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RESUMO 
 

As obras de engenharia necessitam sempre de estabilidade para resistirem às 

intempéries naturais ao longo do tempo e ao desgaste dos elementos que as constituem. 

Esta estabilidade está intimamente relacionada com o solo a qual as mesmas estão 

apoiadas, demandando assim um correto dimensionamento e execução de suas fundações. 

Para tal  é necessário efetuar o estudo do solo e, assim, determinar as características e 

propriedades primordiais exigidas. Estes ensaios podem ser in situ ou em laboratório, sendo 

que o primeiro proporciona uma análise mais rápida do solo e ainda nas condições em que 

se encontra. O presente trabalho busca analisar os resultados do ensaio PANDA 2 

(Pénétremétré Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur – 2), um 

penetrômetro dinâmico que determina a resistência do solo com a penetração de um cone 

padrão na extremidade de uma haste de metal. Avaliou-se os resultados deste ensaio, suas 

características, bem como seu processo de execução e funcionamento. Apesar de novo, o 

ensaio se mostra bastante interessante por ser prático e de fácil execução, e estudos acerca 

dele devem ser cada vez mais constantes. Os ensaios com o PANDA 2 foram realizados em 

uma área na Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, no Setor 

Universitário em Goiânia – GO, e foi complementado com outros ensaios no intuito de se 

entender o comportamento dos resultados de resistência obtidos pelo mesmo na camada 

superficial quando executados em solos tropicais não saturados, além de enriquecer o 

estudo por meio de análises mais profundas e comparações mais contundentes. Foram 

realizados quatro furos a trado manual, com retiradas de amostras em diferentes 

profundidades. Ao redor de cada furo foram executados ensaios penetrométricos com 

PANDA 2. Ensaio de tensiômetro também foi executado para intensificar as comparações e 

garantir maior confiabilidade aos resultados. Associados aos ensaios in situ, foram 

realizados os ensaios laboratoriais para determinação da sucção, WP4C, determinação de 

umidade, e também ensaios de definição de Limites de Atterberg. Apesar do foco ser a 

camada superficial a análise dos resultados foram feitas ao longo de todo o perfil sendo 

possível determinar gráficos de resistência de ponta, perfis de umidade e sucção. Os dados 

obtidos foram avaliados e analisados por meio de comparações entre os diferentes tipos de 

ensaio. Observou-se a repetibilidade dos ensaios PANDA 2 quando realizados para o perfil 

nas mesmas condições de umidade e como esse comportamento variava de acordo com as 

molhagens e consequente variação de sucção.  
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ABSTRACT 
 

Engineering works always require stability to resist natural weathering over time and 
wear of the elements that constitute them. This stability is closely related to the soil which 
they are supported, thus requiring a correct design and execution of its foundations. For this 
it is necessary to make the study of the soil and thus determine the features and primary 
properties required. The tests may be in situ or in the laboratory, the first of which provides a 
faster analysis of the soil and also the conditions in which it is. This study aims to analyze the 
test results PANDA 2 (Pénétremétré Autonome Numérique Dynamique Assisté par 
Ordinateur - 2), a dynamic penetrometer which determines the soil resistance to penetration 
of a standard cone at the end of a metal rod. We evaluated the results of this test, its 
characteristics and its implementation and operation process. Although new, the test proves 
to be quite interesting, and studies about him should be more and more constant. The tests 
on the PANDA 2 were conducted in an area of Civil Engineering School of the Federal 
University of Goiás, in the Setor Universitário in Goiania - GO, and was complemented with 
other tests in order to understand the behavior of resistance results obtained by the same in 
the surface layer when run on unsaturated tropical soils, and enrich the study through deeper 
analysis and more forceful comparisons. Four holes manual auger were carried out with 
samples taken at different depths. Around each hole were executed penetrometer tests with 
PANDA 2. tensiometer test was also performed to enhance comparisons and ensure greater 
reliability of the results. Associated with in situ, laboratory tests for suction were carried out 
WP4C, moisture determination, and also Atterberg Limits definition tests. Despite being the 
focus of the surface layer analysis of the results were made throughout possible to determine 
the profile tip resistance graphics, suction and moisture profiles. The data obtained were 
analyzed and evaluated by comparisons between different types of assay. We observed the 
repeatability of the tests performed when PANDA 2 for the profile under the same moisture 
conditions and how this behavior varied according to variation and consequently molhagens 
suction. 
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1 INTRODUÇÃO 

As obras de engenharia civil são apoiadas ou escavadas no solo, portanto para 

ara obtenção de projetos seguros é de fundamental importância que se conheça e se 

considere o comportamento do mesmo quando submetido a alterações de tensão, sejam 

elas aumentadas, como é o caso das fundações ou aliviadas, no caso das escavações.  

O crescimento da geotecnia e da geologia aplicada à engenharia, está ligada ao 

avanço da própria engenharia, que promove maiores estruturas e projetos cada vez mais 

desafiadores e também aos acidentes com obras e desastres naturais de caráter geotécnico 

ocorridos no século passado, que contribuíram para evidenciar a importância de se 

conhecer as propriedades do terreno em que se pretende interferir a fim de se obter 

estruturas seguras e econômicas (OLIVEIRA, 2010). 

Para obtenção das propriedades do solo são realizados ensaios em laboratório e 

in situ. Os ensaios in situ, de uma maneira geral, são mais rápidos e mais práticos e 

aumentam a agilidade do processo de aquisição dos dados. Além disso, eles permitem uma 

avaliação do solo em seu estado real e natural (ANGELIM, 2011). 

Dos ensaios in situ o Standart Penetration Test (SPT) é o método de 

investigação mais popular e executado em praticamente todo o mundo, ele permite 

identificar a compacidade de solos granulares e a consistência de solos coesivos. O ensaio 

é fundamentado  na associação de um determinado número de golpes a uma determinada 

profundidade de penetração em uma sondagem de simples reconhecimento (SCHNAID, 

2000). 

As vantagens do SPT é a possibilidade de execução em terrenos abaixo do nível 

d’água, a retirada de amostra que viabiliza as análises táteis – visuais do solo, bem como 

análises de laboratório e a questão econômica, que está intimamente ligada a popularidade 

do método, pois é possível, através de correlações empíricas (métodos diretos e indiretos), 

a estimativa de vários parâmetros do solo, o que faz com que o SPT seja viável 

economicamente. 

 Existem ainda, para investigação do subsolo, ensaios penetrométricos 

dinâmicos leves, tais como o PANDA (Pénétremétré Autonome Numérique Dynamique 

Assisté par Ordinateur) e o DPL (Dynamic Probing Light), não muito convencionais, prova 

disso é a ausência de normalização nacional para estes. Esses ensaios tem como vantagem 
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o fato de se utilizarem equipamentos leves e portáteis e no caso do PANDA, ainda possui 

aquisição automática dos dados o que possibilita maior confiabilidade e precisão. 

 Segundo Rodrigues e Albuquerque (2011) em obras de pequeno porte, tal 

como residências térreas unifamiliares, muitas vezes não se pratica investigação do 

subsolo, devido ao custo relativo, quando comparados ao custo total desse tipo de obra. 

Essa ausência de investigação pode gerar projetos com maiores dispêndios de tempo e 

dinheiro, bem como patologias oriundas de problemas com a fundação. Uma alternativa 

para a solução desse problema, seria a adoção de ensaios penetrométricos mais simples, 

como o caso do PANDA 2 que trata-se de um ensaio rápido e com baixo custo de 

mobilização, o que o tornaria menos oneroso, quando comparado aos ensaios 

convencionais para esse tipo de obra.  

 Outra aplicação, que torna vantajoso esse tipo de investigação, é na análise e 

avaliação de solos compactados, tanto para controle executivo, quando para controle do 

aterro em operação, aproveitando-se da facilidade de mobilização do equipamento e sua 

pequena intervenção no aterro, sendo muitas vezes possível averiguar se a espessura da 

camada confere com a de projeto, bem como se a compactação se ajusta ao que foi 

previsto em projeto (FERREIRA; QUIRINO; SOARES, 2013). 

 Mesmo apresentando tais vantagens, o equipamento vem sendo utilizado no 

Brasil por algumas universidades apenas para realização de pesquisas na área geotécnica, 

principalmente no centro-oeste pela Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal 

de Goiás (UFG) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Isso naturalmente 

acontece por ainda não se ter uma experiência com o equipamento e o procedimento de 

execução do ensaio, também devido a uma ausência de respaldo normativo, falta de mão 

de obra capacitada para operação do equipamento, ausência de banco dados significativo 

para solos finos tropicais, que estão presentes na maior parte do território brasileiro, e 

devido a uma deficiência de correlações empíricas com ensaios mais tradicionais, ficando 

em desvantagem quando comparados, nesse aspecto, a ensaios mais convencionais.  

