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RESUMO 

A identificação do solo e das suas propriedades é essencial quando se fala 

de projetos e obras de engenharia. Um estudo bem feito está diretamente relacionado 

com o custo e a segurança da construção. Quanto mais grandiosa é a obra, como no caso 

de uma barragem, mais imprescindível se torna a realização de ensaios e sondagens. Um 

dos meios de se realizar esses estudos é o emprego de ensaios in situ. Devido à sua 

importância e às vantagens apresentadas, dentre elas a execução mais rápida quando 

comparada aos ensaios de laboratório, as técnicas de reconhecimento dos solos in situ 

passaram por vários progressos e inovações ao longo dos anos, principalmente no que 

diz respeito ao aprimoramento e desenvolvimento de equipamentos. Dentre os 

principais métodos, pode-se destacar o SPT (Standard Penetration Test), o DPL 

(Penetrômetro Dinâmico Leve) e o PANDA 2 (Pénétremétré Autonome Numérique 

Dynamique Assisté par Ordinateur 2) – penetrômetros dinâmicos, que determinam a 

resistência do solo à penetração de um cone padrão posicionado na extremidade de uma 

haste de metal. Cada técnica, no entanto, possui restrições de uso e limitações em 

determinadas ocasiões, sejam elas impostas pelas condições do terreno, pelo custo ou 

demais fatores. Desse modo, considerando a importância dos ensaios in situ, a variedade 

e também a limitação de cada técnica, o presente trabalho procura estabelecer uma 

comparação entre os resultados obtidos pelo PANDA 2 e os obtidos pelo SPT  realizados 

por Angelim (2011). Na ocasião, a ombreira esquerda da Barragem do Ribeirão João 

Leite foi estudada, a qual era constituída por solo fino compactado. Essa comparação 

não tem como intuito privilegiar uma técnica em detrimento da outra, mas sim mostrar 

que elas se complementam. As análises dos resultados foram feitas para diferentes 

camadas de solo e pôde-se observar um padrão de comportamento entre os resultados, a 

partir do qual foram determinados diferentes coeficientes de correlação entre o ensaio 

SPT e o ensaio PANDA 2, até ser estabelecido um fator único,       , possível de ser 

utilizado até certa profundidade do solo. 

 

 

 



ABSTRACT 

The identification of soil and its properties is essential when it comes to 

projects and engineering works. A well done study is directly related to the cost and 

construction safety. More great the construction are, as the case of a dam, more 

becomes necessary testing and sampling. One of the means to conduct such studies is 

the use of in situ analysis. Because of its importance and the advantages presented, 

among them faster performance when compared to laboratory tests, the techniques for 

the recognition of soils in situ undergone several improvements and innovations over 

the years, especially with regard to the improvement and development equipment. 

Among the main methods, the eminents are the spt (standard penetration test), the dpl 

(dynamic light penetrometer) and panda 2 (pénétremétré autonome numérique 

dynamique assisté par ordinateur 2) - dynamic cone penetrometer, which determine the 

soil resistance to penetration a cone pattern positioned on the end of a metal rod. Each 

technique, however, has use restrictions and limitations on certain occasions, whether 

imposed by the conditions of the terrain, the cost or other factors. Considering the 

importance of in situ tests, the variety and also the limitations of each technique, this 

dissertation seeks to establish a comparison between the results obtained by panda 2 and 

obtained by spt performed by angelim (2011). On occasion, the left abutment of the 

dam ribeirão joão leite was studied, which consisted of fine soil compacted. This 

comparison does not have the intention to favor one technique over another, but to show 

that they are complementary. The analyzes of the results were made for different soil 

layers and could observe a pattern of behavior between the results from which were 

determined different coefficients of correlation between the spt test  and the panda 2 

test, until be established a unic factor, qd30/n, that can be uses in a certain depth of soil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conhecer o solo e suas propriedades é essencial para qualquer construção, 

pois é sobre ele que a obra irá se assentar. Entender o comportamento dos solos quando 

sobre eles são aplicadas ou aliviadas tensões, como no caso de uma fundação ou de uma 

escavação, respectivamente, é fundamental para a Engenharia Civil (PINTO, 2006). 

O reconhecimento das condições do subsolo é pré-requisito para projetos 

geotécnicos seguros e econômicos. Segundo Schnaid (2000), no Brasil, o custo 

envolvido na execução de sondagens de reconhecimento normalmente varia entre 0,2% 

e 0,5% do custo total de obras convencionais, podendo ser mais elevado em obras 

especiais ou em condições adversas de subsolo. Assim, as informações geotécnicas 

obtidas por meio de ensaios de sondagem são indispensáveis à previsão dos custos fixos 

associados ao projeto e sua solução. 

Propriedades, características e informações como topografia do terreno, 

composição mineralógica, permeabilidade, compacidade, consistência, altura do nível 

d’água do lençol freático, umidade, porosidade, índice de vazios, grau de saturação, 

peso específico, entre outros, são fundamentais na concepção de projetos e métodos 

executivos de fundações, escavações e quaisquer outras etapas de uma obra que estejam 

diretamente relacionadas com o solo. 

Prova disso é que a fundação pode ser definida como a união entre o 

elemento estrutural de fundação e o maciço de solo, o qual recebe, distribui e absorve 

todas as solicitações da estrutura. Desse modo, para dimensionar uma fundação não só é 

preciso conhecer a carga que será transmitida ao solo, mas também as características e 

propriedades do mesmo, sendo que essas informações só podem ser obtidas através de 

ensaios geotécnicos de campo e de laboratório. 

Assim, devido a sua importância, as técnicas existentes para o 

reconhecimento dos solos in situ obtiveram grandes progressos em matéria de 

equipamento no final do século passado. Porém, algumas dessas técnicas encontram 

restrições de uso em ocasiões como, por exemplo, a realização de estudos geotécnicos 

em obras situadas em terrenos de difícil acesso. Além disso, propriedades, custo, tempo 
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de execução e parâmetros obtidos pelo equipamento devem ser levados em 

consideração na escolha da técnica mais adequada para o terreno em estudo. 

Desse modo, devido ao seu papel fundamental em obras de engenharia civil 

e à limitação do uso de equipamentos de sondagem em algumas ocasiões, é necessário 

aprimorar os estudos em relação às novas tecnologias e buscar obter correlações entre 

os diversos ensaios de reconhecimento dos solos, com o objetivo de aperfeiçoar os 

estudos. 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é determinar um coeficiente de correlação entre os 

resultados obtidos no ensaio PANDA 2 e os resultados obtidos no ensaio SPT, a partir de 

dados obtidos em ensaios realizados em um aterro situado na ombreira esquerda da 

Barragem do Ribeirão João Leite. 

1.2 ESCOPO 

No capítulo 2, pretende-se fazer uma breve revisão da importância do 

reconhecimento do subsolo por meio de ensaios in situ, para fins de engenharia, além de 

apresentar alguns ensaios realizados ao redor do mundo, no Brasil e na região centro-

oeste, dando enfoque ao ensaio SPT, um dos mais utilizados, e ao PANDA 2, um ensaio 

que tem se mostrado promissor pela sua rapidez e portabilidade. 

No capítulo 3, serão apresentadas informações como a localização e a 

descrição do local onde os dados para análise foram obtidos, bem como informações 

sobre as características e parâmetros geotécnicos encontrados a partir de ensaios 

realizados em laboratório. Em seguida, o capítulo 4 apresenta os detalhes executivos 

para obtenção dos resultados. 

Após a realização dos ensaios, conforme descrito no capítulo 4, serão 

apresentados, no capítulo 5, os resultados e discussão acerca destes. Entre estes 

resultados, estarão aqueles obtidos com o SPT, os obtidos com o PANDA 2 e as 

correlações feitas entre eles. Na sequência, o capítulo 6 apresentará as conclusões 

obtidas com o presente trabalho. 
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2 RECONHECIMENTO DO SUBSOLO PARA FINS DE 

ENGENHARIA ATRAVÉS DE ENSAIOS IN SITU 

2.1 INTRODUÇÃO 

Projetos geotécnicos de qualquer natureza são normalmente executados com 

base em ensaios de campo, cujas medidas permitem uma definição satisfatória da 

estratigrafia do subsolo e uma estimativa realista das propriedades geomecânicas dos 

materiais envolvidos. Estas informações são necessárias em projetos de fundações, 

estabilidade de taludes, estruturas de contenção, dimensionamento de pavimentos, 

infraestrutura hídrica, entre outros (SCHNAID, 2000). 

Quanto aos riscos, aspectos relacionados a uma investigação inadequada das 

características do subsolo são as causas mais frequentes de problemas de fundações 

(SCHNAID, 2000). 

Atualmente, ensaios geotécnicos de penetração têm sido genericamente 

empregados para a execução de projetos de fundações, estabilidade de taludes e outras 

obras geotécnicas, sendo os ensaios de penetração dinâmica os mais frequentemente 

utilizados (NAVARRETE, 2009). A Tabela 2.1 mostra os principais ensaios de campo 

utilizados para obtenção de parâmetros do solo. 

Tabela 2.1 - Principais ensaios de campo por grupo (Adaptado de SCHNAID, 2000). 

  Grupo 

  Penetrômetro Pressiômetro Outros 

E
q
u
ip

am
en

to
 

Dinâmico Pré-furo (PBP) Palheta 

Mecânico Auto-perfurante (SBP) Ensaio de placa 

Elétrico (CPT) 
Cone-pressiômetro 

(FDP) 
Placa helicoidal 

Piezocone (CPTU)  Permeabilidade 

Sísmico (SCPT/SCPTU)  
Ruptura 

hidráulica 

Dilatômetro  Sísmico 

Standard Penetration Test 

(SPT) 
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Dentre os ensaios de campo, a sondagem de simples reconhecimento (SPT) 

ainda é o mais utilizado no mundo, principalmente entre os países da América Latina. 

Neste ensaio é possível identificar a posição do nível d’água do lençol freático e obter 

amostras do solo, conhecendo assim, sua estratigrafia. Já os resultados sobre resistência 

do solo são obtidos indiretamente pela análise dos valores do índice de resistência a 

penetração (N) a cada metro de profundidade do solo (PINTO, 2006). 

O SPT é um bom indicador do comportamento do solo, sendo a resistência à 

penetração, por ele obtida, um índice empregado com frequência em projetos de 

fundação e que, juntamente com a identificação visual do solo, servindo de base, por 

exemplo, para a escolha do tipo da fundação (PINTO, 2006). 

Outro ensaio de campo menos comum é o PANDA (Pénétremétré Autonome 

Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur), um penetrômetro dinâmico leve e 

portátil, que funciona com energia variável aplicada por um martelo e que é equipado 

com um dispositivo de medida que permite calcular a resistência à penetração no solo 

em função da profundidade. Constituído por um aparelho de uso rápido e relativamente 

barato, ele é considerado um penetrômetro dinâmico moderno. Uma das grandes 

vantagens deste instrumento é que ele permite uma prospecção fina das camadas de 

baixa e média resistência, pelo controle da energia de cravação, realizado pelo ajuste de 

intensidade dos golpes (NAVARRETE, 2009). 

No estado de Goiás, os ensaios de campo são realizados quase que em sua 

totalidade pelo uso do equipamento SPT, sendo a utilização de outros equipamentos, 

tais como o ensaio Cone Penetration Test (CPT) e o Pressiômetro, restrita a pesquisas 

científicas e situações especiais em que a utilização do SPT se demonstra inviável. 

