetro 

autoperfurante; 

• dados dos ensaios de cone, analisados com o procedimento semi-empírico de 

Bustamante e Gianeselli (1982); 

• dados de sondagens SPT, analisados com o método de Décourt e Quaresma 

(1978) e os coeficientes apropriados a estacas escavadas, sugeridos por Décourt 

(1996). 

Em argilas, o atrito lateral unitário fs (ou, mais especificamente, adesão solo-estaca) 

pode ser relacionado com a resistência não-drenada Su através de um coeficiente 

empírico α: 

us Sf α= .               (Equação 4.2) 

Essa abordagem é usualmente conhecida como “método α" (e.g. Tomlinson, 1970; 

Reese e O’Neill, 1988). O coeficiente α incorpora uma série de efeitos, incluindo o 

tipo de estaca, a perturbação gerada pelo processo de instalação e a influência da 

natureza do solo. A literatura registra uma grande dispersão nos valores de α, o qual 
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é encontrado na faixa de 0,3 a 1,5 (Burland, 1973). Em geral, esse parâmetro tende a 

se reduzir com o aumento da resistência do solo. No caso de estacas escavadas na 

argila de Londres, Poulos e Davis (1980) observaram um valor médio de 0,45. Reese 

e O’Neill (1988) sugerem, para estacas escavadas em argila rija, um α igual a 0,55. 

Com base nesses dados, para a estimativa simplificada do presente trabalho adotou-

se um coeficiente de 0,50. 

Dispondo-se da resistência não-drenada, pode-se avaliar também a resistência de 

ponta unitária qb em argilas, a partir das teorias clássicas de capacidade de suporte: 

cub NSq =  ,               (Equação 4.3) 

sendo o fator de capacidade de carga Nc freqüentemente considerado igual a 9 

(Skempton, 1951 apud Poulos e Davis, 1980). 

Para efeito do presente estudo, a resistência não-drenada foi avaliada com os 

resultados dos ensaios pressiométricos (item 4.7), tendo-se utilizado os dados do furo 

SBP-1 da Área 1 (Tabela 4.10). Deve-se notar que a distância entre essa sondagem e 

a região das estacas é de aproximadamente 20 m, o que evidentemente confere às 

avaliações um caráter aproximado. A resistência não-drenada ao longo do fuste foi 

obtida efetuando-se uma média entre os métodos de Gibson e Anderson (1961) e o 

Su pico de Palmer (1972). Considerando-se as diferentes profundidades ensaiadas (3,6, 

8,0 e 11,0 m), a resistência não-drenada média resultou igual a 360 kPa. Para a ponta, 

o cálculo baseou-se no ensaio realizado a 11,0 m de profundidade, tendo-se adotado 

um Su de 410 kPa. Esses valores elevados de resistência não-drenada mostram-se 

compatíveis com informações da literatura referentes a argilas duras (e.g. Terzaghi et 

al., 1996). 

As informações dos ensaios de cone foram analisadas com o método semi-empírico 

proposto por Bustamante e Gianeselli (1982), considerando-se os furos CPTu-4, 

CPTu-5, CPTu-6 e CPTu-7. O atrito lateral ficou condicionado pelo limite superior 

do procedimento para estacas escavadas, tendo-se adotado 80 kPa. Para o cálculo da 

resistência de ponta unitária das estacas em questão, o método prescreve um fator kc 

igual a 0,45, o qual é multiplicado pelo qc representativo da região da ponta da 

fundação. As estimativas das resistências de ponta das estacas BP-1A, BP-2A e BP-

3A foram baseadas no furo CPTu-4; o cálculo das estacas BP-1B, BP-2B e BP-3B 

envolveu os dados do furo CPTu-7. 
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Tabela 4.14. Estimativas da capacidade de suporte das estacas. 

SBP - RESISTÊNCIA NÃO-
DRENADA (MÉTODO α) 

CPT - MÉTODO DE BUSTAMANTE 
E GIANESELLI (1982) 

SPT - MÉTODO DE DÉCOURT E 
QUARESMA (1978), DÉCOURT 

(1996) 

ESTACA DIÂMETRO 
NOMINAL 

(cm) 

COMPRIMENTO 
PREVISTO (cm) 

TIPO 

ATRITO 
LATERAL 

(kN) 

RESIST. DE 
PONTA (kN)

RESIST. 
TOTAL (kN)

ATRITO 
LATERAL 

(kN) 

RESIST. DE 
PONTA (kN)

RESIST. 
TOTAL (kN)

ATRITO 
LATERAL 

(kN) 

RESIST. DE 
PONTA (kN)

RESIST. 
TOTAL (kN) 

BP-1A 25 1100 Convencional 
(sem isopor) 

1550 180 1730 690 150 840 850 180 1030 

BP-2A 40 1100 Convencional 
(sem isopor) 

2490 460 2950 1100 390 1490 1360 470 1890 

BP-3A 60 1100 Convencional 
(sem isopor) 

3730 1040 4770 1660 910 2570 2040 1050 3200 

BP-1B 25 1100 Convencional 
(sem isopor) 

1550 180 1730 690 130 820 850 180 1030 

BP-2B 40 1100 Convencional 
(sem isopor) 

2490 460 2950 1100 340 1440 1360 470 1890 

BP-3B 60 1100 Convencional 
(sem isopor) 

3730 1040 4770 1660 780 2440 2040 1050 3200 

BP-1C 25 1135 Com isopor 
sob a ponta 

1600 * * 720 * * 865 * * 

BP-2C 40 1135 Com isopor 
sob a ponta 

2570 * * 1160 * * 1390 * * 

BP-3C 60 1135 Com isopor 
sob a ponta 

3850 * * 1730 * * 2080 * * 

BP-1D 25 1135 Com isopor 
sob a ponta 

1600 * * 720 * * 865 * * 

BP-2D 40 1135 Com isopor 
sob a ponta 

2570 * * 1160 * * 1390 * * 

BP-3D 60 1135 Com isopor 
sob a ponta 

3850 * * 1730 * * 2080 * * 

Nota: 
* Indeterminada devido ao isopor sob a ponta 
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Complementando as avaliações de capacidade de suporte, procedeu-se à análise das 

informações da sondagem SPTT-1 da Área 1 (Tabela 4.3), a qual dista cerca de 10 m 

da região das estacas escavadas. Deve-se notar que os dados desse furo mostram-se 

bastante semelhantes ao do furo SPT-2 (Tabela 4.2) que, embora seja mais próximo 

às estacas, possui uma profundidade limitada a 7,0 m. Na estimativa, empregou-se o 

método inicialmente proposto por Décourt e Quaresma (1978), considerando-se os 

coeficientes de minoração para estacas escavadas recomendados por Décourt (1996): 

0,8 para a resistência de ponta e 0,85 para o atrito lateral. No cálculo da resistência 

de ponta, o coeficiente K do método foi tomado igual a 120 kPa. Quando necessário, 

o número de golpes foi extrapolado conforme a sugestão de Décourt (1989), tendo-se 

limitando o NSPT a um máximo de 50.  

Os resultados da aplicação das diferentes metodologias (Tabela 4.14) mostram uma 

variação considerável. A capacidade de suporte prevista para as estacas de 25 cm de 

diâmetro situa-se entre 820 e 1730 kN; para as estacas de 40 cm e 60 cm as faixas de 

resistência são respectivamente 1440-2950 kN e 2440-4770 kN. De um modo geral, 

o método de Bustamante e Gianeselli (1982) prevê capacidades inferiores à dos 

demais procedimentos. Os cálculos baseados no SPT assumem valores 

intermediários, que são em média 28 % superiores às estimativas com o ensaio de 

cone. As avaliações baseadas na resistência não-drenada conduzem às maiores 

capacidades de suporte. É interessante notar que as resistências de ponta das três 

metodologias, para cada diâmetro, apresentam uma mesma ordem de grandeza. 

A dispersão verificada no atrito lateral determina as grandes variações na resistência 

total. 

4.8.4 Ensaios e Análises Preliminares 

Previamente à execução dos ensaios dinâmicos, procedeu-se a determinações em 

laboratório do comportamento tensão × deformação: 

• do isopor a ser posicionado sob a ponta das estacas;  

• da madeira que seria empregada para amortecer o impacto dos golpes do martelo. 
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O isopor (ou EPS - poliestireno expandido) selecionado para os ensaios pertence à  

classe P, tipo 2, da NBR-11752 (ABNT, 1993). Seu peso específico é da ordem de 

1,6 a 2,0 kN/m3. 

Os ensaios do isopor tiveram duas finalidades. Inicialmente, fazia-se necessário 

avaliar as deformações a que o material estaria sujeito, como conseqüência da 

pressão decorrente do peso próprio das estacas. Por ocasião dos ensaios dinâmicos, 

seria importante estimar as tensões adicionais que se desenvolveriam no isopor, à 

medida que deslocamentos permanentes se acumulassem na ponta das estacas. 