Nesse contexto nota-se a necessidade de se obter um maior conhecimento do 

ensaio, determinar suas aplicabilidades em consequência das limitações do mesmo, e por 

fim saber interpretar dados resultantes do ensaio e com eles criar banco de dados 

satisfatório que permita encontrar correlações com outros tipos de ensaios, com os índices 

físicos e outros parâmetros do solo, afim de que se possa ajudar no entendimento do 

comportamento dos solos tropicais, bem como incentivar a realização de sondagens 

antecedendo a execução das obras no país, seja qual for o seu porte. 
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1.1 OBJETIVO 

Ensaios realizados com o equipamento penetrométrico dinâmico leve com 

energia variável, PANDA 2, em solos tropicais, tem apontado um comportamento 

diferenciado para a camada superficial do solo, quando analisado a resistência de ponta qd  

fornecida durante o ensaio, que apresenta, para a maioria dos casos, valores superiores aos 

de outros trechos do perfil. Entender esse comportamento é de grande importância para 

viabilizar o uso do ensaio  na investigação do subsolo para fins de fundação. 

Tendo em vista este contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar o 

comportamento da resistência da camada superficial dos solos tropicais não saturados, 

utilizando o ensaio PANDA 2 por meio dos resultados de qd (resistência de ponta) obtidos 

para o mesmo perfil em diferentes condições de saturação do solo superficial. 

Para tal, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

• Avaliar a influência da sucção do solo nos resultados de resistência de ponta 

(qd); 

• Avaliar a forma com que a variação da umidade do solo altera os resultados da 

resistência de ponta (qd); 

• Avaliar se os resultados da resistência de ponta (qd) da faixa superficial são 

devidos ao pisoteamento superficial ou ao ressecamento; 

• Correlacionar resultados de “qd” e Nspt.  
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2 PANORAMA SOBRE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E SOLOS 

TROPICAIS 

Os ensaios de investigação de campo podem ser realizados das mais diversas 

formas, tendo como princípio para execução alguma normalização brasileira vigente ou, 

quando esta não existirem, as especificações de uso do fabricante do equipamento que será 

utilizado para o ensaio, bem como normas técnicas utilizadas em outros países. 

2.1 PENETRÔMETROS 

Os penetrômetros, também chamados de penetrógrafos, são equipamentos 

destinados a medir a resistência do solo em unidades de pressão (força/área), sendo que 

também são, ocasionalmente, utilizados para medir densidades de maneira empírica de 

materiais diversos, incluindo produtos farmacêuticos e alimentares.  Seus usos não se 

restringem à engenharia, podendo ser vistos na agricultura e geologia (BRANCO, 2012). Os 

testes dos solos são feitos com a cravação de cones padrão em seu interior. Estes cones se 

encontram na extremidade de hastes de metal. Dividem-se em estáticos e dinâmicos de 

acordo com a maneira em que são cravados (ASAE, 1999). Na Figura  2.1 está apresentado 

um exemplo de penetrômetro. 

Figura  2.1 – Exemplo de penetrômetro estático; a) ensaio; b) equipamento; c) manômetro; d) ponteiras 

(BRANCO, 2012). 

 

Os penetrômetros estáticos são mais difundidos na agricultura, em que os cones 

penetram a uma taxa constante que geralmente não deve exceder 30 mm.s-1 (ASAE, 1999). 
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Eles apresentam em sua extremidade superior um dinamômetro que fará a leitura da 

resistência à penetração do solo ou irá gravá-la em gráfico à medida que o operador 

empurra o conjunto para dentro do solo (SANTAELLA, 2014).  

Os dinanômetros são geralmente caros e de difícil calibração, sendo mais 

suscetíveis a erros.  Apresentam maior variância de acordo com o operador e a penetração 

não é completamente contínua quando a resistência dos solos é bastante elevada. Os 

penetrógrafos são geralmente pesados e dispendiosos. (SANTAELLA, 2014). 

Já os penetrômetros dinâmicos (ou de impacto), por sua vez, são uma 

alternativa mais barata se comparado aos estáticos. A penetração nos solos se dá pelo 

golpe de corpos metálicos na haste em um processo de queda livre com altura constante e 

repetitivo. Assim, o número de impactos do corpo metálico avalia a resistência do solo à 

penetração, portanto o nome “dinâmico” (SÁ, 2007). À medida que o cone penetra no solo e 

atinge camadas mais adensadas e compactadas é possível ir traçando o perfil do solo. A 

profundidade de penetração é lida na própria haste, graduada em centímetros 

(SANTAELLA, 2014).  

Eles não apresentam dinanômetros nem registradores, reduzindo os custos e as 

chances de erros dos operadores, pois não há calibração. O conjunto geralmente é bem 

mais leve. 

O atrito lateral nos penetrômetros merece destaque. Segundo Bacconnet et al. 

(2007), o diâmetro das pontas geralmente é maior que o das barras no intuito de reduzir a 

influência deste atrito lateral, visto que o interesse concentra-se na resistência de ponta.  

A deformação das barras é outro problema presente pois reduzirão a energia e 

potencializarão o atrito lateral. A velocidade de cravação também é primordial, uma demora 

na cravação incrementa o atrito lateral, especialmente em solos coesivos (GUEDES, 2008). 

Existem também os penetrômetros de bolso (ou portáteis) que são usados 

manualmente. São de mola, e destinam-se à medir o grau de compactação de amostras de 

solo e outros materiais. São vistos com mais frequência em ambientes laboratoriais 

(BRANCO R, 2012). 

Os penetrômetros dinâmicos são os mais utilizados na engenharia, dentre eles 

tem-se a Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT), o Penetrômetro Dinâmico Leve 

(DPL), o Penetrômetro Cônico Dinâmico (DCP) e o PANDA 2. 
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2.1.1 Sondagem de Simples Reconhecimento – SPT 

O Standard Penetration Test, conhecido popularmente como SPT, é um ensaio 

de penetração dinâmica desenvolvido nos Estados Unidos da América no início do século 

XX, os registros históricos apontam que em 1902 Charles R. Gow retirava amostra de solo 

através da cravação de um tubo no mesmo. No final da década de 20 começam a associar a 

quantidade de pancadas necessárias para cravação do amostrador com a capacidade do 

solo de resistir a esforços de compressão, tal fato foi ganhando popularidade e em 1940 

sentiu-se a necessidade de padronização do procedimento, mas só em 1958 foi redigida a 

primeira norma que regulamentava o SPT (ROGERS, 2009).  

Atualmente o SPT é conhecido e utilizado a nível mundial como a ferramenta 

mais popular, de uso comum e de ótimo custo benefício para investigação geotécnica, 

fornecendo parâmetros essenciais para a elaboração de projetos de engenharia. No Brasil a 

utilização do SPT iniciou-se a partir de 1939 (VARGAS, 1989). Atualmente o procedimento 

de ensaio é regido pela NBR – 6484:2001 (ABNT, 2001). Tal norma encontra-se em fase 

final de revisão. 

O procedimento executivo inicia com a locação do furo, sendo que este deve 

estar marcado através da cravação de um piquete de madeira. Após a locação a perfuração 

é iniciada até o primeiro um metro de profundidade, para tal utiliza-se normalmente o trado-

concha ou cavadeira manual, o primeiro metro costuma ser desprezado mas o ensaio 

poderá ser realizado na cota zero caso seja solicitado pelo cliente.  

O ensaio, propriamente dito, consiste em cravar o amostrador padrão 

normalizado tipo Raymond metro a metro, obtendo amostras deformadas do solo. A 

cravação resulta da sequência de golpes de um peso normalizado de 65 kgf liberado de 

uma altura de 75 centímetros, em função do número de golpes necessários para cravar o 

amostrador no solo a cada 15 centímetros, tem se o índice de resistência à penetração “N”, 

para efeito de análise do solo conta-se o número de golpes de 15 em 15 centímetros até 

completar os primeiros 45 centímetros, mas despreza-se a quantidade de golpes 

necessários para gravar os primeiros 15 centímetros, os outros 55 centímetros são 

desprezados, sendo essa fase conhecida como avanço, podendo ser feita com o trado ou 

com circulação de agua. (SCHNAID, 2000). 

Na Figura  2.2 está representado o equipamento utilizado para o ensaio SPT. 
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Figura  2.2 – Ensaio SPT (SCHNAID, 2000).  

 

A execução do ensaio prossegue até a profundidade desejada ou até ocorrer os 

critérios de parada que estão estabelecidos na norma NBR 6484 (ABNT, 2001).  