O estudo aqui apresentado está focado no ensaio SPT e no ensaio com o 

equipamento PANDA 2, sendo este um ensaio de penetração dinâmica desenvolvido 

pela empresa francesa Sol Solution conjuntamente com o laboratório de engenharia 

civil, LERMES/CUST, da universidade de Blaise Pascal de Clermont – Ferrand. 
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2.2 PENETRÔMETROS 

Penetrômetros ou penetrógrafos são instrumentos que medem a resistência à 

penetração em unidades de pressão (força/área) de um cone padrão, posicionado na 

extremidade de uma haste de metal, quando inseridos no interior do solo.  

Neste grupo de equipamentos, a determinação da resistência mecânica que o 

solo oferece à penetração pode ser realizada com o uso de penetrômetros estáticos ou 

dinâmicos. 

Os penetrômetros estáticos podem ser dinamométricos ou eletrônicos. O 

termo estático deve-se ao fato de que esses equipamentos possuem velocidade de 

penetração constante, que para testes de campo não deve exceder 30 mm.s
-1 

(ASAE, 1999). 

Uma alternativa aos penetrômetros estáticos é a utilização de penetrômetros 

dinâmicos ou de impacto, os quais apresentam custos mais baixos. Os penetrômetros 

dinâmicos apresentam princípio de penetração no solo diferente dos estáticos, pois a 

penetração é proporcionada por impactos de um corpo metálico que cai de altura 

constante em queda livre. Nesse caso, o número de impactos necessários para que a 

haste atravesse determinada camada de solo varia em função da resistência oferecida 

pelo mesmo, razão do nome “dinâmico” (SÁ, 2007). 

Segundo Herrick e Jones (2002), os penetrômetros estáticos registram a 

resistência do solo à penetração por unidade de área, e os penetrômetros dinâmicos 

(penetrômetro de impacto) registram este mesmo parâmetro por unidade de 

profundidade, o que não permite a comparação direta dos aparelhos. 

Dentre a grande diversidade de penetrômetros dinâmicos, os mais utilizados 

para fins de engenharia são a Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT), o 

Penetrômetro Dinâmico Leve (DPL) e, mais recentemente, o equipamento de ensaio 

PANDA. 
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2.2.1 Sondagem de simples reconhecimento 

A sondagem de simples reconhecimento (SPT) é, reconhecidamente, a mais 

popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação geotécnica em praticamente 

todo o mundo. Ele serve como indicativo da densidade de solos granulares e é aplicado 

também na identificação da consistência de solos coesivos, e mesmo de rochas brandas. 

Métodos rotineiros de projeto de fundações diretas e profundas usam sistematicamente 

os resultados de SPT, especialmente no Brasil (SCHNAID, 2000). 

O SPT, além de ser um ensaio de penetração dinâmica, é um tipo de 

sondagem a percussão, portanto, um método para investigação utilizado para obtenção 

de amostras do solo, medida de índices de resistência à penetração e identificação do 

nível do lençol freático. Suas perfurações podem ser realizadas abaixo do nível d’água e 

em solos com compacidade e dureza relativamente elevadas de até 40 golpes.  

Sintetizando, entre as vantagens do SPT estão: 

 Obtenção de amostras do solo; 

 Conhecimento da estratigrafia do terreno; 

 Determinação da resistência à penetração realizada a cada metro (N);  

 Identificação do nível d’água; 

 Simplicidade do equipamento; 

 Baixo custo; 

Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001), os equipamentos e aparelhagem 

padrão constam dos seguintes componentes: 

 Torre com roldana; 

 Tubos de revestimento; 

 Composição de perfuração ou cravação; 

 Trado concha ou cavadeira; 

 Trado helicoidal; 

 Trépano de lavagem; 

 Amostrador padrão, tipo Raymond; 

 Cabeças de bateria; 
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 Martelo padronizado para cravação do amostrador; 

 Baldinho para esgotar o furo; 

 Medidor de nível d’água; 

 Régua milimetrada; 

 Recipientes para amostras; 

 Bomba d’água centrífuga motorizada; 

 Caixa d’água ou tambor com divisória interna para decantação; 

 Ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem. 

A Figura 2.1 apresenta um esquema do equipamento de ensaio em campo 

SPT e de seus componentes. 

 

Figura 2.1 - Equipamento SPT (SCHNAID, 2000). 

Ainda segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001), o ensaio consiste na cravação 

de um amostrador normalizado tipo Raymond, realizado a cada metro de sondagem, 

desprezando-se o primeiro metro de solo, a não ser que seja requisitado. 

A cravação é feita por meio de golpes de um peso de 65 quilogramas, que 

cai de uma altura de 75 centímetros. Deve-se contar o número de golpes necessários 

para perfurar cada 15 cm de solo, levando-se em conta apenas os primeiros 45 cm de 
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cada metro e desprezando-se os outros 55 cm, conforme esquematizado na Figura 2.2, 

que mostra a evolução do processo de sondagem ao longo de um perfil de solo. 

 O resultado do ensaio SPT é o número de golpes (N) necessários para 

cravar os 30 cm finais de cada zona ensaiada.  

Alguns cuidados e medidas devem ser tomados na realização do ensaio. O 

cabo de aço utilizado para pendurar o martelo deve ser novo, para evitar o atrito com a 

roldana e garantir a queda livre do peso. Deve haver no mínimo três pessoas para 

realização do SPT, sendo duas para levantar o peso e uma para contar os golpes. 

Atualmente, utiliza-se também o equipamento SPT com cravação mecânica, que permite 

a execução deste ensaio com um menor número de trabalhadores e uma menor 

variabilidade dos resultados, no entanto, esta tecnologia ainda é pouco utilizada no 

Brasil. A haste logo acima do amostrador deve ter diâmetro menor que o amostrador, 

para não haver atrito da haste no furo. Deve-se utilizar o revestimento para impedir o 

atrito do solo com a haste, caso o solo esteja desmoronando. A análise visual do solo e 

as observações que puderem ser feitas sobre o mesmo devem ser realizadas e anotadas 

assim que a amostra é retirada, de modo a evitar que alguma informação seja perdida e, 

após isso, deve-se enviar a amostra para o laboratório. 

Após a execução do primeiro ensaio SPT em terreno firme, a perfuração do 

subsolo é prosseguida, através do uso de trado até que o mesmo se torne inoperante ou 

que o nível d’água (N.A.) seja encontrado. A partir daí, a sondagem é realizada com a 

utilização do processo de perfuração por circulação d’água, no qual usa-se o trépano de 

lavagem como ferramenta para escavação do subsolo. O material escavado pela ação do 

trépano acoplado às hastes é removido por meio de circulação d’água impulsionada pelo 

conjunto moto-bomba. 

Em caso de se atingir o nível d’água, este deve ser anotado desde a sua 

evidência de ocorrência, quando o solo, por exemplo, se apresentar mais úmido, durante 

o avanço da sondagem a trado. Ao final do ensaio ou do dia, deve-se esperar um certo 

período de tempo, para que o surgimento d'água no fundo do furo possibilite a medida 

da sua profundidade. O nível d’água final da sondagem é determinado no término do 

furo, após o esgotamento do mesmo, com a utilização da bomba balde e da retirada do 

tubo de revestimento e após decorridas, no mínimo, doze horas da sua conclusão.  
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Figura 2.2 - Esquema de sondagem SPT. 

O ensaio SPT tem como principal objetivo indicar a compacidade de solos 

granulares (areias e siltes arenosos) e a consistência de solos argilosos (argilas e siltes 

argilosos). Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001), o boletim de sondagem deve informar, 

juntamente com a classificação, a compacidade ou consistência do solo, de acordo com 

a Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Tabela de compacidade/resistência da NBR 6484 (ABNT, 2001) 

Solo 
Índice de Resistência à 

penetração (N) 
Designação 

Areias e siltes arenosos 

≤ 4 

5 – 8 

9 – 18 

19 – 40 

> 40 

Fofa(o) 

Pouco compacta(o) 

Medianamente compacta(o) 

Compacta(o) 

Muito compacta(o) 

Argilas e siltes argilosos 

≤ 2 

3 – 5 

6 – 10 

11 – 19 

> 19 

Muito mole 

Mole 

Média(o) 

Rija(o) 

Dura(o) 

Há poucos anos, alguns procedimentos foram propostos com o objetivo de 

se obter mais dados por meio do SPT. Dentre estes procedimentos, estavam a aplicação 

de torque ao amostrador, visando à estimativa do atrito lateral de estacas, e a observação 

da penetração de um tubo que substitui o amostrador sob ação estática do peso de bater, 
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visando à estimativa da resistência de argilas muito moles. Portanto, percebe-se certo 

interesse por parte dos estudiosos em aprimorar este que é o ensaio mais utilizado no 

Brasil. 

O primeiro procedimento citado acima, idealizado por Ranzini (1988), 

resultou no que hoje é conhecido como SPT-T (Standard Penetration Test with Torque 

Measurements). Os equipamentos necessários para a execução deste ensaio são os 

mesmos utilizados no SPT, porém com a adição de alguns acessórios para se medir o 

torque, o que é feito por um equipamento conhecido por torquímetro, visto na Figura 

2.3. 

 

Figura 2.3 - Torquímetro (TEC GEO, 2013). 

O ensaio SPT-T é realizado após a cravação do amostrador padrão, em que 

se retira a cabeça de bater e coloca-se o disco centralizador até que o mesmo esteja 

apoiado no tubo guia. Na luva em que a cabeça de bater estava acoplada, rosqueia-se o 

pino adaptador. Neste pino, encaixa-se uma chave soquete, na qual o torquímetro é 

acoplado. 

Após a montagem de toda a aparelhagem, aplica-se uma torção à haste e, 

por meio de um torquímetro utilizado como braço de alavanca e mantido na horizontal, 

mede-se o momento de torção máximo necessário para se rotacionar o amostrador, 

conforme a Figura 2.4, sendo obtido, ao final do ensaio, um valor de resistência lateral 

do solo à torção. 
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Figura 2.4 - Ensaio de medição de torque sendo realizado (ANGELIM, 2011). 

2.2.2 Penetrômetro Dinâmico Leve (DPL) 

Segundo Nilsson (2001), o penetrômetro dinâmico leve é um instrumento de 

investigação geotécnica que tem por finalidade fornecer índices sobre a resistência que 

o solo oferece à sua penetração, sendo projetado para sondagens em solos moles, devido 

à sua pequena energia por golpe. Segundo Ávila e Conciani (2005), o ensaio é 

conhecido internacionalmente desde os anos 50, porém pouco difundido no Brasil. 

O equipamento de ensaio DPL consiste em uma ponteira cônica acoplada a 

um conjunto de hastes formadas por segmentos rosqueáveis, introduzidas no solo 

através de golpes de peso de cravação padronizado, com altura de queda também 

padronizada, contando-se o número de golpes para a penetração de 10 cm da haste 

(NILSSON, 2001). A Figura 2.5 apresenta um exemplo de execução de um ensaio com 

a utilização do DPL. 
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Figura 2.5 - Execução do ensaio DPL (NILSSON, 2001). 

Algumas vantagens do DPL, apresentadas por Alves Filho (2010), 

consistem na sua praticidade, baixo custo operacional e de equipamento. Ainda segundo 

Rodrigues e Albuquerque (2011), o DPL tem grande vantagem na utilização para 

projeto de fundações em obras de menor porte, onde os valores de investigação 

correspondem a um valor alto no orçamento. O equipamento tem baixo custo e 

dimensões reduzidas, podendo facilmente ser transportado. Além disso, utiliza poucos 

operadores, necessitando somente de um sondador auxiliado por um operário para a 

execução da sondagem, e apresenta boa produtividade e custos inferiores ao SPT.  