Tendo-se em vista que os discos de isopor teriam diâmetros coincidentes com as 

dimensões nominais das perfurações, uma vez posicionados no fundo da escavação 

os mesmos ficariam “confinados” pelo solo adjacente. Na concretagem dos fustes, 

eventuais espaços entre o disco de isopor e o terreno poderiam ser ocupados por 

calda de cimento. Conseqüentemente, considerou-se que o comportamento tensão × 

deformação do isopor resultaria mais representativo ensaiando-se as amostras em 

uma condição “confinada”. Para tanto, corpos de prova com 50 mm de diâmetro e 

100 mm de altura foram ajustados no interior de um cilindro metálico, o qual teve as 

paredes lubrificadas. 

Os resultados de 5 ensaios com o isopor são apresentados na Figura 4.54. A 

velocidade de deformação utilizada foi igual a 0,8 mm/s. Pode-se observar nas 

curvas que, devido ao confinamento, a rigidez do material aumenta com o nível de 

carregamento. 

Imediatamente após a execução das estacas, uma vez que o concreto se apresentaria 

ainda em um estado fluido, pode-se considerar atuante na base do elemento uma 

pressão associada ao peso da coluna de material. Para um peso específico médio do 

concreto armado de 22 kN/m3, resultaria sobre o isopor uma pressão de 

aproximadamente 240 kPa. A esse nível de tensão, com base das curvas da Figura 

4.54, correspondem deformações de 60 %, sendo o módulo tangente igual a 750 kPa. 
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Figura 4.54. Curvas tensão × deformação de isopor classe P2, confinado por contorno 
metálico. 

Para o amortecimento dos golpes do martelo, foram confeccionados discos de 

madeira dura (peroba) e placas quadradas de madeira compensada. O uso de peroba 

– material mais rígido que o compensado muitas vezes empregado em sistemas de 

cravação – foi programado na tentativa de se obter ondas de impacto melhor 

definidas. Como vantagem, tem-se que as reflexões das tensões na ponta da estaca 

podem se tornar mais nítidas, permitindo que a velocidade de propagação da onda 

seja estabelecida com uma maior precisão. 

Parâmetros do material de amortecimento, tais como módulo de elasticidade e 

coeficiente de restituição, são utilizados em análises com o método da equação da 

onda, que simulam o processo de aplicação de golpes na estaca. Esse tipo de análise 

destina-se a dimensionar o sistema de cravação e a estimar as tensões dinâmicas que 

se desenvolverão na estaca, como conseqüência dos golpes do martelo. A madeira 

compensada possui um módulo de elasticidade da ordem de 200 kPa e coeficiente de 

restituição de 0,5 (GRL, 1998). No caso do cepo/coxim de peroba, optou-se por 

ensaiar o material previamente, com a finalidade de obter o seu comportamento 

tensão × deformação. 



 183

A Figura 4.55 apresenta os resultados dos ensaios realizados em um disco de peroba 

com 395 mm de diâmetro e 179 mm de altura. O elemento foi obtido a partir da 

superposição de quatro placas com espessuras de 44 mm, unidas por meio de pregos. 

As curvas da Figura 4.55 referem-se a três ciclos de carga-descarga. É interessante 

observar que após o primeiro ciclo – no qual ocorrem deformações permanentes 

significativas – o comportamento do material tende a encontrar um equilíbrio. Com 

base no segundo e terceiro ciclos, pode-se estimar módulos de elasticidade de 1000 e 

1300 MPa, respectivamente para carregamento e descarregamento. O coeficiente de 

restituição resulta aproximadamente 0,85. Esses valores são compatíveis com dados 

disponíveis na literatura, referentes a madeiras duras (e.g. Soares et al., 1984; GRL, 

1998). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Deformação (%)

Te
ns

ão
 (M

Pa
)

 
Figura 4.55. Curvas tensão × deformação de cepo composto por pranchas de peroba (três 
ciclos). 

Os parâmetros dos amortecedores de madeira, bem como dados do sistema martelo-

estaca-solo, foram utilizados em estudos com o programa GRLWEAP (GRL, 1998), 

que se baseia no método da equação da onda. As simulações sugeriram a viabilidade 

do uso de um bate-estacas de 49 kN (5 tf) nos ensaios, tendo as tensões dinâmicas 

nas estacas se mantido em níveis aceitáveis. As alturas de queda do martelo foram 

definidas a partir dessas análises. 
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4.8.5 Execução das Estacas 

O estaqueamento projetado para o estudo possui algumas características distintas das 

normalmente encontradas na prática. Pode-se citar o comprimento superior ao que 

seria adotado em um perfil semelhante, a presença de uma armadura longitudinal 

dimensionada para esforços de tração e o uso de isopor sob a ponta de alguns 

elementos. Entretanto, apesar da finalidade de pesquisa, na medida do possível 

procurou-se não descaracterizar os procedimentos de execução das fundações 

correntes na prática regional. 

Existe consenso na literatura de que o processo de instalação de uma estaca tem 

grande influência no seu desempenho (e.g. Tomlinson, 1970; Poulos e Davis, 1980; 

Reese e O’Neill, 1988; Terzaghi et al., 1996). Durante a execução das estacas do 

presente estudo, procurou-se documentar cuidadosamente as várias etapas dos 

trabalhos realizados. 

A instalação das estacas envolveu o uso de uma sonda Poclain (Figura 4.56a), 

rotineiramente utilizada em obras na região de Curitiba. Os trados empregados 

possuíam diâmetros semelhantes aos diâmetros nominais das estacas. 

O comprimento do trecho helicoidal do trado de 25 cm era igual a 650 cm (Figura 

4.56a). Por sua vez, os trados de 40 e 60 cm possuíam comprimentos de 120 cm 

(Figura 4.56b). Deve-se notar que esse fato torna-se importante à medida que a 

perfuração dos fustes de 25 cm de diâmetro nominal requer um menor número de 

operações de subida e descida do trado. 

A Tabela 4.15 resume uma série de informações referentes à escavação e inspeção 

dos furos das estacas. A perfuração dos elementos envolveu manobras sucessivas de 

descida do trado e retirada de solo, não sendo utilizado fluido estabilizante nem 

revestimento. Ocasionalmente, os operadores lançavam água no furo em execução 

para facilitar a perfuração. A escavação das estacas com 25 cm de diâmetro nominal 

consumiu um tempo médio de 20 minutos. Os serviços de perfuração das estacas 

com 40 e 60 cm de diâmetro duraram cerca de 40 minutos. Em alguns casos, 

conforme indicado na tabela, ocorreram interrupções nas perfurações, as quais se 

deram em função de problemas operacionais – particularmente para se aguardar a 
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disponibilidade de concreto. As condições atmosféricas mostraram-se favoráveis, 

não tendo chovido durante os trabalhos. 

Os comprimentos perfurados das estacas foram cuidadosamente medidos, tendo na 

maioria dos casos atendido aos inicialmente previstos (Tabela 4.13). São exceções as 

estacas BP-1B, BP-2B e BP-3B, cujo comprimento final resultou 50 cm superior ao 

projetado. A estaca BP-1C, perfurada 30 cm além do previsto, teve um disco de 

isopor adicional colocado na ponta, de modo a reduzir a diferença no comprimento. 

Imediatamente após a conclusão dos furos, os mesmos foram inspecionados com o 

auxílio de uma lâmpada, que era descida até o fundo da escavação (Figura 4.56c). 

Esse recurso mostrou-se bastante útil para uma avaliação qualitativa das condições 

das perfurações. De um modo geral, constatou-se a presença de alargamentos no topo 

dos furos, que tendiam a se reduzir à medida que aumentava a profundidade. A seção 

transversal do topo da perfuração possuía um aspecto oval, com seu maior eixo 

coincidindo com o eixo longitudinal da lança da sonda. As paredes dos furos 

apresentavam-se razoavelmente lisas, com poucas irregularidades. 

Em alguns casos, indicados na Tabela 4.15, foram observadas infiltrações moderadas 

de água. A entrada de água nas perfurações ocorreu principalmente na região de 

material granular, que havia sido identificada nas sondagens entre 6,0 e 7,0 m de 

profundidade. Uma situação crítica ocorreu no ponto assinalado na Figura 4.53 com 

o símbolo “ ⊗ ”. Nessa posição, em que inicialmente estava prevista a perfuração da 

estaca BP-1A, a intensidade do fluxo de água impediu o prosseguimento dos 

trabalhos. Um novo furo foi então executado à direita do ponto indicado na figura, 

não tendo desta vez ocorrido infiltrações. A perfuração parcialmente aberta foi 

aproveitada para a instalação de um tirante, com vistas à realização de uma futura 

prova de carga estática na estaca BP-2A. 

Ocasionalmente, blocos de solo se desprenderam das paredes dos furos, conforme 

indicações da Tabela 4.15. Na maioria dos casos em que isso ocorreu, infiltrações de 

água foram observadas. 

 



 186 

 

 
 

a. Sonda utilizada na perfuração das estacas operando trado de 25 cm de diâmetro. 

b. Sonda utilizada na perfuração das estacas operando trado de 60 cm de diâmetro. 

c. Inspeção de furo com o auxílio de lâmpada. 