Os grandes inconvenientes do SPT estão relacionados a falhas que podem 

ocorrer na sequência de execução do mesmo (limpeza do furo de sondagem, diâmetro da 

perfuração, avanço com lavagem usando bomba d’água, energia dinâmica transferida às 

hastes etc.), na aquisição dos dados, pois pode haver erro de comunicação, erro de 

contagem dos golpes, entre outros, e também, quando se tem presença de matacões, 

pedregulhos ou seixos no subsolo a ser analisado, que podem dar valores erráticos ao 

ensaio (BELICANTA; BRANCO, 2004) 

Segundo uma pesquisa desenvolvida por Delatrim (2011), ao analisar 20 perfis 

de sondagens executadas através do SPT, todos deixavam de cumprir ao menos um dos 

itens da NBR 6484 (ABNT, 2001), que prescreve o método de sondagem de simples 

reconhecimento do solo com a determinação do Nspt, portanto, todos se encontravam em 

não conformidade com a mesma. Foi constatado também que em média, as empresas 

deixam de apresentar 20% dos dados necessários, para que se possa interpretar a 

sondagem, aos clientes e que seis das vinte empresas analisadas, apresentavam seus 

resultados com abstenção de 35% a 50% dos dados referidos. 
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Os pesquisadores Kulhawy e Mayne (1990) ao analisar diversos ensaios 

executados constataram alguns erros comuns e apresentaram na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Erros comuns no ensaio SPT (KULHAWY; MAYNE, 1990) 

 

No intuito de corrigir os erros acima apresentados começaram-se estudar um 

meio de tornar a análise do ensaio mais precisa, dentro deste contexto se destacam os 

pesquisadores Aoki, Cintra, Edgar Odebrecht e Erivaldo Cavalcante que analisaram os 

resultados do SPT levando em consideração o princípio da Conservação da Energia já que 

acreditavam que para uma correta interpretação do ensaio é preciso quantificar quanto de 

energia é transferida para o topo do amostrador. 
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Outra analise desenvolvida para incrementar os resultados obtido com o ensaio 

foi proposta por Ranzini (1998) cuja ideia era medir a resistência do solo a rotação do 

amostrador ao ser aplicada uma força de torção as hastes acopladas no amostrador, tal 

intensidade de força de torque é registrada com um torquímetro. A medição do torque 

permite obter a resistência de atrito lateral na interface solo – amostrador, sendo esta 

informação útil para o dimensionamento de fundações cujo o princípio de suporte de carga 

seja através do atrito lateral. 

No entanto, o ensaio SPT tradicional necessita de no mínimo três pessoas para 

sua execução, apresenta dificuldade de realização em locais de difícil acesso, visto que os 

componentes-padrões apresentam peso elevado, outro fator negativo está no fato de não 

ser possível a realização do ensaio em terrenos com elevada declividade, Diante das 

limitações apresentadas a utilização de ensaios mais modernos, com menores limitações e 

com maior precisão tem sido uma alternativa utilizadas por pesquisadores e empresas na 

realização de estudos geotécnicos. Diante disso os ensaio denominado de ensaios 

penetrométricos leve tem se destacado, dentre eles temos o Penetrômetro Dinâmico Leve 

(DPL), Penetrômetro Dinâmico de Cone (DCP) e Penetrômetro Dinâmico Leve de Energia 

Variável (PANDA). 

2.1.2 Penetrômetro Dinâmico Leve de Energia Variável (PANDA) 

Para aprimorar os estudos dos solos, foi inventado no início da década de 80, o 

penetrômetro dinâmico leve de energia variável (PANDA 2). Equipamento leve, 

automatizado, com resultados mais precisos, mais rápidos, com baixo custo de operação e 

com poder de penetração suficiente para sondar 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). 

Valendo-se de um breve histórico, sabe se que a cravação de uma haste no 

terreno para obtenção de dados do solo, especialmente a resistência é uma técnica já 

utilizada desde o século XIX por engenheiros e arquitetos que cravavam hastes de metais e 

de madeira (GUEDES, 2008).  

As atividades para a concepção do PANDA iniciaram-se em 1983 voltadas para 

a criação geométrica e partes mecânicas do aparelho, os anos anteriores centraram-se na 

natureza dos solos de ensaio, na variação da energia de cravação, dentre outros 

(BARRErE, 1984).  
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Centenas de ensaios comparativos com outras técnicas foram efetuados no 

intuito de validar o PANDA. Em 1991, o projeto alcançou sua escala industrial e comercial. 

Atualmente, o PANDA é usado por escritórios de estudos, organizações públicas, empresas 

privadas, centros de pesquisa, universidades, havendo 2000 exemplares espalhados pelo 

mundo (França, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, China, 

entre outros), o que o torna um dos penetrômetros dinâmicos mais utilizados no mundo 

(NAVARRETE, 2009). 

O PANDA é fabricado pela companhia francesa Sol Solution e foi desenvolvido 

pelo laboratório Lermes-Cust da universidade de Blaise Pascal de Clermont – Ferrand 

(GOURVÉS, 1991). No início dos anos 2000, o aprimoramento do PANDA efetuado por 

pesquisadores resultou na elaboração do PANDA 2, empregado, de forma similar e nas 

mesmas condições que seu antecessor (FERREIRA; QUIRINO; SOARES, 2013). 

O ensaio propriamente dito com o penetrômetro PANDA, consiste na cravação 

de um cone metálico no solo, acoplado a hastes metálicas, por meio da batida de um 

martelo. Para Guedes (2008) é o penetrômetro mais moderno na atualidade, devido ao seu 

uso rápido e barato.  

De acordo com Navarrete (2009), ele utiliza uma energia variável (cinética) dos 

golpes do martelo para, indiretamente, registrar os dados a partir de sensores no próprio 

penetrômetro. Para cada golpe, um processo automatizado registra a resistência de ponta 

“qd”, calculada por uma fórmula holandesa. 

Ainda citando Guedes (2008), o sensor mede a velocidade do martelo logo após 

o impacto, o que possibilita a obtenção da energia cinética. Ainda afirma que a penetração 

da ponta é calculada por uma correia que se encontra no sensor de velocidade e apresenta 

a outra ponta ligada à uma caixa enroladora. Assim, o par penetração-resistência é medido. 

O sensor de deformação fica situado no próprio capacete que recebe os golpes 

nas hastes. O cálculo da resistência é medido em função da área da ponta (2, 4, ou 10 cm²) 

e da quantidade de hastes metálicas (ANGELIM et al., 2008). 

O ensaio limita a penetração de 2 a 20 mm por golpe evitando o repique-elástico 

e a origem de poro-pressão no caso de solos saturados ou quase saturados. Geralmente, 

então, a cravação é feita a cada 5 mm, permitindo uma análise do solo de uma maneira 

relativamente contínua. 
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O penetrômetro dinâmico PANDA utiliza os seguintes equipamentos para a 

execução do ensaio (MANUAL DE UTILIZAÇÃO PANDA 2 – Soil Solution): 

• Martelo standard de 2kg; 

• Hastes de penetração de comprimento igual a 50cm e diâmetro igual a 14mm; 

• Peça guia, para as hastes; 

• Ponta cônica (2,4 ou 10cm²) 

• Correia (para obtenção da profundidade de penetração da ponta); 

• Sensor de penetração; 

• Sensor para medir a velocidade de impacto e; 

• Central de aquisição ou armazenamento dos dados. 

As pontas cônicas de 4 cm² e 10 cm² reduzem consideravelmente o indesejável 

atrito lateral no solo por possuírem um diâmetro maior que o das hastes. São mais utilizadas 

em ensaio de reconhecimento enquanto que as pontas com 2 cm² atuam mais 

frequentemente em ensaios de compactação. Além disso, a granulometria do solo também 

influencia no atrito lateral (JORDÃO, 2009).  

A resistência à penetração é calculada por meio da chamada “fórmula dos 

holandeses”, de acordo com a NF P94-105 (AFNOR, 2012): 

! = !"#$′(! + !)                                                                                                               (2.1) 

Em que: 

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 de bater + hastes + ponta (expressa em quilogramas); 

Tal fórmula exige que: 

• O solo seja perfeitamente plástico durante a penetração; 

• O atrito lateral sobre as hastes seja desprezível; 

• O golpe não tenha atrito lateral, fazendo com que a energia seja totalmente 

transmitida para a ponta. 
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A Figura  2.3 apresenta o princípio de funcionamento de ensaio PANDA, e a 

Figura  2.4 o maquinário utilizado. 

Figura  2.3 – (a) Princípio de funcionamento do ensaio PANDA; (b) Ensaio PANDA (BACCONET et al., ). 

 
(a) (b) 

Figura  2.4 – Maquinário eletrônico PANDA. 

 
 

Os dados de resistência (MPa) e cravação (m) são registrados por um 

microprocessador e transmitidos ao software “PandaWin”. Tal ferramenta computacional 

traçará o penetrograma, gráfico da resistência em função da profundidade. Por meio do 

penetrograma é possível identificar as diferentes camadas e estimar a natureza dos solos 

existentes no horizonte em questão (FERREIRA; QUIRINO; SOARES, 2013).  