Essas sondagens caracterizam a estratigrafia local e as resistências dos solos 

de fundação com rapidez e eficiência. O equipamento pode ser transportado facilmente 

no porta-malas de qualquer veículo leve. Destaca-se ainda que é possível acessar 

facilmente quaisquer áreas alagadiças sem necessidade de caminhos de serviço 

(NILSSON, 2001). 

As sondagens do tipo DPL devem seguir rigorosamente as disposições das 

Normas DIN 4094 e ISSMFE 1989, tanto nos procedimentos aplicados como no 

equipamento utilizado, sendo o diâmetro e comprimento da ponteira, o peso e a altura 

de queda do martelo aqueles padronizados pela referida norma.  
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Segundo a norma DIN 4094 (1991), a sondagem é executada cravando-se 

no solo o conjunto de hastes, sob o impacto da queda livre de um peso de 10kg de uma 

altura de 0,50m, emitindo a energia de 50 Joules, quase 10 vezes menor em comparação 

do SPT (488 Joules). Registra-se o número de golpes necessários para a cravação de 

0,20m das hastes, sem interrupções. Na Figura 2.6, é apresentado o aparelho utilizado 

com a ponteira de aço. 

 

Figura 2.6 - Aparelho DPL e detalhe da ponteira (ALVES FILHO, 2010). 

Ainda segundo a Norma DIN 4094 (1991), a velocidade de cravação do 

ensaio dinâmico DPL deve ser de aproximadamente 15 a 30 golpes por minuto. No 

entanto, não é simples fazer este controle. 

Segundo Sanglerat (1972, apud ALVES FILHO, 2010), pelo fato do 

diâmetro da ponteira ser maior que o diâmetro das hastes, assume-se que apenas a 

resistência de ponta esteja sendo medida. Para se determinar a resistência de ruptura à 

ponteira do penetrômetro dinâmico, utiliza-se a Fórmula dos Holandeses, assim definida 

na Expressão 2.1 (ALVES FILHO, 2010): 

           

 

(2.1) 
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Onde: 

- RD = resistência à ruptura dinâmica; 

- M = massa do peso batente; 

- H = altura de queda; 

- S = seção da ponteira; 

- P = peso total do penetrômetro; 

- e = espessura do segmento de haste cravada = 0,20m; 

- n = número de hastes utilizadas (n = 1, 2, 3, 4,..., n); 

- N = número de golpes necessários para cravar 0,20m de profundidade de haste; 

- p = peso da haste de 1,00m. 

A estratigrafia será identificada através de testemunhas nas ponteiras e nas 

hastes, bem como pelas correlações gráficas e analíticas apresentadas nos boletins. 

2.2.3 Penetrômetro Dinâmico de Cone (DCP) 

O DCP é um instrumento de sondagem leve, de fácil transporte e manuseio, 

assim como o DPL, características que permitem que ele seja usado em locais de difícil 

acesso. Seu emprego diminui os custos de prospecção, uma vez que ele é um 

equipamento de baixo custo e exige pouca mão de obra para operá-lo. 

Este aparelho de sondagem é comumente utilizado em vários países na 

estimativa da capacidade suporte das camadas da estrutura do pavimento, através da 

determinação in situ do índice CBR (California Bearing Ratio) dos materiais, realizada 

a partir de correlações entre o CBR e o DCP (SACHET E GONÇALVES, 2008). 

Algumas modificações, no entanto, têm sido introduzidas no projeto do DCP com o 

intuito de permitir seu emprego em profundidades maiores, tornando-o útil para 

fundações rasas. 

2.2.4 Penetrômetro Dinâmico Leve de Energia Variável (PANDA) 

O penetrômetro PANDA, criado em 1991 pelo engenheiro francês Roland 

Gourvès, pertence a um grupo de penetrômetros dinâmicos cuja principal ideia consiste 
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em cravar no solo uma ponta fixa a um conjunto de hastes por meio de golpes de um 

martelo. Segundo Navarrete (2009), sua originalidade reside em utilizar uma energia 

variável (energia cinética fornecida pelos golpes do martelo), a qual é medida de 

maneira indireta pelos sensores situados no próprio penetrômetro. Para cada golpe do 

martelo, um processo numérico automatizado permite medir e registrar a resistência 

dinâmica da ponta (  ), esta última determinada a partir da fórmula dos Holandeses. 

Posteriormente, os dados são transmitidos a um computador e tratados com o software 

PANDAWin (SOL SOLUTION, 2001). 

 O poder de penetração deste penetrômetro é suficiente para atravessar 

camadas de solos com resistências inferiores a 50 MPa e para sondagens de 

aproximadamente 6 m de profundidade, o que permite sondar a maioria dos solos 

moles. Uma das grandes vantagens deste penetrômetro é que ele permite uma 

prospecção de centímetro em centímetro das camadas de baixa e média resistência, pelo 

controle da energia de cravação, ajustando a intensidade dos golpes. Assim, podemos 

dizer de preferência que se trata de um penetrômetro de “energia adaptável” 

(NAVARRETE, 2009).  

O PANDA 2 é um ensaio de penetração dinâmica de cone, que assim como o 

PANDA, sua versão anterior, consiste na cravação de um conjunto de hastes, com uma 

ponteira cônica (ângulo da ponta de 90º) acoplada à base, no interior do solo, sob a 

energia de batidas de um martelo. Entretanto, sua particularidade em relação ao anterior 

está na medição da energia da batida do martelo através da deformação de um sensor, 

instrumentado com uma ponte de strain gages (Angelim et al., 2008b). O PANDA 2 é 

aplicado principalmente no reconhecimento de solos de baixa profundidade e no 

controle de compactação de aterros, barragens de terra etc. 

Assim, segundo a norma NF P94-105 (AFNOR, 2012), o PANDA 2 é um 

penetrômetro dinâmico que funciona com energia variável, podendo ser usado em uma 

ou mais das seguintes situações: 

 Avaliar a espessura das camadas ou seções; 

 Verificar se o objetivo de compactação é alcançado; 

 Verificar se a compactação se ajusta ao obtido nos ensaios de referência 

específicos da obra. 
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2.2.4.1 Histórico do equipamento de ensaio PANDA 

A caracterização dos solos de baixa profundidade é muito importante para a 

construção de diversas obras de domínio da Engenharia Civil. De fato, o 

dimensionamento e a construção de fundações e de estruturas demandam um bom 

conhecimento do comportamento mecânico do solo e da sua variabilidade espacial. É 

neste contexto que o desenvolvimento de ferramentas de medição in situ adquire grande 

importância. 

As técnicas existentes para o reconhecimento dos solos in situ obtiveram 

grandes progressos em matéria de equipamento no final do século passado. Porém, 

mesmo com tais evoluções, estas técnicas estiveram sempre ligadas a equipamentos 

pesados, volumosos, de um funcionamento lento, no qual o tempo de execução das 

sondagens era muito longo. Assim, estas restrições limitam a realização de estudos 

geotécnicos em obras situadas em terrenos de difícil acesso e nos quais a realização de 

tais estudos é justificada pela importância e os custos previstos da obra. Na França, 

estudos realizados nos anos 1970 revelaram o fato de que aproximadamente 70% dos 

edifícios construídos na região Rhone-Alpes se faziam sem o prévio reconhecimento 

dos solos (GOBLET, 1989). 

Para responder a estas necessidades, foi concebido, no início dos anos 1980, 

o penetrômetro dinâmico leve de energia variável (PANDA) (GOURVÈS, 1991). A 

ideia fundamental foi a de projetar um aparelho de reconhecimento de solos de baixo 

custo, totalmente autônomo, que fosse leve e de tamanho reduzido e que tivesse um 

poder de penetração suficiente para sondar a maioria dos solos moles em alguns metros 

de profundidade. A utilização de uma energia de cravação variável é uma das bases 

fundamentais de concepção e a principal originalidade dada ao aparelho por seus 

criadores (ZHOU, 1997). 

Os trabalhos se iniciaram sob a direção de Roland Gourvès, em 1983, e 

abrangeram os pontos de concepção geométrica e de dimensionamento das partes 

mecânicas do aparelho. Os anos anteriores ao estudo de parâmetros tais como a natureza 

do solo de ensaio, a variação da energia de cravação e da seção da ponta, entre outros 

(BARRERE, 1984), atraíram o interesse de jovens investigadores, sem contudo, 

negligenciar aspectos ergonômicos e funcionais do aparelho. Uma centena de ensaios 
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comparativos também foi realizada em conjunto com outros ensaios penetrométricos 

para validar os resultados obtidos e para testar ao mesmo tempo a reprodutibilidade sob 

a influência de diferentes parâmetros (GOBLET, 1989). Em 1991, o projeto chegou à 

etapa de desenvolvimento industrial e comercial. As características gerais, os 

componentes e os fundamentos teóricos desta primeira versão são resumidos por 

(ZHOU, 1997). 

Atualmente, o PANDA é utilizado por escritórios de estudos, organizações 

públicas, empresas privadas, centros de pesquisa, universidades etc, e aproximadamente 

2000 exemplares se encontram pelo mundo (França, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, 

México, Brasil, Argentina, Chile, China, entre outros), o que o faz um dos 

penetrômetros dinâmicos mais utilizados no mundo (NAVARRETE, 2009). 

No início dos anos 2000, pesquisadores aprimoraram diversas características 

do PANDA, o que resultou na criação da segunda geração deste equipamento, o PANDA 

2, um penetrômetro leve e portátil, podendo ser empregado nas mesmas situações e 

configurações que o seu antecessor. 

2.2.4.2 Princípio geral 

O equipamento PANDA consiste em um penetrômetro dinâmico ultraligeiro 

a energia variável. Seu princípio básico de funcionamento consiste em cravar no solo, 

mediante a ajuda de um martelo de massa padrão (2 kg), um conjunto de hastes de 14 

mm de diâmetro providas de uma ponta cônica metálica de 2 cm² ou 4 cm², empregada 

para o controle de compactação e para o reconhecimento do terreno, respectivamente. 

Para cada golpe do martelo, é registrada de maneira contínua a penetração (e) alcançada 

e a resistência de ponta do solo (  ) associada à energia transmitida e calculada 

mediante a fórmula dos holandeses.  

Segundo a norma NF P94-105 (AFNOR, 2012), a resistência à penetração 

dinâmica é calculada a partir da “fórmula dos holandeses”, conforme mostra a 

Expressão 2.2: 

    
 

        
                           (2.2) 

Onde: 
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- E = energia fornecida ao sistema (expressa em Joules) 

- A = área da seção da ponta (expresso em metros quadrados) 

- e' = penetração plástica (expresso em metros) 

- M = massa do martelo (expressa em quilogramas) 

- P = massa da cabeça + hastes + ponta (expressa em quilogramas) 

 A aplicação desta fórmula de cravação pressupõe: 

 que o solo tem um comportamento perfeitamente plástico durante a 

penetração; 

 que o atrito lateral sobre o conjunto de hastes é desprezível; 

 que o conjunto de energia fornecida é totalmente transmitida à ponta pelo 

dispositivo de cravação, considerando o golpe sem nenhum atrito. 

Um microprocessador recebe o sinal, registrando automaticamente a 

resistência  (MPa) e a penetração (m) para cada golpe do martelo. Uma vez finalizado o 

ensaio, os dados obtidos são exportados para um computador, o qual realiza seu 

tratamento com a ajuda do software PANDAWin, incluído no equipamento. 

Os resultados obtidos na modalidade de reconhecimento do terreno 

permitem prévio tratamento do sinal penetrométrico e obtenção, direta ou via 

correlações com outros ensaios de penetração, da compacidade e de parâmetros de 

resistência, como o ângulo de atrito de terrenos arenosos. 