Figura 4.56. Perfuração e inspeção do fuste das estacas. 
 

ccc   

aaa bbb   
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Tabela 4.15. Dados da perfuração das estacas. 
continua 

INSPEÇÃO AO TÉRMINO DA PERFURAÇÃO ESTACA DIÂMETRO 
NOMINAL 

(cm) 

DATA DA 
EXECUCÃO 

PERFURAÇÃO
 HORA DE 

INÍCIO-
TÉRMINO 

TRECHO 
PERFURADO 

(cm) 

ALTURA 
DE 

ISOPOR 
(cm) 

OBSERVAÇÕES 
QUEDA DE 
DETRITOS 

ASPECTO GERAL 
DO FUSTE 

VERTICALIDADE INFILTRAÇÃO DE 
ÁGUA 

BP-1A 25 03/07/01 12:40-13:05 1100 0 - Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa, exceto por 
pequeno 
deslocamento da 
perfuração a 
2,0 m do topo 

Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-2A 40 05/07/01 10:45-11:40 1100 0 Concreções 
carbonáticas a 8,0 m 
dificultaram a 
perfuração 

Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Pequeno desvio 
da vertical a partir 
de 8,0 m, onde foi 
encontrada maior 
resistência 

Infiltrações a 
cerca de 7,0 m do 
topo, acúmulo de 
água no fundo da 
perfuração 

BP-3A 60 05/07/01 8:20-8:35
8:50-9:10

1100 0 Interrompida a 
perfuração a 7,0 m, 
durante 15 min 

Queda de blocos 
de solo, acúmulo 
de detritos no 
fundo da 
perfuração 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Infiltrações a 
cerca de 7,0 m do 
topo, acúmulo de 
água no fundo da 
perfuração 

BP-1B 25 03/07/01 10:30-10:40
11:40-11:50

1150 0 Perfuração 
interrompida a 10,4 m, 
durante 60 min, para 
aguardar a chegada de 
concreto 

Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-2B 40 04/07/01 15:50-16:20 1150 0 - Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-3B 60 05/07/01 13:30-13:55
14:30-14:40

1150 0 Perfuração 
interrompida a 9,0 m, 
durante 35 min, para 
aguardar a chegada de 
concreto 

Não foi possível inspecionar esta estaca 
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Tabela 4.15. Dados da perfuração das estacas. 
conclusão 

INSPEÇÃO AO TÉRMINO DA PERFURAÇÃO ESTACA DIÂMETRO 
NOMINAL 

(mm) 

DATA DA 
EXECUCÃO 

PERFURAÇÃO
 HORA DE 

INÍCIO-
TÉRMINO 

TRECHO 
PERFURADO 

(cm) 

ALTURA 
DE 

ISOPOR 
(cm) 

OBSERVAÇÕES 
QUEDA DE 
DETRITOS 

ASPECTO GERAL 
DO FUSTE 

VERTICALIDADE INFILTRAÇÃO DE 
ÁGUA 

BP-1C 25 03/07/01 7:45-8:55
 

1180 50 - Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-2C 40 04/07/01 14:20-15:00
 

1150 25 - Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Desvio da vertical 
a partir de 9,0-
10,0 m 

Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-3C 60 05/07/01 8:00-8:20
9:30-9:50

1150 25 Interrompida a 
perfuração a 7,0 m, 
durante 70 min 

Queda de blocos 
de solo, acúmulo 
de detritos no 
fundo da 
perfuração 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Infiltrações a 
cerca de 7,0 m do 
topo, acúmulo de 
água no fundo da 
perfuração 

BP-1D 25 03/07/01 9:40-10:25 1150 25 - Queda de blocos 
de solo, acúmulo 
de detritos no 
fundo da 
perfuração 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Observado o 
acúmulo de água 
no fundo da 
perfuração 

BP-2D 40 04/07/01 15:00-15:40 1150 25 - Acúmulo de 
detritos no fundo 
da perfuração 

Alargamento oval 
na região do topo, 
estreitamento a 
3,60 m, paredes 
lisas 

Boa Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 

BP-3D 60 05/07/01 8:40-8:50
10:20-10:45

1150 25 Interrompida a 
perfuração a 6,5 m, 
durante 30 min 

Não se observou 
desprendimento 
de solo das 
paredes da 
escavação 

Alargamento com 
aspecto oval na 
região do topo, 
paredes lisas 

Boa Não foram 
observadas 
infiltrações de 
água 
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A verticalidade das perfurações, de um modo geral, mostrou-se adequada. Pequenos 

desvios ocorreram nas estacas BP-2A e BP-2C, que podem estar associados a 

ocorrências localizadas de material mais duro. Na estaca BP-2A, uma quantidade 

apreciável de solo concrecionado por carbonatos foi encontrada a 8,0 m de 

profundidade. 

Uma vez concluídos os trabalhos de perfuração, procedia-se ao posicionamento do 

isopor (quando aplicável) e da armadura. Os discos de isopor, que possuíam 25 cm 

de altura, foram protegidos com lona, para evitar que durante sua descida ocorressem 

danos causados pelo atrito com as paredes dos furos (Figura 4.57a). Para posicionar o 

isopor no fundo das perfurações, utilizou-se o trado da sonda. Após a descida, 

inspeções com auxílio da lâmpada confirmaram a adequação do estado dos discos de 

isopor. As armaduras também foram instaladas nas perfurações com o apoio da 

sonda (Figura 4.57b). Em alguns casos, pôde-se verificar que após a descida da 

armadura ocorreu o acúmulo de solo sobre os discos de isopor. 

O concreto utilizado nas estacas possui um fck de 25 MPa, tendo-se prescrito brita 

número 1 como agregado graúdo. O consumo de cimento, do tipo alta resistência 

inicial, foi igual a 3,82 kN (389 kgf) por metro cúbico de concreto. Na Tabela 4.16 

são apresentados dados das cargas de concreto. Algumas amostras do material foram 

ensaiadas, obtendo-se o abatimento e, posteriormente, a resistência à compressão 

com diferentes idades. Esses ensaios foram realizados independentemente do 

controle de qualidade do fornecedor de concreto. 

Após a abertura dos furos, procurou-se iniciar a concretagem das estacas com a 

maior brevidade possível. A Tabela 4.17 resume informações das operações de 

lançamento do concreto. As estacas BP-1A, BP-2A, BP-3A, BP-1B, BP-3B e BP-3C 

começaram a ser concretadas em, no máximo, 20 minutos após a escavação. 

Entretanto, em alguns elementos o intervalo não pôde ser tão reduzido. Nas estacas 

BP-1C e BP-2C ocorreu uma maior demora – respectivamente 185 e 115 minutos. 

Em média, o tempo transcorrido entre o término da perfuração e o início da 

concretagem foi de 60 minutos. 

A concretagem das estacas envolveu o lançamento do material nas perfurações a 

partir do nível do terreno. Deve-se observar que esse procedimento, embora seja 

prática rotineira em obras na região, favorece a segregação do concreto. Os trabalhos 
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das estacas BP-1A, BP-1B, BP-1C e BP-1D contaram com o apoio de uma bomba 

(Figura 4.57c). Em outras situações, em que não havia bombeamento, o concreto foi 

lançado a partir do sistema de calhas dos caminhões-betoneira (Figura 4.57d). Para 

melhorar as condições da concretagem, em algumas estacas foi utilizado um funil. 

Na maioria dos casos, as operações de lançamento de concreto se deram de uma 

forma bastante rápida, conforme pode-se verificar nas informações da Tabela 4.17. 

 

 

 

a. Preparo dos discos de isopor: proteção com lona. 

b. Instalação da armadura com auxílio da sonda. 

c. Vista dos trabalhos de execução do estaqueamento. 

d. Concretagem a partir do sistema de calhas do caminhão-betoneira, com o uso de funil. 

Figura 4.57. Etapas da execução das estacas. 

aaa bbb   

ccc ddd   
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Tabela 4.16. Dados do concreto utilizado nas estacas. 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)NÚMERO 
DA 

CARGA 

DATA HORA DE 
CHEGADA 

VOLUME 
(m3) 

SLUMP 
(cm) 2-4 DIAS 7 DIAS 28 DIAS

1 03/07/01 10:40 2,5 9,0 19,4 27,8 31,8
2 03/07/01 12:30 1,5 - - - -
3 04/07/01 15:55 4,5 15,0 17,3 26,4 -
4 05/07/01 8:50 3,5 9,5 27,8 31,7 31,1
5 05/07/01 9:25 3,5 - - - -
6 05/07/01 10:15 5,0 8,0 - - -
7 05/07/01 14:30 3,5 8,5 - - -

 

Tabela 4.17. Informações da concretagem das estacas. 