2.1.2.1 PANDA 2 

O PANDA 2 é bastante semelhante à sua versão anterior com a distinção de que 

a energia das batidas do martelo são feitas pela deformação de um sensor equipado por 

uma ponte de strain gages (ANGELIM et al.,2008). 
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Assim ele não se difere muito de seu antecessor, consiste na cravação das 

hastes metálicas no solo por meio das batidas de um martelo. A diferença está no processo 

de captação dos dados que é feita pelo sensor, anteriormente citado, situado no capacete 

das hastes, que obtém a energia do impacto. Outros sensores se responsabilizarão por 

medir o valor da penetração da ponta e velocidade. Há agora um terminal de comunicação 

(TC), uma espécie de equipamento de cálculo, responsável por captar e analisar os dados 

que permitem que o penetrograma seja visto ainda em campo (FERREIRA; QUIRINO; 

SOARES, 2013).  

Além do Terminal de Comunicação (TC), outras três unidades do equipamento 

de ensaio PANDA 2 merecem destaque, são elas: a unidade central de aquisição (UCA), o 

martelo e a cabeça da haste. 

Além das informações citadas, é válido mencionar que o Terminal de 

Comunicação (TC) é composto por uma caixa resistente, uma tela sensível ao toque, um 

teclado e duas entradas. É o grande responsável pela comunicação entre o operador e o 

PANDA 2. Define locais de sondagem e registra medições, permitindo visualizá-las 

(posteriormente ou em tempo real). Informa o penetrograma na tela, permite pesquisas 

rápidas em um sistema bastante intuitivo (FERREIRA; QUIRINO; SOARES, 2013).. 

A Unidade Central de Aquisição (UCA) é a central que reúne as informações dos 

vários sensores do PANDA 2  e os envia ao TC. Tem volume reduzido, nível de precisão 

avançado e resposta inferior a um segundo (NAVARRETE, 2009).  

A Figura  2.5 ilustra a Unidade Central de Aquisição e o Terminal de 

Comunicação. 

Figura  2.5 – Unidade Central de Aquisição (UCA) e Terminal de comunicação (TC) em um ensaio in situ 

(NAVARRETE, 2009). 
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O martelo do PANDA 2 apresenta peculiaridades em relação ao martelo do 

PANDA. Além de menor, tem uma estrutura cilíndrica em seu interior preenchida com 

esferas de ferro para reduzir o rebote do impacto. Há assim, apenas um impacto no 

processo de transferência de energia. Apresenta duas pontas de poliestireno 

intercambiáveis, de alto impacto (HIPS), que impedem o choque metal-metal (NAVARRETE, 

2009). 

A cabeça da haste sofreu modificações essenciais. Ela é um cilindro metálico 

maciço com uma fina seção central denominada célula de carga onde ficam  os medidores 

extensométricos, que usam “strain gages”. Esta região cilíndrica foi dimensionada para se 

atingir a máxima deformação possível, sendo a mais precisa possível, sem gerar danos ao 

aparelho (NAVARRETE, 2009). 

A energia do martelo se propaga no formato de onda ao longo das hastes 

metálicas que acaba por fazer a ponta do penetrômetro se aprofundar no solo. Os 

extensômetros são montados juntamente com uma Ponte de Wheatstone na célula de 

carga. Eles captam o impacto e enviam os dados à UCA, como mostrado na Figura  2.6. 

Figura  2.6 – Esquema do modo de medição do PANDA 2. Energia fornecida ao sistema após o impacto 

(NAVARRETE, 2009). 

 

2.1.2.2 Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL) 

O Penetrômetro Dinâmico Leve tem como principais características a 

caracterização da compressibilidade dos solos, possibilitando quantificar também a 

resistência e a deformabilidade em solos moles. Apresenta agilidade na execução além de 

ser prático e de baixo custo. As sondagens podem ser feitas por um único sondador com o 

auxílio de um ajudante (ALVES, 2010). 

O maquinário consiste em: 
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• Diâmetro da ponteira (dp) – 35,70mm;  

• Diâmetro das hastes (dh) – 21,20mm;  

• Seção da ponteira (S) – 10,00cm²;  

• Massa do peso batente (M) – 10,00kg;  

• Altura de queda do peso (H) – 0,50m;  

• Peso das hastes (p) – 1,57kg/m;  

• Peso total do penetrômetro(P) – 4,96kg. 

O ensaio é realizado por meio de um impacto de um peso de 10kg em hastes 

metálicas a uma altura de 0,5m, como apresentado na Figura  2.7. O número necessário 

para a cravação é registrado para 0,2m das hastes, de modo ininterrupto. Este processo 

apresenta fraco controle de velocidade (ALVES, 2010).  

Figura  2.7 – Esquema do modo de medição do PANDA 2. Energia fornecida ao sistema após o impacto 

(NAVARRETE, 2009). 

 

Segundo a Norma DIN 4094 (1946), a cravação gira em torno de 15 a 30 golpes 

a cada 6 minutos. O controle dos golpes, contudo, não é simples.  
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2.2 SOLOS TROPICAIS  

É sabido, que a formação do solo se dá através de diferentes fatores e suas 

variabilidades ocorrem devido ao material parental, atividade orgânica, revelo, tempo e o 

clima à qual o maciço está submetido, sendo este último considerado pelos pedólogos como 

o de maior influência para a constituição dos solos (WINCANDER; MONROE, 2009). 

Nas regiões tropicais, são comuns episódios pluviométricos rápidos e intensos, 

sazonalidade da umidade, bem como temperaturas elevadas. Esses fatores climáticos 

aceleram o processo de intemperismo, gerando solos altamente intemperizados, que são 

denominados solos tropicais e compõem cerca de 65% do território brasileiro (CAMAPUM et 

al., 2012). 

Cabe ressaltar, que, segundo Suarez (2008), a classificação de um solo como 

tropical não só é feita se este estiver em áreas de clima tropical, mas sim quando este 

apresentar aspectos geotécnicos que o caracterize como tal. 

Segundo definição criada pelo Comitê de Solos Tropicais (Committee on 

Tropical Soils of International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering) os 

solos tropicais são aqueles que apresentam particularidades em suas propriedades e seus 

comportamentos decorrentes da ação de processos pedológicos e/ou geológicos 

acentuados, comumente encontrados nas regiões tropicais úmidas do globo (CAMAPUM et 

al., 2012). 

A grande maioria dos solos dessas regiões apresentam alta porosidade, o que é 

favorável a infiltração, e sensibilidade das ligações cimentícias quando submetidas a 

presença de água, o que pode ser um aspecto desfavorável para utilização de sistemas de 

drenagem alternativos. Isso ocorre devido as características físico-químicas originadas do 

processo de formação do solo (PAIXÃO; CAMAPUM CARVALHO, 1994).  Essa reação 

diferenciada por parte dos solos em suas diferentes camadas, devido a ação do 

intemperismo ligado à outros fatores faz com que estes apresentem alta variabilidade, 

tendo-se diferenças significativas para diferentes regiões, o que explica a necessidade de se 

realizar estudos regionalizados (CAMAPUM et al., 2006). 

A variação das chuvas e da temperatura não só influenciam no processo de 

formação do solo, mas sim, também, de maneira direta, no comportamento do solo quanto a 

sua capacidade de infiltração, pois esta depende do grau de saturação em que o mesmo se 

encontra. Sendo assim, o clima é fator preponderante para tal característica, pois esta 

também está relacionada com o processo de formação do solo, podendo variar, mesmo 
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quando o solo estiver submetido às mesmas tensões e grau de saturação, devido ao seu 

perfil de intemperismo. 

2.2.1 Perfil de Intemperismo 

Como já mencionado anteriormente, processo de formação do solo ocorre, 

basicamente, através da exposição da rocha de origem à atmosfera, à água e às atividades 

orgânicas, ou seja, a rocha de origem experimenta a ação do intemperismo, representado 

pelos fenômenos físicos e químicos, que promove desagregação e decomposição da 

mesma, conduzindo assim de resíduos não consolidados que formam o substrato 

pedogenético. Esse material oriundo dessa atividade natural pode ser transportado por 

algum agente transportador e posteriormente depositado (solo transportado), ou podem 

simplesmente se acumularem no local de origem (solo residual) (WINCANDER; MONROE, 

2009). 

Esses fatores são essenciais para a formação do perfil do solo, que é definido 

como a seção, na maioria das vezes vertical, composta de um ou mais horizontes, que são 

camadas mais ou menos paralelas à superfície. (ANTUNES et al., 2013). 