O software PANDAWin permite representar os resultados mediante um 

perfil de resistência ou penetrograma, no qual se observa a resistência  (MPa), em 

função da profundidade (m). Através do penetrograma, no modo de reconhecimento dos 

solos, pode-se diferenciar de maneira clara a existência das diferentes camadas ou 

extratos, e estimar em termos de resistência , a natureza dos solos existentes. No modo 

de controle de compactação, é possível determinar o nível de compactação alcançado 

em obras de terra, mediante a comparação direta do sinal de penetração obtido e um 

intervalo de referência associado ao tipo de material empregado e aos requisitos de 

compactação especificados. 
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O princípio geral do PANDA 2, Figura 2.7, é o mesmo que aquele do seu 

antecessor. Existe a cravação, por golpes manuais, de um conjunto de hastes no solo. 

Para cada golpe é medido, no nível da cabeça da haste, a energia transmitida pelo 

impacto. Outros sensores medem ao mesmo tempo o valor de cravação da ponta. O 

equipamento de cálculo, agora chamado de Terminal de Comunicação (TC), recebe 

estas duas informações e calcula instantaneamente a resistência de ponta (   ), 

memorizando, para cada golpe, o torque (     ) correspondente. Ao final da 

sondagem, o penetrograma obtido é visualizado em tempo real na tela do TC. As 

sondagens registradas no equipamento são transmitidas a um computador para serem 

tratadas com ajuda do software PANDAWin. 

 

Figura 2.7 - Ensaio in situ PANDA 2 (NAVARRETE, 2009). 

Contudo, no PANDA 2, a medida da energia é realizada somente após o 

impacto. Para Gourvès et al. (2001), foram desenvolvidas técnicas de medição 

dinâmicas baseadas na teoria de propagação longitudinal de uma onda de tensão em 

uma haste elástica. Os autores desenvolveram, assim, o primeiro penetrômetro dinâmico 

que incorpora o tipo de medição para a operação da informação no decorrer de uma 

sondagem tradicional. Além disso, para integrar os avanços da eletrônica e ao mesmo 
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tempo para melhorar a ergonomia geral do penetrômetro, quatro componentes principais 

evoluíram: o Terminal de Comunicação (TC), a Unidade Central de Aquisição (UCA), 

o martelo e a cabeça de bater da haste. A Figura 2.8 apresenta alguns destes 

componentes. 

 

Figura 2.8 - (a) Unidade Central de Aquisição UCA, (b) Terminal de Comunicação TC, e (c) Ensaio in 

situ (NAVARRETE, 2009). 

A Unidade Central de Aquisição (UCA) 

A Unidade Central de Aquisição (UCA) vem substituir a “caixa cinza” do 

PANDA. A UCA é um aparelho eletrônico destinado a centralizar as informações de 

diferentes sensores do PANDA 2, depois ele os trata antes de os transmitir ao TC. O 

tempo de integração é inferior a 1s. Além disso, a UCA incluiu especialmente melhorias 

ao nível da precisão dos sensores de cravação, assim como uma redução de volume 

(NAVARRETE, 2009). 

O Terminal de Comunicação (TC) 

O terminal de comunicação (TC) é o dispositivo eletrônico que permite a 

comunicação entre o operador e o PANDA 2, afim de definir locais e sondagens, 

memorizar as medições, visualizar as sondagens (em tempo real ou subsequentes), 

definir diferentes parâmetros e configurações.  Ele é composto por uma caixa resistente, 

um teclado, um visor sensível ao toque e duas portas de conexão. Assim, o 

funcionamento é muito similar aquele dos PDA tipo PALM, e o penetrograma pode ser 

visualizado na tela ao final da sondagem. Com a caneta e o visor sensível ao toque, a 

ergonomia do sistema é intuitiva e as pesquisas são rápidas. Assim como as melhorias 

ao nível eletrônico e numérico do TC e do UCA caracterizam o PANDA 2, as 
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modificações mais importantes tem lugar ao nível da cabeça das hastes e do martelo 

(NAVARRETE, 2009). A Figura 2.9 apresenta algumas das características deste 

aparelho. 

 

 

Figura 2.9 - (a) Display táctil Terminal de Comunicação TC, (b) Menu interativo, e (c) Visualização das 

sondagens na tela do TC em tempo real (NAVARRETE, 2009). 

O martelo e a cabeça da haste 

O martelo do PANDA 2 é totalmente diferente e mais leve, em relação a seu 

antecessor. Ele é equipado por duas pontas intercambiáveis de poliestireno de alto 

impacto (HIPS), evitando assim o choque violento do tipo metal-metal. Para diminuir o 

rebote do martelo, o mesmo tem uma cavidade cilíndrica interior preenchida com 

limalha de ferro. Com este tipo de martelo, a transferência de energia se faz por meio de 

um único impacto (NAVARRETE, 2009). 

Segundo Benz (2005, apud NAVARRETE, 2009), as modificações foram 

realizadas com o intuito de melhorar a transmissão de energia no momento do impacto 

e, portanto, aumentar o poder de penetração do penetrômetro, reduzindo o peso do 

martelo. Contudo, na prática, em solos duros é uma tarefa lenta e fatigante. Para 

responder a esta necessidade é que um batedor automático foi desenvolvido (GOUBET, 

2001, apud NAVARRETE, 2009). Neste, um peso de 20 kg é elevado e solto de alturas 

variáveis. A energia máxima de batimento é da ordem de 125,6 J e a mínima é de 39,4 J. 

A Figura 2.10 apresenta as principais evoluções relacionadas a este 

componente do PANDA 2. 
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Figura 2.10 - (a) Cabeça de bater PANDA 2, (b) martelo anti-rebote e (c) batedor automático 

(NAVARRETE, 2009). 

Segundo Navarrete (2009), a cabeça da haste compreende uma das 

modificações mais importantes. Ela não possui partes móveis e o sistema de medição é 

modificado. Ele é caracterizado pelos medidores extensométricos, utilizando strain 

gages. A cabeça da haste é um cilindro de metal maciço com uma geometria adaptada 

ao sistema de medição, caracterizada por uma seção central mais fina, chamada célula 

de carga, onde os extensômetros (strain gages) são colados. Esta região foi 

dimensionada de maneira a obter uma deformação, a cada golpe de martelo, que fosse a 

maior possível e, portanto, a mais precisa possível, sem para tanto fragilizar o aparelho. 

Após o impacto do golpe do martelo, o sinal de deformação ou da força submetida à 

célula de carga é transmitido através da UCA para o cálculo da energia fornecida pelo 

impacto. 

Durante o impacto, uma parte da energia cinética do martelo é transmitida 

ao penetrômetro. A transferência da energia se faz sob a forma de onda de tensão 

(FAIRHURST, 1961). De fato, quando o martelo encontra a cabeça da haste, uma onda 

de tensão é gerada nesta peça e se propaga unidirecionalmente através da ponta do 

penetrômetro. Esta onda produzirá assim a penetração da ponta no solo. Para registrar 

esta onda, Gourvès et al. 2002 adaptou extensômetros ao nível da cabeça da haste. Na 

célula de carga, os extensômetros são montados com uma Ponte de Wheatstone no 

perímetro da célula de carga. Somente após o impacto, a onda de tensão se dirige à 

ponta do medidor, onde ela é mensurada pelos extensômetros e, em seguida, enviada em 

forma de sinal através da UCA. Na Figura 2.11, é representado o esquema do modo de 

medição do PANDA 2. 
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Figura 2.11 - Esquema do modo de medição do PANDA 2. Energia fornecida ao sistema após o impacto 

(NAVARRETE, 2009). 
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3 ESTUDO DE CASO 

Este trabalho teve como base parte dos dados obtidos em ensaios in situ 

realizados em um aterro situado na ombreira esquerda da Barragem Ribeirão João Leite. 

Estes ensaios foram realizados por Angelim (2011) em uma pesquisa realizada com o 

apoio técnico da Eletrobrás – FURNAS. A referida pesquisa desenvolvida com base em 

um projeto intitulado “Desempenho de Ensaios In Situ em Aterros Compactados em 

Barragens de Terra na Estimativa de Parâmetros Geotécnicos e Previsão de 

Comportamento”, proposto por Eletrobrás – FURNAS Centrais Elétricas S. A., com 

participação da Universidade Federal de Goiás e aprovado com financiamento da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

O aspecto inovador da pesquisa realizada foi o emprego de ensaios em 

campo (SPT-T, DMT, PMT, PANDA 2) e ensaio de placa em aterros compactados de 

barragens de terra, buscando extrapolar a maior experiência acumulada em projetos de 

fundações com o uso destes ensaios (ANGELIM, 2011). O presente trabalho, no 

entanto, se restringe à análise dos resultados obtidos com os ensaios SPT e PANDA 2, 

sendo que os resultados obtidos nos ensaios PANDA 2 serão apresentados e analisados 

pela primeira vez neste trabalho, buscando estabelecer uma correlação entre os mesmos. 

Cabe salientar que Alves e Silva (2009) realizaram uma pesquisa, dentro do 

Trabalho de Conclusão de Curso, na qual utilizaram parte dos resultados dos ensaios 

PANDA 2, realizados por Angelim (2011), mais especificamente os relativos às 

sondagens P1C, P2C e P3C que foram utilizados juntamente com ensaios PANDA 2 

realizados em outras localidades, para determinar um coeficiente de correlação para 

solos tropicais do município de Goiânia.  

A seguir são apresentados as características e os parâmetros do solo obtidos 

nos estudos e ensaios realizados por Angelim (2011). 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

A Barragem implantada no Ribeirão João Leite situa-se em região a 

montante de Goiânia, junto ao morro do Bálsamo. A área destinada à inundação foi 

parcialmente desapropriada e é lindeira ao Parque Ecológico de Goiânia, Altamiro 
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Moura Pacheco. O abastecimento público de água para a região metropolitana de 

Goiânia é a principal finalidade da Barragem, cuja situação geográfica é apresentada na 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Situação geográfica e área prevista de inundação do reservatório da barragem, com indicação 

dos municípios da bacia de contribuição. Nota: As manchas na cor cinza nos cantos inferior esquerdo e 

superior direito representam a ocupação urbana (ANGELIM, 2011). 
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A Barragem totaliza 451 metros de comprimento, compostos por 389 metros 

de extensão em concreto compactado com rolo e 62 metros de aterro referente às duas 

ombreiras. Sua altura máxima mede 52 metros, com crista posicionada na cota      

752,50 m. A área prevista para inundação é de 10,4 km², operando na cota 749,00 m 

referente ao N.A. máximo normal. 

A Figura 3.2 mostra o panorama geral da Barragem e o platô do aterro da 

ombreira esquerda, a jusante da Barragem, onde se estabeleceu o campo experimental e 

a coleta de amostras para a execução dos ensaios de laboratório. 

 

 
Figura 3.2 - a) Imagem de satélite da área da Barragem João Leite (Google Earth); b) Imagem de satélite 

da ombreira esquerda, mostrando inclusive a tenda no platô (Google Earth); c) Fotografia aérea da 

barragem com a indicação do platô (cedida pelo 42º Batalhão do Exercito). 
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3.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Para se verificar o comportamento de ensaios de campo na determinação de 

parâmetros geotécnicos de maciços compactados, foram realizados ensaios de 

laboratório para que pudessem servir de referência aos ensaios de campo. 

Para realizar os ensaios e a caracterização do solo e evitar a escavação muito 

profunda, as amostras indeformadas e deformadas foram coletadas durante a construção 

do aterro. Vale ressaltar que a execução desses ensaios contou com o apoio dos 

laboratórios de geotecnia do Departamento de Apoio e Controle Tecnológico (DCT-C) 

da empresa Eletrobrás – FURNAS e do consórcio construtor da Barragem, bem como 

de mão-de-obra contratada diretamente pelo pesquisador e de outros colaboradores. 