ESTACA NÚMERO DA 
CARGA DE 
CONCRETO 

DATA HORA DE INÍCIO-
TÉRMINO DA 

CONCRETAGEM 

OBSERVAÇÕES 

BP-1A 2 03/07/01 13:10 - 13:12 Utilizado bombeamento, com funil 
 

BP-1B 1/2 03/07/01 12:13 - 12:15
12:38 - 12:40

Utilizado bombeamento, com funil. 
Interrupção da concretagem a meia altura, 
durante 33 min 

BP-1C 1 03/07/01 12:00 - 12:05 Utilizado bombeamento, sem funil 
 

BP-1D 1 03/07/01 12:02 - 12:10 Utilizado bombeamento, com funil 
 

BP-2A 6 05/07/01 12:00 - 12:06 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, sem funil 

BP-2B 3 04/07/01 17:15 - 17:20 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, com funil 

BP-2C 3 04/07/01 16:55 - 16:58 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, com funil 

BP-2D 3 04/07/01 16:59 - 17:02 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, com funil 

BP-3A 4 05/07/01 9:20 - 9:25 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, com funil 

BP-3B 7 05/07/01 15:00 - 15:05 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, sem funil 

BP-3C 5 05/07/01 10:07 - 10:17 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, inicialmente com funil. Após a 
concretagem de cerca de 2,0 m ocorreu o 
entupimento do funil, que foi retirado. 

BP-3D 6 05/07/01 12:06 - 12:11 Concreto lançado diretamente na 
perfuração, sem funil 
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Posteriormente aos trabalhos de concretagem, procedeu-se a um arrasamento 

preliminar do topo das estacas, utilizando-se um martele elétrico leve (Figura 4.58a). 

Em seguida, o arrasamento foi concluído manualmente, tendo-se removido no total 

cerca de 40 cm de material. Cuidados foram tomados no sentido de se evitar que 

fissuras decorrentes do arrasamento ficassem incorporadas ao concreto 

remanescente. 

Após o arrasamento, o topo das estacas foi preparado com o uso de uma lixadeira 

elétrica, com vistas à realização de ensaios de integridade – PIT, do inglês Pile 

Integrity Test (Figura 4.58b). Informações sobre essa técnica podem ser encontradas, 

por exemplo, nos trabalhos da Pile Dynamics (1998) e de Gonçalves et al. (2000). 

O ensaio baseia-se no fato de que variações de impedância presentes ao longo da 

estaca produzem reflexões de tração ou compressão, que podem ser captadas no topo 

através de um acelerômetro de alta sensibilidade. A impedância Z é definida como: 

WS
SEMZ ⋅

= ,                  (Equação 4.4) 

sendo EM o módulo de elasticidade dinâmico do material, S a área transversal da 

estaca e WS a velocidade de propagação de onda. 

Os ensaios de integridade tiveram por objetivo avaliar a uniformidade da 

concretagem das estacas e obter dados da velocidade de propagação das ondas nos 

diferentes elementos. Um aprofundamento dos resultados e interpretação dos sinais 

dinâmicos obtidos com o PIT não está no escopo do presente trabalho. A análise dos 

ensaios permitiu confirmar a integridade das estacas, não se encontrando indícios de 

danos estruturais. Ocasionalmente, aumentos ou reduções de impedância foram 

observados, que nas fundações em questão podem estar associados a pequenas 

variações de seção ou propriedades do concreto. O ensaio mostrou-se 

particularmente útil na avaliação das condições do material das estacas após o 

arrasamento – em alguns casos foram observados sinais de fissuramento no topo, 

tendo-se retomado a remoção de concreto até que boas condições prevalecessem. 

A velocidade de propagação da onda das estacas situou-se entre 3700 e 4400 m/s. 

Para a aplicação dos golpes do martelo das provas de carga dinâmicas, previu-se a 

execução de blocos de concreto armado fretados, os quais utilizaram uma camisa 

metálica como forma (Figura 4.58c). A altura adotada para esses reforços foi de 
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aproximadamente 120 cm. Os diâmetros dos blocos (35, 45 e 70 cm) variaram de 

acordo com a dimensão nominal das estacas. Para o concreto dos reforços foi 

prescrita uma resistência característica de 25 MPa. Na Figura 4.58 pode-se observar 

uma vista da região do estaqueamento após sua implantação. 

 

a. Arrasamento de estacas com martelete elétrico leve. 

b. Execução de ensaio de integridade (PIT). 

c. Detalhe da forma metálica e armadura de bloco de reforço das estacas. 

d. Vista do estaqueamento após a concretagem dos blocos. 

Figura 4.58. Etapas complementares dos trabalhos no estaqueamento. 

4.8.6 Ensaios de Carregamento Dinâmico 

Após a execução dos reforços de concreto, procedeu-se a pequenas escavações do 

terreno, com vistas à instalação da instrumentação dos ensaios dinâmicos. 

Usualmente, os sensores são posicionados a, pelo menos, um diâmetro e meio do 

topo da estaca (e.g. Pile Dynamics, 2000a). Quando há transições de seção, é 

recomendável observar uma distância (por exemplo, um diâmetro) que permita evitar 

aaa bbb

ccc ddd
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interferências de possíveis concentrações de tensões. No caso do presente estudo, em 

que blocos de reforço com 120 cm de comprimento haviam sido executados sobre as 

estacas, a instrumentação foi instalada a uma distância de 30 cm da transição 

bloco/estaca. Deve-se notar que um maior afastamento acarretaria dificuldades de 

ordem prática, pois seria necessário aprofundar as escavações. 

A Tabela 4.18 traz dados da posição dos sensores, juntamente com informações da 

geometria das estacas, necessárias para o processamento dos sinais monitorados nos 

ensaios dinâmicos. Os perímetros dos elementos – medidos por ocasião dos ensaios 

de integridade – foram utilizados para a obtenção de diâmetros equivalentes. Esses 

dados permitiram o cálculo da seção transversal real das estacas. As alturas de isopor 

indicadas na tabela foram estimadas considerando-se as deformações decorrentes do 

peso próprio do concreto, conforme discutido no item 4.8.4. Subtraindo-se do 

comprimento perfurado as distâncias referentes à posição dos sensores e à altura de 

isopor, pôde-se calcular o comprimento das estacas abaixo dos sensores. Por sua vez, 

o comprimento embutido refere-se à extensão das estacas efetivamente em contato 

com o solo por ocasião dos ensaios – de um modo geral, abaixo dos sensores foi 

deixado um trecho livre de 25 cm. 

Tabela 4.18. Dados da geometria das estacas e posição da instrumentação. 
ESTACA DIÂMETRO 

NOMINAL 
(cm) 

POSIÇÃO 
DOS 

SENSORES* 
(cm) 

PERÍMETRO 
NO TOPO 

(cm) 

ÁREA NO 
TOPO (cm)

COMPR. 
PERFURADO

(cm) 

ALTURA DO 
ISOPOR (cm)

COMPR. 
ABAIXO DOS 

SENSORES (cm) 

COMPR. 
EMBUTIDO

(cm) 

BP-1A 25 85 109 945 1100 0 1015 990
BP-1B 25 85 102 828 1150 0 1065 1040
BP-1C 25 90 111 980 1180 20 1070 1045
BP-1D 25 75 112 998 1150 10 1065 1040
BP-2A 40 95 148 1743 1100 0 1005 980
BP-2B 40 130 133 1408 1150 0 1020 995
BP-2C 40 90 151 1814 1150 10 1050 1025
BP-2D 40 85 137 1494 1150 10 1055 1030
BP-3A 60 85 202 3247 1100 0 1015 990
BP-3B 60 130 197 3088 1150 0 1020 995
BP-3C 60 140 200 3247 1150 10 1000 975
BP-3D 60 85 206 3377 1150 10 1055 1030

Nota: 
* Distância entre os sensores e o nível do terreno 
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As escavações realizadas para a instalação dos sensores permitiram que os fustes das 

estacas fossem inspecionados, ainda que ao longo de uma extensão limitada. Em 

geral, a superfície dos elementos apresentou-se relativamente lisa e regular, com a 

presença ocasional de pequenas depressões, as quais se devem a vazios no concreto 

(Figura 4.59a). Entretanto, na estaca BP-3C o material resultou excessivamente 

poroso, com características distintas dos demais elementos. Para que uma região 

mais uniforme – apropriada à fixação da instrumentação – fosse encontrada nessa 

estaca, foi necessário aprofundar a escavação até cerca de 150 cm abaixo do nível do 

terreno. 

As inspeções revelaram também que nas estacas BP-1A e BP-2D os blocos de 

reforço não ficaram centrados sobre as mesmas, tendo ocorrido deslocamentos de até 

3 cm entre eixos. Deve-se notar que esse fato tende a potencializar excentricidades 

na aplicação dos golpes do martelo. 

Previamente aos ensaios, a superfície das estacas na região dos sensores foi 

regularizada com uma lixadeira elétrica, procedendo-se à instalação de chumbadores 

destinados à fixação dos dispositivos de medida (Figura 4.59a). 