Existem diferentes maneiras propostas para descrição dos diferentes horizontes 

do solo. Cardoso (2002), ao estudar a região do planalto central, que possui uma grande 

variedade de horizontes, apresentou uma nova descrição para perfis de solos lateríticos, 

que prevê a existência de um horizonte ferruginoso, que é comumente encontrado em solos 

tropicais.  

Esta proposta pode ser considerada como uma adaptação de outras descrições 

de perfis, propostas por Martins (2000), Pastore (1995) e pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (EMBRAPA, 1999), e apesar de ter sido estudada em uma área 

inserida no bioma cerrado, pode ser aplicada para perfis de solos lateríticos de outras 

regiões, podendo ser completo ou privado de alguns horizontes, dependendo apenas do 

intemperismo do local (CAMAPUM et al., 2012). 

O perfil de intemperismo sugerido por Cardoso (2002), como pode ser 

observado na Tabela 2.2, possui sete horizontes subdivididos em doze sub-horizontes, 

sendo as características químicas, mineralógicas e geotécnicas advindas do intemperismo 

químico determinantes para esta subdivisão.  
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Tabela 2.2 - Comparação entre diferentes comparações analisadas por Cardoso (2002). 

Maiores 

Subdivisões 

Cardoso         

(2002) 

Martins          

(2000) 

SIBCS - EMBRAPA 

(1999) 

Pastore            

(1995) 

Pedólito (0 a 30m) 

Horizonte O 

Solum 

Horizonte O 
Solo Orgânico 

Horizonte A Horizonte A 

Horizonte B Horizonte B 
Horizonte 

laterítico 

Cascalho laterítico Cascalho laterítico 
Horizonte B com caráter 

petroplíntico 

  

Couraça 

ferruginosa 

Couraça          

ferruginosa Horizonte 

B litoplíntico ou similar 
Carapaça          Carapaça 

Zona Mosqueada Zona Mosqueada 

Horizonte C plíntico ou 

similar, ou glei com 

mosqueamentos ou 

similar 

Saprólito                  

(0 a 100 m) 

Saprólito fino ou 

argiloso 

Saprólito fino ou 

argiloso 

Horizonte C glei sem 

mosqueamentos ou 

similar 

Solo  

saprolítico  

Saprólito ou 

saprólito grosso Saprólito grosso ou 

arenoso 

Horizonte C Saprólito  

Rocha muito 

alterada 

Horizonte R 

Rocha muito 

alterada 

Rocha alterada Saprock Rocha alterada 

Protólito  Rocha sã Rocha-mãe Rocha sã 

 

A divisão foi realizada da seguinte forma: 

• Horizontes superficiais (O, A e B): realizada de acordo com o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos, tal descrição é comumente utilizada entre os 

geotécnicos (CAMAPUM et al., 2006). 

• Horizonte ferruginoso: dividido em quatro sub-horizontes, que representam as 

formas que esse tipo de material pode ser encontrado na natureza (cascalho 
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laterítico, couraça ferruginosa, carapaça e zona mosqueada). Esta subdivisão é 

de essencial importância na geotecnia devido ao fato das diferenças das 

estruturas e teores de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio entre esses sub-

horizontes gerarem mudanças significativas nos comportamentos hidráulicos e 

mecânicos do solo (CAMAPUM et al., 2006). 

• Horizontes mais profundos: apresentam as mesmas definições de Pastore 

(1995), com o objetivo de caracterizar as diferenças do comportamento 

mecânico dos materiais rochosos (CAMAPUM et al., 2006). 

Dentre os solos tropicais destacam-se duas grandes classes, os solos lateríticos 

e os saprolíticos.  

2.2.2 Solos Lateríticos 

Valendo-se da definição criada pelo Comitê de Solos Tropicais, Nogami (1995) 

descreve os solos lateríticos como aqueles pertencentes aos horizontes A e B, explicitados 

no perfil de intemperismo, sendo o primeiro horizonte constituído por camada mineral com 

teores significativos de material orgânica e o segundo apresentando máxima expressão de 

cor podendo possuir ou não materiais transportados. 

Estes tendem a possuir uma grande parte das suas partículas com 

granulometria apresentando dimensões inferiores a 2 mm (fração de argila), podendo, em 

alguns locais, apresentar como material constituinte pedregulhos lateríticos denominados de 

laterita. Em geral apresentam perfis bem drenados com processo de formação através da 

exposição ao clima tropical (SUAREZ, 2008). 

A formação dos solos lateríticos se dá pela ocorrência de fenômenos de 

alteração pedológica que agem posterior ou conjuntamente com os mecanismos de 

desagregação e decomposição da rocha de origem, provocados pelos intemperismos físicos 

e químicos, sendo o segundo de maior atuação. O processo de laterização se caracteriza 

pela intensa movimentação de partículas devido a ação de infiltrações e evaporação, 

acarretando um processo de hidratação e desidratação, o que origina um horizonte 

superficial poroso com alta permeabilidade, e faz com que permaneça, quase em sua 

totalidade, os minerais mais estáveis que são o quartzo, a magnetita e a caulinita 

(ALBUQUERQUE et al., 2006) 

Os solos definidos como lateríticos são de particular interesse para a geotecnia 

brasileira, pois são típicos da evolução de solos em climas tropicais, devido às altas 
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temperaturas e regime de chuvas moderadas a intensas, tendo portanto, alta umidade. 

Esses solos têm sua fração de argila constituída predominantemente de minérios 

cauliníticos (caulinita e haloisita) e apresentam elevada concentração de ferro e alumínio na 

forma de óxidos e hidróxidos, garantindo a este uma coloração avermelhada (PINTO, 2006) 

É válido ressaltar também, no que se refere aos óxi-hidróxidos de ferro e 

alumínio, a grande influência destes no comportamento do solo, segundo Nogami e Villibor 

(1995) apesar desses possuírem elevada superfície específica e dimensões muito 

pequenas, os óxi-hidróxidos de ferro e alumínio tem baixa plasticidade, não são expansivos 

e nas condições normais de pH do solo,  possuem baixíssima capacidade de troca catiônica. 

Quanto à baixa plasticidade, o processo que a explica ocorre devido aos oxi-

hidróxidos de ferro e alumínio, com significativa superfície específica, sendo estas 

carregadas positivamente que aderem-se à superfície das argilas que são carregadas 

negativamente e de menor tamanho, essa ligação limita o contato da água com o mineral de 

argila, reduzindo a plasticidade dos elementos minerais. Porém o, que explica o fato de 

grande parte desses solos apresentarem elevada plasticidade, é formato do composto que 

tende ser esférico, o que causa um aumento da superfície de contato composto-água e 

consequentemente um aumento da plasticidade. Tal mecanismo induz, também, a 

agregação dos solos (CAMAPUM et al., 2012). 

Alguns aspectos dos solos tropicais lateríticos já mencionados, tais como, 

formato das partículas, teor dos componentes de ferro e alumínio bem como a textura e a 

estrutura granular, são de grande importância para as características físicas destes solos, 

que por sua vez, essenciais para a determinação e entendimento do diferente 

comportamento mecânico destes, em relação à mecânica dos solos convencionais, para a 

engenharia. Camapum (2012) destaca as seguintes características físicas oriundas da 

estrutura dos solos lateríticos que são de grande importância para a geotecnia: 

• Índice de vazios maiores do que seriam se associados a distribuição 

granulométrica, isso acontece devido a ação do intemperismo e não devido ao 

histórico de tensões, limitando, portanto, a validades das relações que 

relacionam o comportamento mecânico e hidráulico dos solos à sua textura ou 

ao seu histórico de tensões; 

• Distribuição dos poros, que são gerados devido à formação de agrupamentos 

minerais dos solos, denominados agregados, caracterizada pela presença de 

macroporos, poros entre os agregados, e microporos, no interior dos mesmos, 

como representado na Figura  2.8; 
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• Estabilidade dos agregados e dos cimentos perturbada quando expostos a 

mudanças de umidade e de energia mecânica; 

• Maiores compressibilidades e menores resistências; 

• Elevada densidade real dos grãos, devido a presença dos oxi-hidróxidos de 

ferro; 

• Permeabilidade mais elevada, do que aquelas associadas a distribuição 

granulométrica devido a macroporosidade; 

• Textura granular que define o comportamento do solo é a do agregado e não de 

partículas individualizadas, sendo necessário, portanto, levar-se em conta a 

granulometria do estado agregado para a caracterização textural do solo. 

 

Figura  2.8 – Microestrutura de um solo laterítico (GUIMARÃES, 2002). 

 

A Figura  2.9 mostra as curvas granulométricas de uma amostra retirada em 

Goiânia estudada por Jacintho (2010), que evidencia a formação desses agregados, sendo 

que a granulometria sem defloculante corresponde ao estado agregado e com defloculante 

corresponde a partículas individualizadas. 
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Figura  2.9 – Curva granulométrica com e sem defloculante de uma amostra retirada de Goiânia (JACINTHO, 

2010). 