A seguir são apresentados a metodologia e os resultados de caracterização 

do solo do aterro dos ensaios realizados por Angelim (2011). 

3.2.1 Caracterização Mineralógica 

Os minerais, além de fornecer informações importantes sobre a alteração 

intempérica sofrida pelo solo, condicionam as propriedades do mesmo. Assim sendo, 

identificar sua composição mineralógica é imprescindível. Para isso, foram realizados 

ensaios por difratometria de raios-X a partir de material retirado de blocos de amostra 

indeformada. 

Na metodologia adotada para a preparação e análise das amostrar foram 

seguidos os procedimentos do laboratório de Solos do Departamento de Apoio e 

Controle Tecnológico da empresa Eletrobrás – FURNAS, baseados nas normas da 

American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Segundo Angelim (2011), de uma forma qualitativa, a gibbsita foi o 

principal mineral encontrado em todas as amostras analisadas. A hematita, o quartzo e a 

caulinita estiveram também presentes em menor quantidade. Foram detectados também 

traços de montmorilonita, ilita e goethita. 

Trata-se, portanto, de um solo de cor avermelhada, profundamente 

intemperizado, com presença de argilominerais, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. 
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3.2.2 Caracterização Geotécnica 

As amostras deformadas foram preparadas com secagem ao ar, de acordo 

com a NBR 6457 (ABNT, 1986), e ensaiadas para caracterização geotécnica. As 

amostras retiradas dos blocos indeformados foram ensaiadas sem secagem ao ar para a 

determinação do teor de umidade natural e do peso específico. 

Os índices físicos e parâmetros do solo obtidos foram:  

 Teor de umidade natural e teor de umidade higroscópica (w, %), 

realizados de acordo com a norma NBR 6457 (ABNT, 1986);  

 Peso específico úmido (γ, kN/m³), utilizando-se o método da balança 

hidrostática normalizado pela NBR 2887 (ABNT, 1988);  

 Peso específico seco (γd, kN/m³);  

 Peso específico dos sólidos (γs, kN/m³), determinado pela média de 

três ensaios de acordo com a NBR 6508 (ABNT, 1984);  

 Índices de consistência (wL, wP e IP; %), segundo as normas      

NBR 6459 (ABNT, 1984) e NBR 7180 (ABNT, 1984);  

 Índices de atividade (Ia);  

 Índice de vazios (e); 

 Porosidade (n, %);  

 Grau de saturação (S, %);  

 Análise granulométrica, determinada conforme os procedimentos da 

norma NBR 7181 (ABNT, 1984) que estabelece que no ensaio, a 

sedimentação do material seja feita com uso de defloculante 

químico. 

Os índices físicos obtidos após a análise das amostras são apresentados na 

Tabela 3.1. 

A análise granulométrica foi realizada nas amostras deformadas coletadas 

dentro da vala, mais precisamente no solo escavado, mais precisamente no solo 

escavado em volta do perímetro dos blocos indeformados, quando da retirada destes, 

tendo já sofrido compactação in situ. 
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Tabela 3.1 - Índices físicos de amostras retiradas de blocos indeformados (ANGELIM, 2011). 

Notas: 1) Excepcionalmente, para determinação de γs foram utilizadas as amostras deformadas coletadas 

in situ; 2) O peso específico úmido (γ) foi determinado pelo método da balança hidrostática; 3) Exceto γs, 

os parâmetros não foram determinados para a cota 739,85 m; 4) Foi utilizado γw = 9,81 kN/m3. 

Dentre os índices físicos apresentados na Tabela 3.1, o peso específico dos 

sólidos (γs) variou entre 26,96 kN/m
3
e 27,55 kN/m

3
com média do perfil de 

27,33 kN/m
3
, valor este condizente com o peso específico dos minerais predominantes 

na composição do solo. Os valores do teor de umidade (w) variaram entre 19,1% e 

22,2% (Δw = 3,1%) no perfil, com média de 20,4%. Esses valores estão dentro da faixa 

de umidade determinada durante o controle da compactação quando da execução das 

camadas do aterro. 

As curvas de distribuição granulométrica são apresentadas na Figura 3.3. O 

ensaio foi realizado com uso de defloculante (hexa-metafosfato de sódio) de acordo com 

as diretrizes da NBR 7181 (ABNT, 1984) e seus resultados foram bem distintos dos 

resultados obtidos com a análise sem defloculante para as amostras do estudo. 

Angelim (2011) atribuiu a razão dessa diferença à existência de agregações de partículas 
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constituintes desse solo em macro e micro concreções com certa resistência à água, não 

se desfazendo na presença da mesma, o que foi importante para se conhecer o elevado 

nível de laterização do solo e as dimensões das agregações presentes. 

 

Figura 3.3 - Curvas de distribuições granulométricas do solo compactado do perfil de estudo (ANGELIM, 

2011). 

Com base na análise granulométrica, Angelim (2011) enquadrou o material 

no limite entre areia argilosa e argila arenosa, devido à grande proximidade entre os 

teores de argila e areia em todas as amostras do perfil. Logo, a designação mais 

adequada, considerando o comportamento coesivo do solo em estudo, é a de argila 

arenosa. Ao considerar as análises granulométricas sem uso de defloculante, o material 

pode ser classificado como uma areia siltosa sem presença de argila. Os índices de 

consistência do solo foram obtidos a partir das amostras deformadas. 

Segundo Angelim (2011), o comportamento do solo é influenciado pelos 

finos argilosos, conforme indicam os índices de Atterberg. De modo geral, os limites de 

liquidez (wL), com média próxima de 45%, e os de plasticidade (wP), em torno de 27%, 

variaram pouco. O índice de plasticidade (IP) do material também variou pouco, entre 

18% e 19%. 
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De acordo com a classificação qualitativa, este solo apresentou plasticidade 

média, definida pelo intervalo do IP entre 10% e 20%.  

Quanto ao índice de atividade (Ia), observou-se que o mesmo variou entre 

0,46 e 0,69, o que, segundo Pinto (2002), caracteriza a argila presente no solo como 

inativa, ou seja, com Ia menor que 0,75. 

A Tabela 3.2 apresenta os resultados das classificações, segundo o Sistema 

Rodoviário de Classificação da American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) e o Sistema Unificado, feitas a partir da análise 

granulométrica e dos índices de consistência. 

Tabela 3.2 - Classificações das amostras deformadas coletadas dentro da vala in situ, do solo escavado em 

volta do perímetro dos blocos indeformados (ANGELIM, 2011). 

 
* Obtida da análise granulométrica com uso de defloculante. 

Assim, é possível analisar a convergência dos sistemas de classificação que, 

de modo geral, apontaram para um solo argiloso. 

3.2.3 Compactação 

O preparo das amostras foi feito conforme a NBR 6457 (ABNT, 1986) com 

secagem até o equilíbrio com a umidade higroscópica. Os ensaios foram realizados nas 

amostras cada metro de perfil, retiradas do solo já compactado, conforme as diretrizes 

da NBR 1782 (ABNT, 1986), sem reuso de material e adotando energia Proctor 

Normal. Com a finalidade de avaliar o efeito do reuso do material no ensaio, a amostra 

natural que não foi compactada in situ também foi ensaiada. 
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A Tabela 3.3 mostra os resultados dos ensaios de compactação de Angelim 

(2011) a partir de amostras deformadas. 

 

Tabela 3.3 - Resultados dos ensaios de compactação a partir de amostras deformadas do solo compactado 

escavado em volta do perímetro dos blocos indeformados (ANGELIM, 2011). 

 
Nota: Conversão utilizada 1 g/cm³ = 9,81 kN/m³ 

O gráfico da Figura 3.4 apresenta todas as curvas de compactação de 

Angelim (2011), inclusive a de uma amostra de solo natural, coletada de uma camada 

do perfil em estudo, antes da sua compactação in situ. 

Os valores obtidos para a umidade ótima (wot) variaram em um intervalo de 

18,6% a 21,1%, com valor médio de 20,1%. Já os valores para peso específico seco 

máximo (γd max) variaram entre 16,26 kN/m³ e 17,02 kN/m³, com valor médio de 

16,57 kN/m³. Isso demonstra um comportamento muito semelhante do material 

utilizado no perfil. O valor da saturação média ficou em torno de 87%. 

Na Tabela 3.4, são comparados os resultados do grau de compactação (GC) 

e desvio de umidade (Δw) para as amostras retiradas dos blocos de amostras 

indeformadas, situação semelhante à de campo, com os resultados dos ensaios de 

laboratório realizados posteriormente em amostras deformadas retiradas do corpo do 

aterro. 
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Figura 3.4 - Curvas de compactação reunidas (ANGELIM, 2011). 

 

Tabela 3.4 - Grau de compactação e desvio de umidade das amostras indeformadas (ANGELIM, 2011). 

 

O comportamento do material quando da construção do aterro e as 

limitações de controle são indicados pelos valores de grau de compactação (GC) e 

desvio de umidade (Δw). Deste modo, é possível estabelecer uma concordância com os 

parâmetros determinados via ensaios de campo. 
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3.3 METODOLOGIA 

Nas proximidades da área onde as amostras deformadas e indeformadas do 

perfil do solo em estudo foram coletadas, realizaram-se os ensaios de campo. Mais 

adiante será apresentada a planta de locação das sondagens dos ensaios de campo para 

facilitar a compreensão e as análises dos resultados. 

Os ensaios de campo SPT-T, PANDA 2, PMT, DMT, ensaio de placa e SPT 

com ponteira cônica substituindo o amostrador foram realizados no platô do aterro. Vale 

ressaltar mais uma vez que neste trabalho serão apresentados e discutidos apenas os 

resultados referentes aos ensaios de SPT e PANDA 2, sendo que os resultados dos 

ensaios PANDA 2 serão apresentados e analisados pela primeira vez neste trabalho, 

buscando estabelecer uma correlação entre os eles. 

3.3.1 Ensaio SPT 

Foram realizados três ensaios SPT (SPT1, SPT2 e SPT3), executados nos 

furos SP1, SP2 e SP3, até a profundidade de aproximadamente oito metros. 

Com exceção do uso do disparador manual do martelo e ausência de coxim 

de madeira, o ensaio SPT3 foi realizado de forma convencional, a cada metro de 

profundidade, seguindo as recomendações da norma brasileira, NBR 6484 

(ABNT, 2001). A Figura 3.5 ilustra a realização deste ensaio em novembro de 2008. 

Já os outros dois ensaios SPT, diferentemente do SPT3, foram realizados de 

forma contínua no furo de sondagem. Logo, após a determinação de cada N, era feita a 

limpeza do furo, aprofundando-o em cerca de 10 cm (2 vezes o diâmetro do 

amostrador). Após isso, iniciava-se outro ensaio para determinação de N, com o intuito 

de obter o maior número de parâmetros de resistência do solo ao longo do perfil 

sondado. 
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Figura 3.5 - Ensaio SPT3 realizado de forma convencional. 

3.3.2 Ensaio PANDA 2 

Ao redor de cada um dos três furos de sondagem SPT, foram realizados três 

ensaios PANDA 2, a uma distância de 50 cm. Aqueles realizados junto à sondagem 

SPT1 receberam a nomenclatura P1A, P1B e P1C, aqueles realizados junto à sondagem 

SPT2 receberam a nomenclatura P2A, P2B e P2C e, por último, aqueles realizados junto 

à sondagem SPT3 receberam a nomenclatura P3A, P3B e P3C.  