Os ensaios de carregamento dinâmico empregaram uma instrumentação 

convencional, que consistiu em dois transdutores de deformação e dois acelerômetros 

piezoelétricos (Figura 4.59b). Os registros dos transdutores de deformação são 

convertidos em força, a partir dos dados da seção transversal das estacas e do módulo 

de elasticidade dinâmico do material. As leituras dos acelerômetros são integradas ao 

longo do tempo, de modo a se obter a velocidade. Em geral, a distribuição de tensões 

dinâmicas na seção da estaca não é uniforme, devido à dificuldade de se obter golpes 

do martelo perfeitamente centrados. Por esse motivo, os pares de sensores são 

dispostos de forma diametralmente oposta, compensando-se os efeitos da 

excentricidade a partir da média entre as leituras dos dispositivos. Os sinais dos 

sensores foram monitorados e armazenados com um Analisador de Cravação de 

Estacas (PDA - Pile Driving Analyzer), modelo PAL, munido de cartão PCMCIA 

(Pile Dynamics, 2000a). 
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a. Fuste de estaca na região de instalação de sensores. 

b. Detalhe de acelerômetro e transdutor de deformação, que são monitorados pelo PDA. 

c. Bate-estaca sendo posicionado para prova de carga dinâmica.  

d. Operação do bate-estacas na área do estaqueamento. 

Figura 4.59. Detalhes das provas de carga dinâmicas. 
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Os ensaios envolveram a aplicação de golpes sobre os blocos de reforço das estacas, 

utilizando-se um bate-estacas do tipo queda-livre (Figuras 4.59c e 4.59d), com peso 

de 49 kN (5 tf). Para o amortecimento dos golpes eram disponíveis discos de peroba  

e chapas de madeira compensada (item 4.8.4). 

A resistência do solo mobilizada em um dado golpe depende da energia transferida à 

estaca. Golpes de pouca energia podem provocar deslocamentos permanentes (negas) 

reduzidos, ativando apenas uma parcela da resistência da interação estaca-solo (e.g. 

Bernardes, 1989). À medida que aumenta o valor da nega, devido a incrementos de 

energia do golpe aplicado, o valor da resistência mobilizada tende à capacidade de 

suporte na ruptura. Recomendações para o ensaio de estacas, tanto cravadas como 

moldadas in loco, sugerem que negas de 3 mm seriam suficientes para a plena 

mobilização do atrito lateral e da resistência de ponta (Hussein et al., 1996; Likins, 

1999; Pile Dynamics, 2000a). Deve-se notar que essa recomendação, embora 

empregada internacionalmente, pode ser conservadora. 

No Brasil, difundiu-se o uso do ensaio de carregamento dinâmico com alturas de 

queda crescentes (Aoki, 1989; 2000). Com esse procedimento, dependendo do nível 

de energia e das características do sistema estaca-solo, os deslocamentos 

permanentes podem resultar significativamente superiores à recomendação de 3 mm. 

O emprego de alturas de queda crescentes é útil para identificar golpes em que ocorre 

uma mobilização parcial das resistências do solo. As alturas de queda do martelo 

devem ser controladas de modo a se evitar tensões excessivas, que possam danificar 

as estacas. 

Usualmente, as tensões compressivas em uma prova de carga dinâmica são limitadas 

a 0,85 da resistência à ruptura do concreto (Pile Dynamics, 2000a). No caso do 

presente estudo, em que a resistência do concreto aos 28 dias resultou em torno de 

31,5 MPa (Tabela 4.16), a tensão compressiva máxima é igual a 26,8 MPa. As 

tensões de tração, conforme mencionado no item 4.8.2, possuem como limite 

superior 4,0 MPa. 

A Tabela 4.19 resume as seqüências de golpes das provas de carga dinâmicas, 

incluindo-se as alturas de queda e informações dos elementos de madeira utilizados 

para amortecimento do impacto. 
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Tabela 4.19. Programa de ensaios dinâmicos. 

ESTACA DATA DO 
ENSAIO 

SEQÜÊNCIA DE GOLPES 
(cm) 

MATERIAL DO CEPO 

BP-1A 12/10/01 20, 20, 40, 40, 60, 80, 100, 
120, 140, 140 

150 mm de madeira compensada 
 

BP-1B 09/10/01 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 
140, 160, 180 

80 mm de peroba 

BP-1C 10/10/01 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 160 mm de peroba 
 

BP-1D 10/10/01 20, 40, 60, 60, 60, 80, 100, 
120, 140, 160 

80 mm de peroba 

BP-2A 12/10/01 40, 60, 80, 100, 120, 140, 
180, 220, 260, 300, 400 

Até o golpe de 140 cm, 150 mm de 
madeira compensada; a partir do golpe 
de 180 cm adicionado 40 mm de peroba 

BP-2B 10/10/01 40, 60, 80, 100, 120, 140, 
160, 180, 220 

80 mm de peroba 
 

BP-2C 10/10/01 40, 60, 80, 100, 120, 140, 
160, 160, 180 

80 mm de peroba 

BP-2D 10/10/01 40, 60, 80, 100, 120, 140, 
180, 220 

80 mm de peroba 
 

BP-3A 12/10/01 80, 80, 100, 120, 140, 180, 
220, 260, 300, 300, 300, 300

80 mm de peroba 
 

BP-3B 10/10/01 80, 100, 120, 140, 180, 220, 
260, 300, 400, 500, 700 

80 mm de peroba 

BP-3C 10/10/01 80, 100, 120, 140, 180, 220, 
260, 300, 400 

80 mm de peroba 
 

BP-3D 09/10/01 80, 100, 120, 140, 180, 220, 
260, 300, 400, 500, 500 

80 mm de peroba 

 

No início dos ensaios, as alturas de queda foram iguais a 20, 40 e 80 cm, 

respectivamente para as estacas de 25, 40 e 60 cm de diâmetro nominal. Os golpes 

subseqüentes envolveram incrementos graduais, que variaram de 20 a 100 cm, 

dependendo do nível de energia. À medida que se sucediam os golpes, a análise das 

informações dos sensores de força no PDA permitia que a posição do bate-estaca 

fosse ajustada, no sentido de se centrar melhor o sistema. Cabe observar que, por 

ocasião das provas de carga dinâmicas o terreno encontrava-se bastante úmido, 

devido à ocorrência de chuvas. Com freqüência, a operação do bate-estaca causava o 

desprendimento de blocos de solo adjacentes às escavações, dificultando o 

andamento dos ensaios. 

Tendo-se em vista o caráter de pesquisa do programa de ensaios, os golpes finais 

envolveram alturas de queda consideráveis (400 a 700 cm), particularmente nas 

estacas com 60 cm de diâmetro. Entretanto, com esse nível de energia, nem sempre é 
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possível obter sinais de boa qualidade, pois podem ocorrer deformações plásticas no 

concreto. 

Nas estacas BP-1A, BP-1B, BP-1C e BP-2A alguns golpes de menor altura 

transferiram às estacas uma energia líquida reduzida, não sendo gerada a aceleração 

requerida para “disparar” o sistema de aquisição dos sinais dinâmicos.  

Deve-se observar que ocorreram situações em que não foi possível obter medições 

dinâmicas apropriadas a uma análise mais aprofundada. A Figura 4.60 ilustra os 

sinais de força e velocidade de uma situação problemática. Após o tempo 

correspondente a 4L/c, sendo L o comprimento abaixo dos sensores e c a velocidade 

de propagação da onda na estaca, nota-se uma redução da força na região dos 

sensores, ocorrendo uma tração significativa. Tal fato sugere a presença de fissuras 

no concreto, que permaneceriam fechadas somente enquanto tensões compressivas 

fossem atuantes. 

Sinais semelhantes aos da Figura 4.60 ocorreram nas estacas BP-1B, BP-1D, BP-2B 

e BP-3A. Possivelmente, os problemas estiveram associados à combinação de golpes 

excêntricos com o uso de um cepo rígido. Na estaca BP-3A, o bate-estaca não 

conseguiu um posicionamento adequado – o terreno estava extremamente 

escorregadio. Como resultado dos golpes excêntricos, à medida que as alturas de 

queda aumentam, as tensões compressivas resultam não-uniformes, alcançando-se o 

nível tolerado em um dos sensores de força. O uso de um cepo com módulo de 

elasticidade elevado intensifica as tensões de compressão e tração. A análise do 

conjunto de sinais sugere que, nas estacas de menor diâmetro nominal (25 e 40 cm), 

um sistema de amortecimento menos rígido (madeira compensada) produziu 

melhores resultados. Nas estacas com de 60 cm de diâmetro BP-3B, BP-3C e BP-3D 

– em que foi possível obter golpes mais centrados – os sinais não apresentaram 

anomalias como as da Figura 4.60. 

Condições desfavoráveis também ocorreram nas estacas BP-1A e BP-2D, em que os 

blocos de reforço estavam descentrados em relação às estacas. Nesses casos, 

puderam ser aproveitados sinais referentes às menores alturas de queda do martelo. 
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Figura 4.60. Sinais de força e velocidade problemáticos – estaca BP-1B, golpe 7. 

Apesar das dificuldades encontradas, um universo considerável de medições 

mostrou-se apropriado para análise. A Tabela 4.20 traz informações de todos os 

sinais dinâmicos de boa qualidade, selecionados após o estudo dos dados 

monitorados. Do total de 49 golpes aproveitados, uma menor quantidade é referente 

às estacas de 25 cm; o número de sinais aumenta nas estacas de 40 e 60 cm de 

diâmetro nominal. Os dados da Tabela 4.20 incluem os deslocamentos permanentes 

(negas), medidos no topo com lápis e papel, e uma série de informações obtidas a 

partir do processamento dos sinais dinâmicos com o software PDA-W (Pile 

Dynamics, 2000a): 

• velocidade de propagação da onda na estaca (WS); 

• módulo de elasticidade dinâmico (EM); 

• energia líquida transferida à estaca pelo golpe (EMX); 

• deslocamento máximo no nível dos sensores (DMX); 

• tensão de compressão média (CSX); 

• tensão de tração (TSX). 