 
 

A textura granular é um dos principais aspectos que diferenciam um solo tropical 

laterítico dos demais e é de suma importância para o estudo da infiltração de água no solo, 

pois ao mesmo tempo que os vazios, representados pelos microporos e macroporos,  

favorecem a penetração da água, a presença da água decorrente do processo de infiltração 

pode afetar a estabilidade do agrupamento estrutural (CAMAPUM et al., 2012). 

2.2.3 Solos saprolíticos  

Os solos saprolíticos são resultados da decomposição e/ou desagregação in situ 

da rocha de origem, mantendo nitidamente a estrutura do material parental. São 

genuinamente residuais, isto é, derivam de uma rocha matriz, e as partículas que o 

constituem permanecem no mesmo lugar em que se encontravam em estado pétreo 

(PASTORE, 1995). 

Segundo Pastore (1995), apesar da significativa ação do intemperismo sofrida 

pelos solos saprolíticos, estes frequentemente irão apresentar estruturas reliquiares 

provenientes da rocha matriz, tais como foliação, fraturas, juntas e falhas. Em um estudo 

realizado por Jacintho (2010) em um solo saprolítico da Usina Hidrelétrica de Corumbá I, 

mostrou que, mesmo após sofrer compactação, as estruturas reliquiares do solos 

permaneceram intactas, como é mostrado na Figura  2.10. 
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Figura  2.10 – Microestrutura de um solo saprolítico da UHE Corumbá I (JACINTHO, 2010). 

 

Analisando o perfil de intemperismo proposto por Pastore (1995), o horizonte de 

solo saprolítico apresenta grande variabilidade na espessura da camada e composição 

granulométrica, podendo ser constituído de até 10% de blocos de rocha. Tal horizonte 

possui em sua coloração tons de vermelho e amarelo. 

Subjacente a esse perfil, tem-se o saprólito, que é uma camada de transição 

gradual entre o solo e a rocha sã, contendo em sua composição frações de solo e rochas 

alteradas em diferentes níveis (FUTAI, 1999).  O solo normalmente se desenvolve no interior 

das descontinuidades do maciço rochoso e nas zonas onde se encontra rochas que estão 

mais susceptíveis a alteração (CAMAPUM et al., 2012).  

Esta peculiaridade dos solos saprolíticos apresentarem grande heterogeneidade 

em sua composição dificulta a sua caracterização por meio de ensaios de laboratórios, visto 

que corpos de provas moldados de uma única amostra pode apresentar variabilidade nos 

resultados (PINTO, 2006). 

Quando levados em conta os aspectos mineralógicos desses solos, os solos 

saprolíticos apresentam em sua composição frações de areia, silte e argila, sendo que as 

proporções dessas frações são muito inconstantes dependendo essencialmente da rocha de 

origem e do intemperismo a qual esta foi exposta. (CAMAPUM et al., 2012). 

Já analisando-se as características físicas dos solos saprolóticos, que estão 

intimamente ligados à composição mineralógica das rochas, Camapum et al. (2012) 

apresenta os seguintes aspectos:  
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• Granulometria muito variável, devido as diferentes graus de desagregação da 

rocha;  

• Difícil caracterização da textura, visto que o manuseio do solo pode interferir na 

determinação da faixa granulométrica, sendo que em campo pode ocorrer o 

fracionamento textural, devido a solicitações e aumento de umidade; 

• Propriedades plásticas relacionadas a natureza químico-mineralógica do solo, 

importante determinação da fração de argila; 

• Densidade real dos grãos também depende dos aspectos mineralógicos, quando 

há presença de argilominerais expansivos, deve ser levado em conta o nível de 

hidratação do solo, pois este afeta diretamente na densidade; 

• Infiltrabilidade não é afetada diretamente pelas variações volumétricas oriundas 

do processo de molhagem e secagem do solo. 

Cabe ressaltar, que comumente é possível encontrar uma zona de transição 

entre o solo laterítico e o solo saprolítico, sendo que esta possui diferentes propriedades e 

comportamentos decorrentes, também, das diferentes composições químico-mineralógicas, 

o que faz com que apresente diferentes tonalidades. Essas composições variam de região 

para região e é conhecida como zona mosqueada.  

2.3 SOLOS NÃO SATURADOS 

Tantos os solos lateríticos, quanto os solos saprolíticos, bem como a grande 

maioria dos solos apresentam-se na forma não saturada, não sendo possível a aplicação da 

Mecânica dos Solos clássica para determinar o comportamento desses solos (PINTO, 

2006). 

Os vazios do solo podem ser preenchidos com água e ar, vide Figura  2.11, 

sendo que a presença de um não é fator excludente para a presença do outro. Quando 

esses dois fluidos se encontram presentes, ao mesmo tempo, nos vazios do solo, tem-se 

um material cujo comportamento é considerado desafiador para a engenharia. Tal material 

trata-se dos solos não saturados, ou solos parcialmente saturados, que são comuns ao 

cotidiano de obras de geotecnia, tais como escavações, execução de aterros compactados, 

entre outros. (Fredlund et al., 2012). 
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Figura  2.11 – Condições de saturação dos solos (CAMAPUM et al., 2012). 

 
A poropressão da água nos vazios de um solo não saturado é negativa, tal como 

ilustrado na Figura  2.12, isto ocorre, também, com solos saturados que se encontram acima 

do nível freático, devido a ação dos mecanismos capilares. O trecho que compreende esses 

solos é denominado franja capilar, sendo que estes, devido a poropressão negativa, são 

estudados na mecânica dos solos não saturados (CAMAPUM et al., 2012). 

Figura  2.12 – Distribuição das poropressões de água (CAMAPUM et al., 2012). 

 

Os solos não saturados, além de possuírem na sua composição água e ar, 

possuem ainda uma membrana contrátil na interface desses dois elementos, que deve ser 
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considerada como uma fase a mais para o solo pois possui influência no comportamento 

deste, tendo, portanto, quatro fases, sendo uma representada pelos sólidos, uma pela água, 

uma pelo ar e por fim a representada pela membrana contrátil. (CAMAPUM et al., 2012). 

Segundo Pinto (2006), o arranjo do volume de água e ar do solo pode se dar de 

diferentes maneiras, são eles: 

• Fase de água contínua e fase de ar descontínua, gerando bolhas de ar oclusas, 

envolvidas pelas partículas sólidas e pela água. Este arranjo ocorre quando se 

tem alto grau de saturação (Figura  2.13 – a); 

• Fases contínuas de ar e água, ocorre quando há grau intermediário de saturação 

(Figura  2.13 – b); 

• Fases de água descontínua e de ar contínua, ocorre em solos com baixo grau de 

saturação (Figura  2.13 – b).  

Figura  2.13 – Estrutura de solos compactados: (a) fase de água contínua e fase de ar descontínua; (b) fase de 

ar e água descontínuas; (c) fase de ar contínua e fase de água descontínua (BARRERA, 2002). 

 

O umedecimento e a secagem envolvidos na não saturação do solo, gerando 

esses diferentes arranjos, geram uma pressão de água no solo abaixo da pressão 

atmosférica, sendo esta denominada de pressão de sucção. 

Fase de ar 
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A sucção é dividida em dois componentes, o matricial, devido à combinação de 

partículas e arranjo estrutural e o osmótico, devido à composição química da água nos 

vazios e as condições térmicas do solo, somando-se as duas, tem-se a sucção total, sendo 

que a primeira é considerada por muitos autores o parâmetro de maior importância para 

estudo do comportamento de um solo não saturado e é determinada pela diferença entre a 

poropressão de ar (ua) e a poropressão de água (uw). Para obtenção da sucção osmótica, 

faz-se a medição parcial de vapor d’água em equilíbrio com uma solução de composição 

idêntica à da água intersticial e relaciona-se com a pressão parcial de vapor d’água 

(MARINHO, 1997). 

Fredlund e Rahardjo (1993) destacam a influência de diversos fatores na sucção 

total de um solo não saturado, entre eles tem-se: 

• Granulometria: solos arenosos necessitam de uma menor sucção para saírem 

do seu estado de saturação, devido aos poros serem maiores do que os das 

argilas, por exemplo, que necessitam de uma sucção de maior magnitude para 

chegar a mesma condição. 

• Estrutura do solo: a tensão superficial entre as partículas de solo e as moléculas 

de água, bem como o tamanho dos poros, tem influência significativa na sucção. 

Martinez (2003), citando Cruz (1996), diz que, para solos com semelhantes 

índices de vazios, as propriedades de condutividade hidráulica será determinada 

pelos tipos de poros. 