Esses ensaios foram executados conforme orientação do fabricante e com o 

uso de uma ponteira de 4 cm², com o intuito de evitar o atrito das hastes na parede do 

furo e possibilitar o alcance da profundidade almejada de aproximadamente 8 metros. 

A Figura 3.6 mostra um ensaio executado com o equipamento PANDA 2. 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        43 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

 

Figura 3.6 - Ensaio com o equipamento PANDA 2 (Cedida por Renato Angelim). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM DOS ENSAIOS IN 

SITU REALIZADOS NO PLATÔ DO ATERRO 

A Tabela 4.1 apresenta a programação realizada e as coordenadas 

topográficas dos ensaios de campo realizados na pesquisa. A Figura 4.1 apresenta a 

planta de locação dos furos de sondagem dos ensaios in situ realizados no campo 

experimental, localizado no platô do aterro da ombreira esquerda de jusante da 

barragem do ribeirão João Leite. 

Tabela 4.1 - Programação e coordenadas topográficas dos ensaios in situ (adaptado de ANGELIM 2011). 

Notas: 

1) As estacas a cada 20 m são as mesmas que foram estabelecidas no projeto da barragem; 

2) SPT-T é o ensaio convencional com determinação de N e T a cada metro de profundidade; 

3) SPT-T (contínuo) é o ensaio SPT-T realizado com distância de aproximadamente 10 cm (duas 

vezes o diâmetro do amostrador) entre o final de um ensaio e início de outro no mesmo furo. 
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Figura 4.1 - Locação dos furos (adaptado de ANGELIM 2011). 

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS PANDA 2 

Conforme pode ser visto na planta de locação, Figura 4.1, nas proximidades 

de cada furo de ensaio SPT foram executados ensaios PANDA 2 por Angelim (2011). 

Como resultados destes ensaios, foram construídos gráficos que mostram a resistência à 

penetração dinâmica do solo (qd), em MPa, em função da profundidade, em metros. Os 

resultados dos ensaios P1C, P2C e P3C e as respectivas comparações com o ensaio SPT 

convencional já foram apresentados por Silva e Alves (2009). 

A maioria dos gráficos apresenta um pico de resistência à penetração dentro 

do primeiro meio metro de profundidade, acredita-se que este fato pode ser explicado 

pela sucção do solo próximo a superfície e pelo pisoteamento na área de estudo. Assim, 
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foram considerados para o cálculo das médias apenas os valores abaixo dessa 

profundidade. Uma reta sintética representada em vermelho foi construída em cada 

penetrograma com o objetivo de ilustrar o comportamento da resistência à penetração 

do solo em função da profundidade de forma simplificada. 

Os gráficos de P1A, P1B e P1C são apresentados nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, 

respectivamente. 

 

Figura 4.2 - Gráfico do ensaio P1A 
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Para P1A, as medições foram realizadas até a profundidade de 9,00 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 1,9 MPa e 

3,9 MPa. 

 
Figura 4.3 - Gráfico do ensaio P1B 

Para P1B, as medições foram realizadas até a profundidade de 9,00 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 1,8 MPa e 

4,0 MPa. 
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Figura 4.4 - Gráfico do ensaio P1C 

Para P1C, as medições foram realizadas até a profundidade de 8,25 m. Os 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 2,5 MPa e 

4,0 MPa. 
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A seguir são apresentados os gráficos dos ensaios P2A, P2B e P2C nas 

Figuras 4.5, 4.6 e 4.7, respectivamente. 

 
Figura 4.5 - Gráfico do ensaio P2A 

Para P2A, as medições foram realizadas até a profundidade de 8,50 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 2,3 MPa e 

3,2 MPa. 
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Figura 4.6 - Gráfico do ensaio P2B 

Para P2B, as medições foram realizadas até a profundidade de 9,00 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 2,3 MPa e 

3,8 MPa. 
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Figura 4.7 - Gráfico do ensaio P2C 

Para P2C, as medições foram realizadas até a profundidade de 8,50 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 2,5 MPa e 

4,0 MPa. 
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Por último, os gráficos de P3A e P3B são apresentados nas Figuras 4.8 e 

4.9, respectivamente. 

 
Figura 4.8 - Gráfico do ensaio P3A 

Para P3A, as medições foram realizadas até a profundidade de 9,00 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 1,8 MPa e 

3,0 MPa. 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        53 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

 
Figura 4.9 - Gráfico do ensaio P3C 

Para P3C, as medições foram realizadas até a profundidade de 8,25 m. 

Segundo a reta sintética, observa-se que os valores de qd oscilaram entre 2,5 MPa e 

4,0 MPa. 

Analisando os penetrogramas dos ensaios PANDA 2 para o trecho abaixo de 

½ metro de profundidade, pode-se avaliar pelo comportamento das retas sintéticas 

apresentadas nos gráficos que os valores de qd crescem levemente com a profundidade. 
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Tal comportamento já era esperado, já que esta variável é influenciada pela tensão 

geostática que cresce também com a profundidade.  

Analisando os penetrogramas dos ensaios PANDA 2 para o trecho da 

superfície até ½ metro de profundidade, percebeu-se que os ensaios P1C, P2C e P3C 

realizados na estação seca (meses de maio e junho) apresentaram respectivamente seus 

picos máximos de (27,8 MPa; 13,3 MPa e 10,8 MPa) superiores aos demais ensaios 

realizados na estação chuvosa (8,2 MPa; 9,5 MPa; 7,0 MPa; 20,0 MPa; 10,7 MPa), 

constatando-se a influência da sucção do solo na resistência à penetração a pequenas 

profundidades. Embora a umidade do aterro ao longo do perfil não tenha sofrido 

alterações significativas, a capa superior de aproximadamente 30 cm é mais susceptível 

às oscilações climáticas, perdendo umidade e aumentando assim o valor da tensão de 

sucção no solo e consequentemente a sua resistência à penetração. 

A seguir, a Figura 4.10 ilustra os penetrogramas com os valores médios a 

cada 10 cm do perfil para cada grupo de sondagens PANDA 2. A Figura 4.10a mostra os 

valores médios de qd para o grupo de sondagens P1A, P1B e P1C. A Figura 4.10b 

apresenta os valores médios de qd para o grupo de sondagens P2A, P2B e P2C. E a 

Figura 4.10c representa os valores médios de qd para o grupo de sondagens P3A e P3C. 

 

Figura 4.10 - Representação de penetrograma médio para cada grupo de sondagens. 

Essa representação, exposta na figura anterior, resulta da tentativa de reduzir 

o grande volume de dados dos penetrogramas, a partir da média dos valores de qd a cada 

10 cm do perfil. 
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Com o objetivo de se avaliar a repetibilidade dos resultados dos ensaios 

PANDA 2, os três gráficos apresentados na Figura 4.10 foram analisados de forma 

conjunta, como ilustrado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Representação conjunta dos penetrogramas médios obtidos. 
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Pode-se perceber pela análise da Figura 4.11, que a partir de meio metro de 

profundidade até aproximadamente oito metros os resultados se comportam de maneira 

semelhante, indicando uma boa repetibilidade dos resultados e, consequentemente, uma 

maior confiabilidade dos ensaios. 

4.3 RESULTADOS DOS ENSAIOS SPT 

A Figura 4.12 apresenta os gráficos elaborados a partir dos resultados 

obtidos nos ensaios SPT1, SPT2 e SPT3. Estes gráficos representam o número de golpes 

(N) em função da profundidade. A Figura 4.12a mostra os resultados referentes ao 

ensaio SPT1. A Figura 4.12b apresenta os resultados referentes ao ensaio SPT2. E a 

Figura 4.12c representa o gráfico com os resultados referentes ao ensaio SPT3. 

 
Figura 4.12 - Representação dos gráficos relativos aos ensaios SPT, número de golpes N em função da 

profundidade: a) Sondagem SPT1; b) Sondagem SPT2 e c) Sondagem SPT3. 

Os resultados apresentados nos gráficos da Figura 4.12 mostram que o 

número de golpes (N) para o ensaio SPT1 variou entre 8 e 13. Para o ensaio SPT2 o 

valor de (N) variou de 8 a 12. E para o ensaio SPT3 o valor de (N) variou entre 8 e 13. 

Percebeu-se uma tendência de crescimento de N com a profundidade. Considerando que 

o aterro foi construído camada a camada, buscando atingir as mesmas características 

geomecânicas, pode-se atribuir tal comportamento ao aumento das tensões geostáticas 

com a profundidade. 
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A seguir, a Figura 4.13 ilustra os resultados obtidos nos ensaios SPT1, SPT2 

e SPT3 representados em um mesmo gráfico. 

 
Figura 4.13 - Comportamento da variável N nos ensaios SPT1, SPT2 e SPT3. 

Observa-se a partir da análise deste gráfico um comportamento similar entre 

os resultados dos três ensaios SPT, com os valores muito próximos uns aos outros. Este 

comportamento é um resultado importante para o prosseguimento das análises, pois, 

como dito anteriormente, os ensaios SPT1 e SPT2 foram realizados de forma continua, 

ou seja, utilizando uma metodologia não convencional como a utilizada no ensaio SPT3. 

Portanto, a similaridade dos resultados é um fator que assegura a confiabilidade dos 

ensaios contínuos e o seu uso para os objetivos desta pesquisa. 
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4.4 COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS PANDA 2 COM OS ENSAIOS 

DE LABORATÓRIO 

A disponibilidade de resultados de ensaios de laboratório neste trabalho 

permitiu a comparação com os resultados dos ensaios de campo PANDA 2, conforme 

pode ser visto no gráfico da Figura 4.14.  

 
Figura 4.14 - Comparação dos ensaios PANDA 2 com os ensaios de laboratório. 

Esse gráfico foi obtido a partir dos dados da Tabela 3.1 e alguns deles foram 

multiplicados por fatores numéricos, conforme especificado na legenda, de modo a 

facilitar a visualização das curvas e a observação de seus comportamentos. 

Analisando-se a qd em comparação com o índice de vazios, nota-se que quando este 

último aumenta a resistência à penetração do solo tende a diminuir e vice-versa. Em 
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contrapartida, comparando-se com o peso específico seco, nota-se que quando este 

aumenta a resistência tende a aumentar ou tende a decrescer quando ele decresce.  

Em todas as situações os resultados mostram um comportamento coerente e 

oferecem a possibilidade do uso dos ensaios in situ como ferramenta para estimativa e 

controle dos parâmetros físicos do solo num controle de compactação, mais 

especificamente o ensaio PANDA 2 pela sua portabilidade, leveza, rapidez e 

continuidade de resultados do perfil. 

4.5 RESULTADOS DA COMPARAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS 

PANDA 2 E OS ENSAIOS SPT 

A seguir são apresentados os resultados individuais das comparações 

realizadas entre os ensaios SPT e os ensaios PANDA 2.  

Cabe ressaltar que o objetivo principal deste estudo foi o de comparar os 

resultados de cada ensaio SPT com os resultados obtidos nos ensaios PANDA 2 

realizados em seu entorno. No entanto, devido às características de construção do aterro, 

com rígido controle da compactação, que favorece um comportamento mais homogêneo 

do maciço como um todo, foi estabelecida comparação também entre os resultados do 

SPT de cada furo SP e os demais ensaios PANDA 2, um pouco mais distantes do furo 

SP. A Figura 4.15 apresenta um esquema do perfil de solo ensaiado e mostra como os 

parâmetros dos ensaios SPT e PANDA 2 foram comparados. 