Deve-se notar que as medidas de nega envolvem imprecisões, decorrentes do 

procedimento manual de registro. Em alguns casos, as condições das escavações não 

permitiram que as negas fossem marcadas diretamente nos fustes – os deslocamentos 

foram registrados nos blocos de reforço. Por questões de segurança, preferiu-se não 

obter os repiques. 
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Tabela 4.20. Dados dos golpes das provas de carga dinâmicas. 
ESTACA REGISTRO 

DO GOLPE 
ALTURA 

DE 
QUEDA 

(cm) 

NEGA 
NO 

GOLPE 
(mm) 

NEGAS 
ACUMULADAS 
PREVIAMENTE 

AO GOLPE 
(mm) 

WS 
(m/s) 

EM 
(GPa) 

EMX 
(kNm) 

DMX 
(mm) 

CSX 
(MPa) 

TSX 
(MPa) 

BP-1A 5 60 0,5 2,0 3000 19,8 1,4 2,1 11,5 0,3
 6 80 1,0 2,5 3000 19,8 2,8 3,0 15,5 0,4

BP-1B 4 60 1,0 2,5 2900 18,5 4,5 5,3 14,9 4,2
BP-1C 2 40 0,5 0,5 3000 19,8 2,7 3,2 13,9 3,7

 3 60 1,5 1,0 3000 19,8 6,5 5,6 18,0 3,4
 4 80 3,0 2,5 3000 19,8 10,1 7,0 20,1 3,5

BP-2A 4 100 0,5 0,0 3000 19,8 3,7 3,0 10,6 0,7
 5 120 1,5 0,5 3000 19,8 6,1 3,9 13,0 0,7
 6 140 1,5 2,0 3000 19,8 11,6 5,8 16,0 0,7
 7 180 2,5 3,5 3000 19,8 14,6 6,8 17,4 0,6
 9 220 0,5 6,0 3000 19,8 10,0 5,3 15,3 0,6
 10 300 8,5 10,0 3000 19,8 29,1 10,7 20,6 0,4
 11 400 7,0 18,5 3000 19,8 26,3 10,5 18,9 0,4

BP-2B 4 100 3,0 2,0 3400 25,5 14,0 6,3 21,9 5,2
BP-2C 1 40 0,5 0,0 3200 22,6 4,4 3,5 10,7 1,1

 2 60 1,5 0,5 3200 22,6 6,3 4,0 13,0 1,0
 3 80 0,5 2,0 3200 22,6 11,4 5,7 15,8 2,3
 4 100 1,5 2,5 3200 22,6 8,8 4,7 14,6 2,4
 5 120 4,0 4,0 3200 22,6 20,6 8,3 19,1 3,7
 7 160 7,0 9,5 3200 22,6 28,1 9,5 20,6 2,2
 8 160 7,0 16,5 3200 22,6 35,5 10,5 23,4 2,3
 9 180 10,0 23,5 3200 22,6 44,7 12,7 24,7 2,9

BP-2D 1 40 0,5 0,0 3500 27,0 2,6 2,2 12,2 1,1
 2 60 0,5 0,5 3500 27,0 6,8 3,7 18,0 1,7

BP-3B 1 80 0,0 0,0 3500 27,0 2,8 1,6 7,2 0,8
 2 100 0,0 0,0 3500 27,0 5,1 2,4 8,4 1,6
 3 120 0,0 0,0 3500 27,0 7,3 3,2 9,1 1,7
 4 140 0,0 0,0 3500 27,0 8,7 3,7 9,4 1,9
 5 180 1,5 0,0 3500 27,0 13,4 4,4 11,8 1,8
 6 220 2,0 1,5 3500 27,0 17,3 5,0 12,7 2,1
 7 260 4,5 3,5 3500 27,0 16,8 5,2 12,5 2,0
 8 300 2,0 8,0 3500 27,0 17,0 5,5 12,0 0,3
 9 400 2,0 10,0 3500 27,0 15,1 5,4 11,8 0,9
 10 500 3,0 12,0 3500 27,0 24,9 7,1 15,0 0,1

BP-3C 1 80 0,0 0,0 3700 30,2 2,7 1,9 6,0 1,8
 2 100 0,5 0,0 3700 30,2 3,9 2,3 7,0 1,8
 4 140 1,5 2,0 3700 30,2 7,6 3,4 9,0 2,2
 5 180 1,5 3,5 3700 30,2 13,2 4,6 11,3 0,4
 6 220 2,5 6,0 3700 30,2 16,6 5,6 11,8 1,9
 7 260 5,0 11,0 3700 30,2 22,2 6,6 12,8 3,2

BP-3D 1 80 0,0 0,0 3700 30,2 5,8 1,9 12,3 0,9
 2 100 0,0 0,0 3700 30,2 10,3 3,0 13,9 1,6
 3 120 0,0 0,0 3700 30,2 12,0 3,2 14,7 1,3
 4 140 1,5 0,0 3700 30,2 15,7 3,5 15,9 1,5
 5 180 2,5 1,5 3700 30,2 22,7 4,5 18,7 1,5
 6 220 4,0 4,0 3700 30,2 30,1 5,2 20,6 1,5
 7 260 3,5 7,5 3700 30,2 34,3 5,6 21,3 1,8
 8 300 4,0 11,5 3700 30,2 42,6 6,6 23,6 2,1
 9 400 7,5 15,5 3700 30,2 63,2 9,6 26,4 2,9
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Os golpes relacionados na Tabela 4.20 estão associados a negas que, dependendo da 

altura de queda, variam desde zero até valores consideráveis, da ordem de 10 mm. 

Em boa parte das estacas, o sistema de cravação foi capaz de produzir deslocamentos 

permanentes que podem conduzir a uma mobilização significativa das resistências do 

solo. Essa condição se verificou inclusive nas estacas com 60 cm de diâmetro, para 

as quais uma elevada capacidade de suporte havia sido prevista (Tabela 4.14). De 

modo a se caracterizar o nível de deslocamentos impostos às estacas, além das negas 

de cada golpe, foram incluídos também na Tabela 4.20 os deslocamentos acumulados 

previamente. 

Como o comprimento das estacas é conhecido (Tabela 4.18), as velocidades de 

propagação da onda (WS) foram estabelecidas a partir do estudo das ondas 

ascendentes (wave-up), buscando-se identificar reflexões de tração no tempo 

correspondente à resposta da ponta das estacas. De um modo geral, essas reflexões 

mostraram-se nítidas, particularmente quando os golpes envolveram maiores 

energias, cepo rígido ou ainda a presença de isopor na ponta. Deve-se notar que a 

velocidade de onda assim determinada corresponde a uma média ao longo da estaca 

– a rigor, WS refere-se às propriedades do material na região dos sensores. As 

velocidades de onda medidas variam dentro de uma faixa relativamente ampla, entre 

2900 e 3700 m/s. Esses valores são inferiores às velocidades de onda dos ensaios de 

integridade (PIT), fato esperado devido aos diferentes níveis de deformação 

envolvidos nas duas técnicas. 

A velocidade de onda é utilizada para o cálculo do módulo de elasticidade dinâmico 

EM, que de acordo com a teoria de propagação de ondas unidimensionais é dado por: 
2WSEM ρ= ,                  (Equação 4.5) 

sendo ρ a massa específica do material da estaca na região dos sensores. Para 

melhorar a precisão do cálculo, amostras do concreto foram retiradas de algumas 

estacas após as provas de carga, tendo-se determinado seu peso específico em 

laboratório. Os resultados dos diferentes corpos de prova, resumidos na Tabela 4.21, 

mostram-se razoavelmente homogêneos. A média das determinações, igual a 

21,6 kN/m3, foi considerada aplicável ao cálculo do módulo de elasticidade dinâmico 

de todas as estacas. Os valores de EM, indicados na Tabela 4.20, variam entre 19,5 e 

30,2 GPa. 
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Tabela 4.21. Determinações de peso específico das estacas. 

ESTACA CORPO DE PROVA PESO ESPECÍFICO 
(kN/m3) 

PESO ESPECÍFICO 
MÉDIO DA ESTACA 

(kN/m3) 

BP-3C 1 21,9 21,9
 2 21,8
 3 21,8
BP-1C 1 21,2 21,8
 2 21,2
 3 23,1
BP-3B 1 21,1 21,4
 2 22,1
 3 21,1
BP-2C 1 20,7 21,3
 2 22,4
 3 20,8
MÉDIA 21,6

 

As informações calculadas a partir dos sinais dinâmicos constituem-se em dados 

importantes do desempenho das estacas. Os deslocamentos no nível dos sensores 

(DMX) resultaram diretamente dependentes da energia do golpe, tendo em alguns 

casos excedido 10 mm. Os valores de DMX mostram-se sempre superiores às negas 

registradas, o que é coerente com o fato dos mesmos incorporarem tanto as 

deformações plásticas como elásticas do sistema estaca-solo. As tensões 

compressivas (CSX) e de tração (TSX) dos golpes relacionados na Tabela 4.20, em 

geral, mantiveram-se abaixo dos limites admissíveis (respectivamente 26,8 e 

4,0 MPa para compressão e tração). Deve-se observar que o cálculo das tensões de 

tração (TSX) refere-se a elementos uniformes. No caso aqui analisado, em que as 

estacas exibem alargamentos no topo, esses dados devem ser encarados como 

aproximações. Informações rigorosas podem ser obtidas com análises CAPWAP, 

modelando-se as variações de impedância da estaca. 