• Trajetória de umedecimento ou secagem: possui significativa influencia na curva 

característica de um solo, gerando o ciclo de histerese na mesma.  

2.3.1 Curva característica 

Segundo Gitirana (2005), a curva característica é a propriedade de maior 

importância para o conhecimento do comportamento de um solo não saturado. Tal curva, 

trata-se de uma relação entre o teor de umidade, ou grau de saturação, e a sucção matricial 

do solo permitindo uma análise do solo frente à variações de umidade. 

As propriedades peculiares dessa curva são dependentes de fatores como: 

estrutura e agregação das partículas, mineralogia, tipos de solo, índice de vazios, teor de 

umidade inicial, histórico de tensões entre outros. Os dois últimos fatores citados influem de 

maneira mais expressiva sobre a estrutura e agregação das partículas, que dominam a 

natureza da curva característica para solos finos. Cabe aqui evidenciar que amostras de um 

mesmo solo podem apresentar diferenças em suas curvas características se forem 
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preparadas a diferentes teores de umidade inicial, ou se caso, possuírem um diferente 

histórico de tensões (VANAPALLI et al., 1999). 

 Para determinação dessa curva, são necessários dois pontos principais, são 

eles: a sucção matricial correspondente a de entrada de ar, representado pelo valor de 

entrada de ar que é obtido através da interseção da extensão da constante de declividade 

da curva característica e a linha de saturação 100%, e a sucção matricial correspondente ao 

início do estágio residual de dessaturação. Ainda no que se trata a determinação da curva, 

deve ser considerado, também, a histerese, que é a diferença da curva característica entre 

as trajetórias de molhagem ou secagem, sendo importante a modelagem da mesma nos 

dois processos. (MARTINEZ, 2003). 

Para a plotagem da curva característica do solo são necessários testes de 

laboratório a fim de se medir a sucção à diferentes níveis de umidade, a tabela a seguir 

ilustra a sucção medida pelo equipamento bem como as sucções limites que os mesmos 

são capazes de determinar. 

Tabela 2.3 - Técnicas de medição de sucção (adaptado de MARINHO, 1997). 

 

Dentre os ensaios destacam-se o  WP4C e o método do papel filtro. 

Segundo a indústria fabricante (DECAGON) o equipamento WP4C é um 

aparelho utilizado para analisar solos quanto ao seu potencial de água (sucção). Também é 

utilizado em substratos hidropônicos, materiais vegetais, sementes e alguns outros mais 

incomuns tais como maçãs, tijolos, óleo e até carapaças de insetos. O equipamento 

apresenta em seu revestimento Teflon níquel, tornando seu interior hidrofóbico. 
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Ainda se afirma que o equipamento fica em uma bancada, onde o usuário coloca 

a amostra em uma cápsula de amostragem circular (1 cm de altura e 4 cm de diâmetro) e a 

acomoda em uma gaveta. A câmera é selada após o giro de uma válvula. Após 5 minutos 

ele dará a leitura final do poder de sucção do material, emitindo um sinal sonoro de aviso. 

Dentre seus modos de atuação está o “Modo Preciso” (que visa minimizar 

imprecisões), em que ele verifica o total equilíbrio da amostra antes de realizar a leitura final. 

O sensor do equipamento é facilmente limpado e a calibração do instrumento 

pode ser feita com soluções de sal saturadas.  O software utilizado para as medições 

chama-se “HYPROP FIT”. 

O processo de medição é realizado a partir da umidade relativa do ar logo acima 

da amostra na câmara fechada em um processo conhecido como técnica do espelho 

resfriado. Tal implica em resfriar um espelho no interior da câmara até o orvalho começar a 

se formar. Quando o ponto de orvalho é alcançado duas temperaturas são medidas (a do 

espelho e a da amostra). Assim, mede-se a sucção com grande precisão. 

Como o WP4C mede as amostras à 0 MPa e como apresenta uma precisão  que 

gira em torno de 0,5 MPa, leituras acima de -0,05 MPa terão erros. O limite prático da boa 

precisão gira em torno de -0,1MPa. Para elevados poderes de sucção as diferenças de 

temperatura são consideravelmente pequenas.  

Já a técnica do papel-filtro consiste em obter medições indiretas da sucção total 

e mátrica com auxílio de curvas de calibração, podendo ser realizado com contato direto 

com o solo ou não estando em contato direto. No primeiro caso a saturação do papel ocorre 

pelo fluxo d’água da amostra para o papel, o fluxo cessará quando ocorrer o equilíbrio, no 

segundo caso o fluxo ocorre pelo vapor d’água apenas. Quando o ensaio é feito com o 

contato direto entre papel-filtro e amostra do solo a transferência de água é analisada pelo 

método de absorção capilar, obtendo assim a sucção mátrica, enquanto que no ensaio sem 

que ocorra o contato direto, utiliza-se o método de absorção de vapor, no qual se mede a 

sucção total. (GOMES, 2007). 

Este método tem como uma das vantagens de utilização o seu baixo custo, mas 

durante a realização do experimento podem ocorrer erros de execução, visto que o papel-

filtro é extremamente sensível, podendo absorver umidade do próprio ambiente no qual está 

sendo manuseado e ainda pelo contato com a pele do operador, outro ponto negativo está 

na duração do ensaio, que pode variar de sete a mais de 30 dias, dependo do grau de 

equalização desejada para o ensaio (GUIZELINI, 2011). 
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Na realização do ensaio os papéis mais utilizados são Whatman N° 42 e 

Schleicher & Schuell N° 589. A norma americana ASTM-D5298/92 recomenda secar em 

estufa o papel antes do uso, para favorecer a absorção da água, mas, Marinho (1997) 

orienta que esta técnica pode influenciar na curva de calibração do papel filtro. 

2.3.2 Sucção Matricial 

A sucção mátrica é a diferença de pressão através de uma membrana que 

separa o sistema solo/água intersticial de uma solução idêntica a da água intersticial, mas, 

sem solo (ua-uw) (MARINHO, 1997). 

Já a sucção total geralmente é referida como o estado de energia livre do solo e 

está diretamente relacionada à umidade do ar no poro do solo, e é definida como a soma da 

sucção matricial e da sucção osmótica (KÜHN, 2014). 

! = (!! − !!) + !                                                                                                                    (2.2) 

onde: ! é a sucção total; (!! − !!) é a sucção matricial e ! a sucção osmótica. 

É válido ressaltar, que para solos de Goiânia com sucção acima de 1000 kPa as 

curvas características plotadas através da sucção total e da sucção matricial são muito 

semelhantes, podendo então considerá-las iguais, tal fato se dá devido que a baixa 

umidade, a concentração de sais no solo aumenta, fazendo com que se aumente a sucção 

osmótica (KÜHN, 2014). 

2.3.3 Resistência ao cisalhamento de solos não saturados 

Segundo Fredlund; Morgestern; Windger (1978) a equação de resistência ao 

cisalhamento de solos não saturados pode ser dada pela equação: 

!!! = !! + (!! − !!)! . tan!! + !(!! − !!)! . tan!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.3) 

Em que: 

c’ = intercepto coesivo da envoltória estendida de Mohr-Coulomb, em que o eixo da sucção 

líquida normal e da sucção matricial na ruptura é nulo, será sempre denominada como 

coesão efetiva. 

(!! − !!)! = tensão total líquida normal ao plano de ruptura, na ruptura; 

ø! = ângulo de atrito interno associado com a variável de tensão total líquida normal; 
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(!! − !!)! = sucção matricial na ruptura; 

ø! = ângulo que indica a razão do aumento da resistência ao cisalhamento relativo à sucção 

matricial. 

Analisando a Equação 2.2 é possível observar que assim que o solo se 

aproxima da saturação, a pressão de água fica próxima da pressão de ar, e a sucção 

matricial tende a valores nulos, voltando à equação original de Mohr-Coulomb para solos 

saturados. Escario; Saez (1986), Fredlund; Rahardjo; Gan (1987) têm demonstrado 

empiricamente que para solos que possuem estrutura estável, os parâmetros c’ e ø’ são 

razoavelmente constantes, enquanto que o parâmetro øb pode ser não constante. Enquanto 

que para solos altamente colapsíveis, Pereira (1996) afirma a necessidade de se idealizar 

um comportamento não linear para os três parâmetros. 

A equação proposta por Fredlund; Morgestern; Windger (1978) modela 

adequadamente a resistência ao cisalhamento de solos não saturados. Por isso, tem-se 

ampla aceitação e aplicação na mecânica dos solos não saturados pela maioria dos 

pesquisadores. 

A complexidade dos solos não saturados é maior que a dos solos saturados. 