 

Figura 4.15 - Esquema dos ensaios SPT e PANDA 2 e seus parâmetros para comparação. 
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Assim, a Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos para a comparação entre 

os ensaios SPT1 e os ensaios PANDA 2. Para o perfil de solo ensaiado, a tabela 

apresenta a profundidade média, a soma do número de golpes dos últimos 30 cm, 

representada por N, a média da resistência à penetração do solo qd30, por grupo de 

ensaios PANDA 2 (P1, P2 e P3), correspondente ao mesmo intervalo de profundidade de 

N e a relação entre a resistência a penetração do solo e o número de golpes (qd30/N). 

Tabela 4.2- Comparação SPT1 com os ensaios PANDA 2. 

*Distância média entre o grupo de ensaios PANDA 2 e o ensaio SPT. 
** Coeficiente de variação dado pela relação entre o desvio padrão e a média, em %. 

 

Pode-se perceber, a partir da análise dos resultados da Tabela 4.2, que a 

comparação entre os resultados de Panda do grupo P1 com N resultou em uma relação 

(qd30/N) que variou entre 0,22 e 0,34, com uma média de 0,26 e coeficiente de variação 

(CV) de 11,81%. A comparação entre o grupo P2 e N resultou em uma relação (qd30/N) 

que variou entre 0,23 e 0,31, com uma média de 0,27 e coeficiente de variação de 

9,46%. Por último, a comparação entre o grupo P3 e N resultou em uma relação (qd30/N) 

que variou entre 0,23 e 0,33, com uma média de 0,27 e coeficiente de variação de 

11,01%. 

Estes resultados mostram um comportamento similar das relações entre os 

ensaios SPT1 e os ensaios PANDA 2 ao longo da profundidade, evidenciado pela 

proximidade entre os valores das médias e entre os coeficientes de variação. 
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A análise, portanto, do ensaio SPT1 e sua comparação com os ensaios 

PANDA 2 resultaram no gráfico da Figura 4.16. Nesse gráfico, em cada ponto, a 

profundidade corresponde ao ponto médio da zona ensaiada e a essa profundidade são 

atribuídos os valores de N e de qd30 relativos à zona (trecho do perfil). Os valores de qd30 

foram multiplicados pelo fator 3,76, obtido a partir da análise das médias da Tabela 4.2, 

com o objetivo de aproximá-los dos valores de N e obter uma melhor visualização dos 

resultados no gráfico e assim estabelecer comparação dos resultados, já que as variáveis 

de número de golpes “N” e resistência à penetração dinâmica do solo “qd30” possuem 

diferentes grandezas de medida. 

 

Figura 4.16 - Gráfico do comportamento do N do SPT1 e dos valores de qd30 dos ensaios PANDA 2. 
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Conforme pode ser observado no gráfico, até uma profundidade de 

aproximadamente cinco metros, há uma proporcionalidade quase que constante entre os 

valores de resistência qd30 do ensaio PANDA 2 e o número de golpes N do SPT. 

Percebe-se, então, que os ensaios são compatíveis, e que os resultados do SPT 

acompanham as variações de comportamento do PANDA 2 e vice-versa. A partir dos 

cinco metros de profundidade, porém, essa semelhança entre as curvas é mais discreta. 

Entretanto, mesmo assim, os valores de qd30 margeiam os valores de N. 

Ainda atentando-se para essa mudança de comportamento a partir dos cinco 

metros de profundidade, foi elaborada a Tabela 4.3, que demonstra os valores médios da 

razão qd30/N e os coeficientes de variação para diferentes profundidades do solo. 

Tabela 4.3 - Comparação SPT1 por intervalos 

 

Como pode ser observado, até os cinco metros de profundidade os valores 

de qd30/N estão muito próximos, bem como os coeficientes de variação. Isso aponta, até 

então, para a existência de um coeficiente de correlação mais adequado para os 

primeiros cinco metros de profundidade, no entanto, para comprovar essa hipótese, resta 

fazer a análise de comparação para os outros dois ensaios SPT.  

A Tabela 4.4 e o gráfico da Figura 4.17 são referentes à análise do SPT2 e 

sua comparação com os ensaios PANDA 2. 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        63 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

Tabela 4.4 - Comparação SPT2 com os ensaios PANDA 2. 

                            
*Distância média entre o grupo de ensaios PANDA 2 e o ensaio SPT. 

** Coeficiente de variação dado pela relação entre o desvio padrão e a média, em %. 

Analisando a tabela anterior do mesmo modo que se analisou a Tabela 4.2, 

tem-se que a comparação entre os resultados do ensaio PANDA do grupo P1 com N 

resultou em uma relação (qd30/N) que variou entre 0,21 e 0,36, com uma média de 0,30 e 

coeficiente de variação de 14,46%. A comparação entre o grupo P2 e N resultou em 

uma relação (qd30/N) que variou entre 0,24 e 0,34, com uma média de 0,28 e coeficiente 

de variação de 9,62%. Por último, a comparação entre o grupo P3 e N resultou em uma 

relação (qd30/N) que variou entre 0,23 e 0,37, com uma média de 0,30 e coeficiente de 

variação de 13,84%. 

Dessa vez, os resultados obtidos a partir de P2 provocaram uma 

discrepância na uniformidade das médias e dos coeficientes de variação, porém o CV de 

P2 resultou em um valor menor que os demais, sinalizando uma maior uniformidade 

entre seus dados. 

Apesar da discrepância citada acima, o gráfico da comparação entre o ensaio 

SPT2 e os ensaios PANDA 2, visto na Figura 4.17, mais uma vez aponta para uma 

correlação de melhor qualidade entre os dois tipos de ensaio observada até os cinco 

metros de profundidade. Neste gráfico, os valores de qd30 foram multiplicados pelo fator 

3,53, obtido a partir da análise das médias da Tabela 4.4. 
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Figura 4.17 - Gráfico do comportamento do N do SPT2 e dos valores de qd dos ensaios PANDA 2 

Buscando a confirmação da hipótese da melhor correlação existente até os 

cinco metros de profundidade, foi elaborada a Tabela 4.5, que demonstra os valores 

médios da razão qd30/N os coeficientes de variação para diferentes profundidades do 

solo. 
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Tabela 4.5 - Comparação SPT2 por intervalos 

 

Pode-se observar que até os cinco metros de profundidade os valores de 

qd30/N variaram pouco, em torno de 0,27. Para profundidades maiores, observou-se 

valores maiores para a relação. 

Por último, resta agora analisar o ensaio SPT3 convencional. Assim sendo, a 

Tabela 4.6 e o gráfico da Figura 4.18 são referentes à análise do SPT3 e sua comparação 

com os ensaios PANDA 2. 

Tabela 4.6 - Comparação SPT3 com os ensaios PANDA 2. 

*Distância média entre o grupo de ensaios PANDA 2 e o ensaio SPT. 
** Coeficiente de variação dado pela relação entre o desvio padrão e a média, em %. 
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A análise da tabela acima revela que a comparação entre os resultados de P1 

com N resultou em uma relação (qd30/N) que variou entre 0,21 e 0,32, com uma média 

de 0,27 e coeficiente de variação de 12,96%. A comparação entre P2 e N resultou em 

uma relação (qd30/N) que variou entre 0,22 e 0,30, com uma média de 0,27 e coeficiente 

de variação de 10,05%. Por último, a comparação entre P3 e N resultou em uma relação 

(qd30/N) que variou entre 0,21 e 0,36, com uma média de 0,28 e coeficiente de variação 

de 15,63%. 

Mais uma vez, nota-se a proximidade entre os valores das médias e a 

similaridade entre os resultados obtidos pelo SPT e os obtidos pelos ensaios PANDA 2. 

Tal comportamento é visto com mais clareza no gráfico da Figura 4.18. Neste gráfico, 

os valores de qd30 foram multiplicados pelo fator 3,66, obtido a partir da análise das 

médias da Tabela 4.6. 

 

Figura 4.18 - Gráfico do comportamento do N do SPT3 e dos valores de qd dos ensaios PANDA 2. 
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Na Figura 4.18, as curvas mais uma vez permanecem próximas e 

apresentam comportamento bem semelhante até os cinco metros de profundidade. 

A Tabela 4.7, vista a seguir, confirma a possibilidade de se estabelecer uma 

correlação entre os ensaios SPT e PANDA 2 para uma profundidade de até cinco metros. 

Para este caso, o valor de qd30/N se fica em torno de 0,26. 

Tabela 4.7 - Comparação SPT3 por intervalos 

 

Feitas todas as análises, ficou constatado que houve uma compatibilidade de 

comportamento evidenciada entre os  ensaios SPT e os ensaios PANDA 2. 

 O coeficiente de correlação “qd30/N” estabelecido, em uma primeira análise, 

pela média dos valores de qd30/N até a profundidade de cinco metros (ver Tabelas 5.3, 

5.5 e 5.7), devido a grande semelhança no comportamento dos parâmetros qd30 e N 

apresentados nas Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 dentro dessa profundidade, apresentou um 

valor de 0,26. E CV de 7,62%, que se tratando de solos é razoavelmente pequeno. A 

partir desses resultados obtêm-se uma relação representada por: 

              [MPa]                                (4.1) 
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Já para a profundidade total estudada, até 8 m determinou-se uma correlação 

qd30/N de 0,28 com CV de 12,07%, representada por: 

              [MPa]                                                                                                (4.2) 

 Embora a correlação tenha aumentado um pouco, juntamente com o valor 

de CV em relação a anterior, sua validade ainda continua forte em se tratando de solos. 

Tal fato denota que o comportamento desta relação é não-linear com a 

profundidade, e que existem outros fatores que interferem neste comportamento, sejam 

intrínsecos do solo, do maciço ou dos ensaios propriamente ditos. Como os valores de 

qd30 se afastam levemente dos valores de N para profundidades superiores a cinco 

metros, cogita-se que isto possa ser causado por eventuais atritos de trechos das hastes 

na lateral do furo devido a perda do prumo vertical ou embarrigamento das mesmas 

durante o processo de avanço por cravação. 

A Figura 4.19 ilustra o comportamento não linear da relação qd30/N ao longo 

da profundidade (z) em metros. 

 

Figura 4.19 – Gráfico de qd30/N em função da profundidade. 

A análise da Figura 5.18 mostra que até a profundidade de 

aproximadamente 3,5 m a relação qd30/N sofre uma leve queda até chegar ao seu valor 

mínimo, provavelmente em função da sucção do solo, e segue aumentando seu valor até 

a profundidade final (8 m), em função das tensões geostáticas atuantes e pelo atrito 

lateral na haste do equipamento de ensaio PANDA 2.  
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Como ressaltado anteriormente, Alves e Silva (2009) realizaram uma 

pesquisa na qual fizeram uma comparação entre ensaios SPT e PANDA para diferentes 

solos tropicais da região do município de Goiânia. Entre os dados de sua pesquisa 

encontram-se aqueles referentes à parte dos ensaios PANDA 2 (P1C, P2C e P3C) 

realizados por Angelim (2011) no aterro compactado na ombreira esquerda da barragem 

do João Leite. Como resultado, eles determinaram um coeficiente de correlação no valor 

de 0,278, com CV de 16,19%, até a profundidade de 3,8 m, para o caso do aterro 

compactado deste estudo, e um coeficiente de correlação no valor de 0,221, com CV de 

31,22%, até a profundidade de 3,8 m, para o caso de terrenos com solos em estado 

natural. 

A comparação entre os resultados obtidos por Silva e Souza (2009) para 

solos no estado natural e os resultados da presente pesquisa para solos compactados 

mostra que houve uma proximidade dos coeficientes de correlação, ficando dentro da 

mesma ordem de grandeza, sendo superior o valor para o aterro compactado. Outro 

destaque é que o CV encontrado para o solo compactado foi muito menor do que para o 

solo natural, indicando a razoável “homogeneidade” do maciço estudado. 
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5 CONCLUSÃO 

O emprego do penetrômetro dinâmico de energia variável (PANDA 2) como 

uma ferramenta de reconhecimento adicional e/ou alternativa aos habitualmente 

empregados na prática brasileira (SPT) constitui uma opção válida para estimar o 

comportamento de solos mediante o emprego de correlações para a obtenção de 

parâmetros como a resistência à penetração do solo. 