Dentre os golpes da Tabela 4.20, um total de 34 sinais foi selecionado para análise 

com o programa CAPWAP. Foram evitadas medições associadas a golpes em que a 

tensão compressiva individual de um dos sensores (CSI) tenha alcançado níveis 

excessivos. Nas estacas com uma maior quantidade de sinais, eventualmente golpes 

de pouca energia foram desconsiderados. Os sinais selecionados são apresentados 

nas Figuras 4.61 a 4.64, sob a forma de gráficos que mostram a variação da força e 

da velocidade multiplicada pela impedância, ao longo do tempo. 
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(a) BP-1A, golpe 5 
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(b) BP-1A, golpe 6 
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(c) BP-1B, golpe 4 
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(d) BP-1C, golpe 3 
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(e) BP-1C, golpe 4 
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(f) BP-2A, golpe 4 
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(g) BP-2A, golpe 5 
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(h) BP-2A, golpe 6 
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(i) BP-2A, golpe 7 

Figura 4.61. Sinais de força e velocidade de estacas com 25 e 40 cm de diâmetro nominal. 
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(a) BP-2A, golpe 9 
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(b) BP-2A, golpe 10 
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(c) BP-2A, golpe 11 
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(d) BP-2B, golpe 4 
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(e) BP-2C, golpe 1 
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(f) BP-2C, golpe 2 
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(g) BP-2C, golpe 4 
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(h) BP-2C, golpe 7 
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(i) BP-2C, golpe 8 

Figura 4.62. Sinais de força e velocidade de estacas com 40 cm de diâmetro nominal. 
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(a) BP-2C, golpe 9 
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(b) BP-2D, golpe 1 
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(c) BP-2D, golpe 2 
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(d) BP-3B, golpe 8 
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(e) BP-3B, golpe 9 
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(f) BP-3B, golpe 10 
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(g) BP-3C, golpe 4 
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(h) BP-3C, golpe 5 
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(i) BP-3C, golpe 6 

Figura 4.63. Sinais de força e velocidade de estacas com 40 e 60 cm de diâmetro nominal. 
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(a) BP-3C, golpe 7 
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(b) BP-3D, golpe 4 
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(c) BP-3D, golpe 5 
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(e) BP-3D, golpe 7 
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(f) BP-3D, golpe 8 
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(g) BP-3D, golpe 9 

  

Figura 4.64. Sinais de força e velocidade de estacas com 60 cm de diâmetro nominal. 
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A análise das medições dinâmicas permite identificar algumas tendências. Os sinais 

de força e velocidade se afastam logo após o impacto, devido a ondas ascendentes 

compressivas, o que indica a presença de um atrito lateral elevado. À medida que a 

energia dos golpes aumenta, um maior deslocamento da ponta das estacas ocorre – a 

chegada das tensões compressivas do golpe na ponta das estacas provoca reflexões 

de tração. Isso faz com que, no tempo correspondente a 2L/c após o início do 

impacto, o sinal da aceleração se inverta – a velocidade exibe uma inflexão, podendo 

até mesmo experimentar um acréscimo. Analisando-se o conjunto de sinais, pode-se 

perceber que esse fenômeno é mais nítido nos elementos com isopor sob ponta, 

particularmente nas estacas com 60 cm de diâmetro. Os sinais podem exibir também 

reflexões compressivas entre os tempos correspondentes a 4L/c e 6 L/c após o início 

do impacto, possivelmente associadas à mobilização de resistência de ponta.  

4.8.7 Análises CAPWAP 

Previamente ao processamento dos sinais com o programa CAPWAP, procedeu-se a 

um estudo das opções de análise disponíveis. Por exemplo, Rausche et al. (1996) 

descrevem a metodologia denominada Multiple Blow Analysis (MBA). Dentre outras 

aplicações, os autores recomendam essa abordagem para o caso de golpes de energia 

variável. Conforme discutido no item precedente, à medida que golpes de energias 

crescentes são aplicados na estaca, é esperada uma maior mobilização do atrito 

lateral e da resistência de ponta. Entretanto, deve-se observar que nas análises MBA a 

resistência de ponta é mantida constante. Como a princípio não se considerava tal 

premissa aplicável ao presente estudo, optou-se por não utilizar esse tipo de análise. 

Alternativamente, algumas tentativas com análises de tensões residuais (Holloway et 

al., 1978 e Hery, 1983 apud GRL, 1998) foram efetuadas. Porém, não se encontrou 

uma convergência que justificasse a adoção dessa abordagem. 

Os 34 sinais apresentados nas Figuras 4.61 a 4.64 foram submetidos a análises 

CAPWAP convencionais, empregando-se 10 elementos de estaca e 10 elementos de 

solo. Detalhes do modelo computacional e da versão do software, que é operado em 

ambiente Windows, podem ser encontrados no trabalho da Pile Dynamics (2000b). 

Para modelar os alargamentos observados no topo das estacas, considerou-se ao 
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longo de 5 m abaixo dos sensores uma transição linear da seção medida para a seção 

nominal dos elementos. As análises foram efetuadas com base na curva de onda 

ascendente (wave-up), tendo-se buscado o melhor ajuste (match) possível entre o 

sinal calculado e o medido. 

A Tabela 4.22 resume resultados das análises CAPWAP, sendo apresentados os 

principais parâmetros da modelagem e os resultados das avaliações de resistência 

estática: 

• quake médio do fuste (QS), que consiste no deslocamento que separa os trechos 

elástico e plástico no modelo estático do atrito lateral; 

• quake de ponta (QT), que consiste no deslocamento que separa os trechos elástico 

e plástico no modelo estático da resistência de ponta; 

• damping de Smith de fuste (JS), utilizado para calcular a parcela dinâmica do 

atrito lateral; 

• damping de Smith de ponta (JT), utilizado para calcular a parcela dinâmica da 

resistência de ponta; 

• gap da ponta (TG), deslocamento da ponta necessário para iniciar a mobilização 

de resistência; 

• soil plug (PL), massa de solo na ponta que gera uma resistência proporcional à 

aceleração; 

• fator de amortecimento (JC) do método CASE, considerando-se a máxima 

resistência (RMX); 

• match quality da análise (MQno), que indica o grau de ajuste entre o sinal medido 

e o calculado (quanto menor o valor de MQno melhor é o ajuste); 

• parcela estática do atrito lateral; 

• parcela estática da resistência de ponta; 

• resistência estática total. 

Na maioria das análises foi utilizado um quake constante ao longo do fuste. Os 

valores desse parâmetro situaram-se tipicamente entre 1,0 e 3,0 mm. Os quakes de 

ponta mostraram-se dependentes dos deslocamentos permanentes alcançados nos 

golpes, variando dentro de uma faixa ampla. Os dados da Tabela 4.22 indicam que 

um gap (TG) foi necessário para simular alguns golpes, particularmente nas estacas 

BP-2C, BP-3C e BP-3D, as quais possuem isopor sob a ponta. 
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O modelo que melhor se ajustou aos sinais envolveu o uso de damping viscoso, que 

emprega coeficientes lineares para calcular a parcela dinâmica da resistência a partir 

da velocidade. Alguns golpes foram analisados com a combinação de damping 

viscoso e damping de Smith, respectivamente antes e após a primeira ativação plena 

da resistência de ponta. O uso de amortecimento radial (radiation damping) não 

conduziu a melhores ajustes, fato que pode ser associado à superfície relativamente 

regular das estacas. 

O damping de fuste, à exceção da estaca BP-1D, resultou entre 0,3 e 0,7 s/m em boa 

parte dos golpes analisados. Na estaca BP-1D valores mais altos ocorreram, tendo-se 

obtido números de até 1,1 s/m. Esse parâmetro foi mantido constante ao longo do 

fuste. De um modo geral, para negas menores o damping da ponta das estacas 

apresentou-se elevado, na faixa de 1,0 a 1,5 s/m. À medida que uma maior energia 

foi transferida, nota-se uma redução sensível em JT. Conforme pode-se verificar nos 

dados da Tabela 4.22, em algumas análises considerou-se uma massa de solo na 

ponta (PL). Os fatores de amortecimento do método CASE (RMX), correlacionados 

com as resistências estáticas obtidas nas análises, resultaram inferiores a 0,6. Nas 

estacas com 25 e 40 cm de diâmetro nominal ocorreram golpes que se correlacionam 

com um JC nulo. 