Os resultados mostraram uma excelente correlação entre os resultados dos 

ensaios PANDA 2 e dos ensaios SPT até uma profundidade de cinco metros, na qual 

observou-se um comportamento muito semelhante e proporcional entre os ensaios com 

pequena variabilidade dos resultados. Além disso, pode-se perceber, a partir dos 

resultados, a viabilidade do uso do PANDA 2 em solos compactados para profundidades 

de até oito metros, utilizando ponteira de 4 cm
2
, já que os ensaios mostraram pouca 

variabilidade dos parâmetros de resistência à penetração ao longo de todo perfil de solo 

ensaiado. 

Além disso, a partir dos estudos e análises realizados neste trabalho 

constatou-se um comportamento não linear entre os resultados de comparação dos 

ensaios SPT e PANDA 2, no entanto, na presente pesquisa, admitiu-se um 

comportamento linear, já que esta condição trás pequenos erros para as relações 

estudadas. Assim, pelo conjunto de dados obtidos definiu-se um coeficiente de 

correlação entre os ensaios SPT e PANDA 2, passível de ser utilizada para aterros 

compactados até uma profundidade de cinco metros. 

Um dos possíveis fatores que aumentam a variabilidade dos resultados dos 

ensaios realizados a partir dos cinco metros de profundidade seria o atrito entre a haste e 

o solo, e pela flambagem das hastes à medida que esta avançava pelo perfil do solo. No 

entanto, apesar desse e outros fatores de dispersão dos resultados, observou-se que 

ainda houve proximidade do comportamento dos ensaios no intervalo entre cinco e oito 

metros de profundidade. Assim, determinou-se um coeficiente de correlação, que 

demonstra a relação entre os ensaios no intervalo de zero a oito metros de profundidade. 

Cabe destacar que as equações encontradas devem ser utilizadas levando-se 

em consideração que o valor de qd30 é a média dos valores de resistência à penetração 
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em uma camada de 30 cm de solo. Para estas equações, não devem ser utilizados 

valores pontuais de qd, já que estes valores sofrem grandes variações ao longo da 

profundidade. 

A comparação dos ensaios SPT com todos os ensaios PANDA 2, mesmo 

com aqueles situados mais distantes, foi possível de ser realizada devido às condições 

do solo ensaiado, que se tratava de um aterro compactado de forma controlada, 

favorecendo sua homogeneidade ao longo de sua extensão. 

Além disso, para uma melhor utilização das equações encontradas vale 

ressaltar as condições de solo do estudo, ou seja, um solo intemperizado classificado 

como argilo-arenoso no qual se construiu um aterro compactado cujos parâmetros de 

umidade ótima (wot) variaram em um intervalo de 18,6% a 21,1%, com valor médio de 

20,1% e os de peso específico seco máximo (γd max) variaram entre 16,26 kN/m³ e 17,02 

kN/m³, com valor médio de 16,57 kN/m³. Já a umidade (w) durante a realização dos 

ensaios variou de 19,3% a 22,2%, com valor médio de 20,4%. 

Os resultados obtidos tornam viáveis a utilização do PANDA 2 no estudo de 

aterros compactados para fundações de casas ou edificações de pequeno porte, que 

exigirão fundações menos profundas. Outra alternativa de uso potencial é a aplicação do 

PANDA 2 em controle de compactação de aterros, determinando o grau de compactação 

e a espessura final da camada compactada. Assim, considerando as vantagens que o 

equipamento PANDA 2 apresenta em relação ao SPT, como rapidez e facilidade de 

execução, portabilidade e transporte, abre-se para o PANDA 2 um amplo campo de 

pesquisas e aplicações na área de reconhecimento de solos.  

Para trabalhos posteriores, sugere-se o estudo da possibilidade de se 

determinar uma correlação entre os ensaios SPT e PANDA 2 para solos residuais, 

buscando profundidades superiores a 4 m de comprimento. Também sugere-se o estudo 

da sucção do solo dentro do primeiro metro de profundidade utilizando o ensaio 

PANDA 2, que mostrou-se sensível ao fenômeno oscilando o valor da resistência qd 

nessa faixa tão suscetível a variação da umidade. 

 

 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        72 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

REFERÊNCIAS 

AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. ASAE S313.3: soil 

cone penetrometer. St. Joseph: American Society of Agricultural and Biological 

Engineers, 1999. p.834. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6457: Amostras de 

solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Rio de 

janeiro: ABNT, 1986. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6459: Solo - 

Determinação do limite de liquidez. Rio de janeiro: ABNT, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6484: Execução de 

sondagens de simples reconhecimento dos solos. Rio de janeiro: ABNT, 2001. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6508: Grãos de solos 

que passam na peneira de 4,8 mm - Determinação da massa específica. Rio de janeiro: 

ABNT, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7180: Solo - 

Determinação do limite de plasticidade. Rio de janeiro: ABNT, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7181: Solo - Análise 

granulométrica. Rio de janeiro: ABNT, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10838: Solo - 

Determinação da massa específica aparente de amostras indeformadas, com emprego de 

balança hidrostática - Método de ensaio. Rio de janeiro: ABNT, 1988. 

 

AFNOR. NF P94-105: Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du 

compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et 

méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats – Interprétation. 

Avril 2012. 35 p. 

 

ALVES, D.H. C., SILVA, A. P. DA. Penetrômetro PANDA - Uma nova alternativa 

de investigação para fundações rasas de Goiânia. 2009. 90p. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Engenharia Civil). Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 

2011 

 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        73 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

ALVES FILHO, C. E. S. Correlações para obtenção de parâmetros geotécnicos de 

argilas compressíveis com utilização do Penetrômetro Dinâmico Leve. Ouro Preto, 

2010. 101 p. Dissertação (Mestrado). Núcleo de Geotecnia. Escola de Minas. 

Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2010. 

 

ANGELIM, R. R. Desempenho de Ensaios Pressiométricos em Aterros 

Compactados de Barragens de Terra na Estimativa de Parâmetros Geotécnicos. 

2011. 291 p. Tese (Doutorado em Geotecnia). Universidade de Brasília, Distrito 

Federal, 2011. 

 

ANGELIM, R. R., CUNHA, R. P., SALES, M. M., GUIMARÃES, R. C., SILVA, W. 

S. (2008) Uso de CPT na determinação de parâmetros geomecânicos de solo 

residual de micaxisto. Anais do Congresso Nacional de Geotecnica e Congresso Luso-

Brasileiro, Coimbra – Portugal, Abril, 8 p, CD-ROM. 

 

ANGELIM, R. R., CUNHA, R. P., SALES, M. M., GUIMARÃES, R. C. (2008). Uso 

de CPT na determinação de parâmetros geomecânicos de solo residual de 

micaxisto. Anais do Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotecnica. Armação dos Búzios-RJ, Agosto, 8 p, CD-ROM. 

 

ASAE. Standards engineering practices data (soil cone penetrometer, S313.2). St. 

Joseph, 1994. 

 

ÁVILA, S. P.; CONCIANI, W. Primeiras experiências com Cone Dinâmico em 

Mato Grosso. In: SEMINÁRIO MATO-GROSSENSE DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL, I, 2005, Cuiabá. Anais Eletrônicos do I Seminário Mato-

grossense de Habitação de Interesse Social. Cuiabá: IFMT, 2005. CD-ROM. 

 

BACCONNET, C., ESPINACE, R., VILLAVICENCIO G. El equipo panda como 

herramienta de aprendizaje en la Geotecnia. IV Congreso Panamericano de 

Enseñanza y Aprendizaje de Ingenieria Geoténcia 

 

BARRERE. Conception et réalisation d’un pénétromètre dynamique léger. 

Mémoire d’ingénieur C/U/S/T, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand (1984).  

 

BARJOT, R. Développement industriel et commercial du PANDA. Mémoire 

d’ingénieur CUST. Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand (1991). 

 

BENZ NAVARRETE, M.A. Analyses mécanique, analytique et expérimentale des 

ondes: Amélioration du PANDA II. Mémoire d’ingénieur C/U/S/T, Université Blaise 

Pascal, Clermont Ferrand (2005). 

 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        74 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

DIN – Taschenbuch. Erkundung und Untersuchung des Baugrunds. Beuth. 

(Alemanha), 1991. 

 

FAIRHURST, C. Wave Mechanics of Percussive drilling. Mine and Quarry 

Engineering, pp. 122-130; Avril 1961 pp169-178 et Juillet 1961 pp. 327-328 (1961). 

 

GOBLET, O. Développement du pénétromètre automatique numérique dynamique 

et autonome (P.A.N.D.A.). Mémoire d’ingénieur CUST, Université Blaise Pascal, 

Clermont Ferrand (1989). 

 

GOURVÈS, R. Le PANDA – pénétromètre dynamique léger à énergie variable. 

LERMES CUST, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, (1991). 

 

HERRICK, J.E.; JONES, T.L. A dynamic cone penetrometer for measuring soil 

penetration resistance. Soil Science Society of America Journal, Madison, v.66, n.4, 

p.1320-4, 2002. 

 

M. C MEDEIROS, C. G. SILVESTRE & M. S. ESPÍNDOLA. Correlações dos 

parâmetros de resistência de ensaios SPT, DPL e DCP. VI Conferência Brasileira de 

Encostas, Angra dos Reis, RJ. ABMS, 2013. v. 1. p. 190 – 194.  

 

NAVARRETE, M. A. B. Mesures Dynamiques Lors du Battage du Penetrometre 

panda 2. 2009. 194 p. Thèse (Docteur d’universite specialite : genie civil). Universite 

Blaise Pascal - Clermont II, Clermont – Ferrand, 2009. 

 

NILSSON, T.U. O Penetrômetro Portátil DPL Nilsson. 2001. Thomas Nilsson 

Geoconsultores Ltda., Curitiba. 

 

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. 3º edição. São Paulo: Oficina de 

textos, 2006. 

 

SÁ, M. A. C. de. Considerações teóricas sobre o cálculo da resistência mecânica do 

solo à penetração determinada com penetrômetros dinâmicos. Planaltina, DF: 

Embrapa Cerrados, 2007. 27 p. 

 

SANHUEZA, C. et al. Estimación de Parámetros Resistentes a Partir del Ensayo de 

Penetración PANDA y su Aplicación en el Cálculo de la Capacidad de Soporte y 

Asentamientos del Suelo de Fundación. Revista de la Construcción. Vol. 9 No 1, 

2010. 

 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        75 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

Sol-Solution. Notice d’utilisation logiciel PANDA WIN 2. (2001) 

 

VILLAVICENCIO, G. et al. Control de compactación con penetrómetro ligero en 

tranques de relaves, considerando su variabilidad material y estructural. Revista 

de la Construcción. Vol. 11 No 1, 2012. 

 

SCHNAID, F. Ensaios de Campo e suas aplicações à Engenharia de Fundações. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2000. 208 p. 

ZHOU, S. Caractérisation des sols de surface à l’aide du pénétromètre dynamique 

léger à énergie variable type PANDA. Thèse de l’Université Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Comparativo entre os ensaios SPT e PANDA 2 (...)                                                                        76 

  

______________________________________________________________________________________________ 

I. P. Ferreira, R. Quirino, T. M. Soares 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

VÁRIOS AUTORES. Fundações: Teoria e Prática. 2ª Edição. São Paulo: Pini, 1998. 

758 p. 

 