Deve-se notar que a qualidade dos ajustes mostrou-se bastante satisfatória. 

Usualmente, recomenda-se que o match quality seja inferior a 5,0 (Pile Dynamics, 

2000b). Na maioria das análises, os valores de MQno resultaram entre 1,0 e 3,0. Por 

outro lado, as distribuições de atrito lateral apresentaram uma redução de sua 

magnitude em direção à ponta, devido aos efeitos mencionados no item 4.8.1. 

Nas estacas com 25 cm de diâmetro nominal, o atrito lateral mobilizado variou de 

1339 a 2024 kN. A resistência de ponta das estacas BP-1A e BP-1-B, que não 

possuíam isopor, situou-se entre 30 e 128 kN. Deve-se notar que a pequena energia 

dos golpes dessas duas estacas pode ter mobilizado parcialmente as capacidades, 

particularmente na ponta. Nas estacas BP-1C e BP-1D, em que energia e negas um 

pouco maiores foram obtidas, o sistema isopor-solo da ponta respondeu com 

resistências na faixa de 128 a 219 kN. 

As estacas de 40 cm de diâmetro nominal apresentaram atrito lateral entre 1953 e 

3140 kN. Quando não se utilizou isopor (estacas BP-2A e BP-2B), a resistência de 
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ponta situou-se entre 271 e 615 kN, dependendo da energia dos golpes. Nas estacas 

BP-2C e BP-2D, a resistência de ponta (isopor-solo) ficou na faixa de 150 a 432 kN. 

Nos elementos com dimensões nominais de 60 cm, foram mobilizados atritos laterais 

de 1759 a 3472 kN. A resistência de ponta da estaca BP-3B resultou entre 1988 a 

2713 kN. Nas estacas BP-3C e BP-3D, o sistema isopor-solo apresentou resistências 

na faixa de 544 a 1044 kN. 

As Figuras 4.65 a 4.71 trazem simulações estáticas obtidas com o programa 

CAPWAP, para todos os golpes analisados. Esse tipo de análise baseia-se em dados 

do comportamento dinâmico do sistema estaca-solo (tais como rigidez do elemento 

estrutural e deslocamentos) e nas variáveis estáticas do modelo (quakes e 

resistências). 

Deve-se notar que as resistências mobilizadas do programa CAPWAP, resumidas na 

Tabela 4.22, bem como as simulações das Figuras 4.65 a 4.71, referem-se a 

diferentes condições de energia dos golpes, negas e deslocamentos acumulados. Uma 

discussão mais aprofundada dos resultados será efetuada no Capítulo 6, buscando-se 

identificar possíveis efeitos de escala nas resistências do solo. 
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Tabela 4.22. Resultados das análises CAPWAP. 
continua 

ESTACA GOLPE ALTURA 
DE 

QUEDA 
(cm) 

EMX 
(kNm) 

NEGA 
(mm) 

QS 
(mm) 

QT 
(mm) 

JS 
(m/s) 

JT 
 (m/s)

TG 
(mm) 

PL 
(kN) 

JC MQno ATRITO 
LATERAL 

(kN) 

RESIST. DE 
PONTA (kN)

RESIST. 
TOTAL 

(kN) 

BP-1A 5 60 1,4 0,5 0,70 0,23 0,70 1,31 0,00 1,91 0,00 1,42 1339,3 37,1 1376 
 6 80 2,8 1,0 0,87 0,65 0,19 1,31 0,07 1,92 0,00 1,30 1575,9 30,5 1606 
BP-1B 4 60 4,5 1,0 2,11 1,00 0,35 1,50 0,00 3,79 0,00 2,77 1358,7 128,4 1487 
BP-1C 3  60 6,5 1,5 2,34 0,85 0,48 1,48 0,00 10,3 0,00 3,65 2023,7 238,4 2262 
 4  80 10,1 3,0 2,72 1,00 0,49 1,50 0,00 0,78 0,00 4,12 1875,7 218,9 2095 
BP-2A 4 100 3,7 0,5 1,98 1,67 0,63 1,27 0,00 6,68 0,00 1,24 1952,9 271,3 2224 
 5 120 6,1 1,5 1,45 1,09 1,01 1,48 0,00 15,08 0,00 1,07 2062,6 248,9 2312 
 6 140 11,6 1,5 2,46 2,42 0,83 1,42 0,00 8,62 0,32 1,08 2220,7 328,7 2549 
 7 180 14,6 2,5 3,70 3,52 0,73 1,48 0,02 7,41 0,29 0,51 2474,0 298,9 2773 
 9 220 10,0 0,5 2,98 1,00 0,62 1,29 0,00 0,00 0,00 0,93 2382,6 319,0 2702 
 10 300 29,1 8,5 3,20 6,64 0,67 0,08 0,10 0,00 0,71 2,02 2054,2 614,6 2669 
  11 400 26,3 7,0 3,63 6,40 0,69 0,49 0,01 4,34 0,72 0,87 2049,2 597,0 2646 
BP-2B 4 100 14,0 3,0 2,96 2,67 0,58 0,67 0,02 6,20 0,00 3,30 2682,2 605,4 3288 
BP-2C 1 40 4,4 0,5 1,83 1,68 0,58 1,49 0,00 11,19 0,00 1,12 2137,1 213,4 2351 
 2 60 6,3 1,5 1,91 1,64 0,47 1,49 0,00 6,80 0,00 1,45 2595,7 295,5 2891 
 4 100 8,8 1,5 2,57 2,22 0,35 1,26 0,00 3,91 0,00 3,75 2847,2 396,5 3244 
 7 160 28,1 7,0 1,50 6,71 0,46 0,19 0,11 0,95 0,59 2,38 2581,5 398,0 2980 
 8 160 35,5 7,0 1,87 7,51 0,35 0,19 0,11 1,31 0,49 2,28 3059,3 432,1 3491 
  9 180 44,7 10 3,21 10,4 0,30 0,60 0,10 1,47 0,56 2,60 3140,5 150,2 3291 
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Tabela 4.22. Resultados das análises CAPWAP. 
conclusão 

ESTACA GOLPE ALTURA 
DE 

QUEDA 
(cm) 

EMX 
(kNm) 

NEGA 
(mm) 

QS 
(mm) 

QT 
(mm) 

JS 
(m/s) 

JT 
 (m/s)

TG 
(mm) 

PL 
(kN) 

JC MQno ATRITO 
LATERAL 

(kN) 

RESIST. DE 
PONTA (kN)

RESIST. 
TOTAL 

(kN) 

BP-2D 1 40 2,6 0,5 1,14 0,88 0,79 1,47 0,00 8,51 0,00 1,25 2046,0 190,9 2237 

 2 60 6,8 0,5 2,09 1,93 0,28 1,50 0,00 4,70 0,00 1,23 2857,3 359,3 3217 

BP-3B 8 300 17,0 2,0 3,21 3,48 0,99 0,68 0,05 0,00 0,50 5,01 1988,1 1219,9 3208 

 9 400 15,1 2,0 1,02 3,20 0,61 0,32 0,05 2,43 0,39 2,18 2695,5 756,3 3452 

 10 500 24,9 3,0 1,00 4,89 0,60 0,12 0,00 6,83 0,27 3,13 2713,2 1398,8 4112 

BP-3C 4 140  7,6 1,5 2,56 2,43 0,61 1,52 0,00 0,07 0,21 2,84 2172,3 749,4 2922 

 5 180  13,2 1,5 1,19 1,64 0,71 0,62 0,27 0,00 0,40 3,27 2420,5 619,1 3040 

 6 220  16,6 2,5 1,44 2,46 0,67 0,39 0,25 0,00 0,45 3,42 1898,6 678,0 2577 

  7 260  22,2 5,0 1,00 3,23 0,60 0,29 0,12 0,01 0,31 2,00 1758,9 981,7 2741 

BP-3D 4 140  15,7 1,5 1,18 2,51 1,10 0,08 0,21 0,00 0,26 1,36 3471,1 544,5 4016 

 5 180  22,7 2,5 1,05 3,55 1,13 0,08 1,31 0,00 0,32 1,13 3289,9 714,4 4004 

 6 220  30,1 4,0 1,65 5,01 1,00 0,32 1,22 0,19 0,41 1,91 3470,9 558,5 4029 

 7 260  34,3 3,5 1,92 5,80 1,03 0,14 0,68 0,90 0,37 0,96 3102,3 1043,7 4146 

 8 300  42,6 4,0 2,09 5,87 1,07 0,08 2,55 0,00 0,40 0,95 2998,4 924,6 3923 

  9 400  63,2 7,5 1,15 9,17 0,58 0,08 4,31 0,13 0,33 1,34 3472,1 817,7 4290 
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Figura 4.65. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estacas BP-1A, BP-1B e BP-1C. 
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Figura 4.66. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estaca BP-2A. 
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Figura 4.67. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estaca BP-2C. 
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Figura 4.68. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estacas BP-2B e BP-2D. 
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Figura 4.69. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estaca BP-3B. 
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Figura 4.70. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estaca BP-3C. 
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Figura 4.71. Simulações estáticas do programa CAPWAP – estaca BP-3D. 
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