Devido à existência de quatro fases tornando-se difícil a compreensão dos solos não 

saturados em termos de tensões efetivas.Nos saturados, a envoltória de ruptura é 

construída em duas dimensões, tensão normal versus tensão cisalhante. Para os não 

saturados a envoltória tem que ser plotada em um diagrama de três dimensões; tensão 

líquida normal, tensão cisalhante e sucção, conforme representado na Figura  2.14. 

Figura  2.14 – Envoltória de ruptura estendida de Morh-Coulomb para solos não saturados (modificado de 

FREDLUND; RAHARDJO, 1993). 
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O plano frontal representa o solo saturado, com sucção matricial nula e a 

poropressão de ar torna-se igual à poropressão de água. O incremento da intensidade na 

resistência ao cisalhamento devido ao aumento da tensão líquida normal é caracterizado 

pelo ângulo de atrito, (ø’). No entanto, o aumento da resistência ao cisalhamento causada 

por um aumento da sucção matricial é descrito pelo ângulo (øb). Fredlund; Rahardjo (1993) 

apresentam uma coletânea de valores de øb publicados na literatura até aquela data. De 

forma geral, pode-se observar que os valores de øb variam de 1/2 a 2/3 do valor de ø’. 

Fredlund (1979) observou diferenças nos valores de intercepto coesivo para 

valores diversos de sucção. Este fato foi representado em um diagrama bidimensional 

tensão cisalhante versus sucção matricial, conforme Figura  2.15. O valor do intercepto 

coesivo é acrescido de maneira proporcional ao acréscimo no valor da sucção, para dado 

valor de sucção matricial o intercepto é dado conforme seguinte equação: 

! = !! + !! − !! !"#!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.4) 

Onde: 

c = intercepto de coesão total. 

 

Figura  2.15 – Variação do intercepto coesivo de acordo com o valor de sucção (modificado de FREDLUND; 

RAHARDJO, 1993). 

 

Vários problemas de engenharia são solucionados com a obtenção da envoltória 

de resistência de solos não saturados. Esta obtenção é feita via técnicas laboratoriais que 
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exigem alto teor de conhecimento específico. São ensaios demorados se comparados aos 

convencionais, além de complexos e onerosos. Com isso, surge a ideia de métodos de 

previsão das propriedades dos materiais, como a resistência ao cisalhamento e a 

condutividade hidráulica. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos empregados neste 

trabalho, bem como uma caracterização do local e do perfil do solo no campo experimental. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

Os ensaios foram realizados em uma área adjacente ao mais recente edifício de 

centro de aulas do campus Colemar Natal e Silva, dentro da área do complexo onde 

funciona a Escola de Engenharia Civil e Elétrica da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

localizada na Avenida Universitária, n° 1488, Setor Leste Universitário, em Goiânia - GO, 

próxima à Praça Universitária e à aproximadamente dois quilômetros do centro cívico da 

cidade, cujas as coordenadas geográficas são S16,67652° e W 49,24107°. 

A Figura  3.1 ilustra a posição relativa do local dos ensaios em relação ao centro 

de Goiânia. 

Figura  3.1 - Localização do campo experimental em relação ao centro de Goiânia (GOOGLE MAPS, acesso em 

dez. 2014) 

 

O campo experimental, de área retangular, figura 3.2 foi delimitado através de 

piquetes totalizando 42,6 m². Trata-se de uma área descoberta, livre de pavimentação, 

porém com vegetação rasteira tipo grama. 
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A Figura  3.2 mostra a posição desse campo experimental dentro da Escola de 

Engenharia Civil e Elétrica da UFG. 

Figura  3.2 - Imagem de satélite do Campus Colemar Natal e Silva, onde foram realizados os ensaios (GOOGLE 

EARTH, acesso em dez. 2014). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

Em grande parte do perfil o solo encontrado foi argilo-arenoso transportado, por 

volta de três metros de profundidade o perfil apresenta uma camada de pedregulho que 

varia de espessura ao longo da área de profundidade, sendo esta camada também um solo 

transportado. 

Abaixo da camada de cascalho, ainda tem-se um solo silto-argiloso, sendo este 

um solo residual. O solo se encontrava nas condições naturais, e coberto por vegetação 

rasteira do tipo grama. 

Para complementação da análise táctil visual na camada superficial do solo 

serão feitos ensaios análise granulométrica de acordo com a NBR – 7181 (ABNT, 1984). 

3.3 ENSAIOS DE CAMPO 

Foram realizados quatro furos de sondagem a trado com a finalidade de se 

retirar amostras para uma análise táctil-visual do solo, bem como determinação do teor de 
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umidade e da tensão de sucção do solo. Em torno dos furos de sondagem a trado foram 

feitos ensaios com o penetrômetro leve de energia variável PANDA 2. 

A locação dos furos foi seguida da remoção da vegetação e limpeza do local de 

ensaio, que consistiu na retirada de uma pequena camada superficial do solo, cerca de três 

centímetros, a fim de se retirar as raízes existentes, evitando assim a interferência nos 

resultados de ensaio de resistência de ponta (qd) 

Com exceção do primeiro furo de sondagem a trado, os demais tiveram a 

superfície do terreno umedecida com diferentes volumes de água. A molhagem teve início 

três dias antes da realização dos ensaios, sendo que no primeiro dia essa molhagem era 

feita apenas à noite, no segundo e no terceiro dia de duas à três vezes ao dia, ficando os 

furos nesse período cobertos por madeira umedecida para retardar a perda de água do solo 

para o ambiente. É válido ressaltar que os primeiros 30 litros á agua percolava rapidamente 

pelo solo, a partir daí a percolação se tornava mais lenta. 

A Figura  3.3 ilustra essa sequência no preparo do solo antes da realização dos 

ensaios e a proteção do local durante os intervalos entre as molhagens. 

Figura  3.3 - Sequência da preparação do terreno antes dos ensaios de sondagem. (a) Limpeza da área (b) 

Molhagem (c) Proteção da área do furo nos intervalos de molhagem 
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Para viabilizar a molhagem do terreno, executou-se um rebaixo cilíndrico de 60 

cm de diâmetro e 5 cm de profundidade, isto garantiu a infiltração da água por percolação 

com menor dispersão radial. 

Os volumes de molhagem não foram previamente estabelecidos, foi analisado 

como ocorria a percolação no solo durante a molhagem e assim definiu-se os primeiros 

volumes, ficando o terreno do furo F2 com uma molhagem de 100 litros e o terreno do furo 

F3 com uma molhagem de 300 litros. Após análise dos resultados, decidiu-se por uma 

molhagem com volume intermediário, ficando, portanto o terreno do furo 4  com molhagem 

de 200 litros. 

Após o preparo do local executou-se a sondagem com trado manual de diâmetro 

de 150 mm, no caso do Furo F1, e de 75 mm nos demais furos, por uma questão de melhor 

exequibilidade, retirando-se amostras deformadas a cada vinte centímetros de profundidade. 

As amostras foram colocadas em sacos plásticos, vedadas com fita adesiva, permanecendo 

hermeticamente fechadas, e etiquetadas com identificação do trabalho, furo, profundidade e 

data e por fim acondicionadas em caixa de isopor (vide Figura  3.4). 

Figura  3.4 - Retirada de amostras. (a) Execução de furo de sondagem a trado manual (b) Amostra deformada 

acondicionada em saco plástico (c) Acondicionamento em caixa térmica das amostras. 
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Para cada furo de sondagem foram realizados no mínimo três ensaios PANDA 2 

com profundidade alvo de 5 metros. Apenas dois dos ensaios realizados não atingiram tal 

profundidade devido a problemas técnicos que serão discutidos no capítulo de resultados. 

Os ensaios penetrométricos com o equipamento PANDA 2 foram realizados com 

ponteira de 4 cm2 com a finalidade de evitar atrito lateral precoce das barras com o solo das 

paredes do furo e tentar atingir maiores profundidades sem a interferência do mesmo no 

ensaio. 

Vale ressaltar que na execução do furo F1 e do furo F2 essa sequência de 

ensaio foi invertida devido a questões operacionais, ou seja, foram realizados primeiro os 

ensaios com o PANDA 2 e posteriormente o furo de sondagem com trado manual. 

Foram realizados ainda ensaio de densidade in situ pelo método de cravação do 

cilindro (Figura  3.5), nas profundidades de 25 cm, 50 cm e 75 cm, a fim se obter a 

densidade natural do solo nessas camadas mais superficiais e também a densidade seca, 

devido ao fato de se ter retirado amostras para determinação do teor de umidade.  

Nessas mesmas profundidades realizou-se, também a medição de sucção in situ 

com o uso de tensiômetro para se obter uma comparação com os ensaios de sucção 

realizados em laboratório com equipamento WP4C. 

Figura  3.5 - Ensaio de determinação densidade in situ pelo método da cravação do cilindro. 
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 A Figura  3.6 ilustra o ensaio de determinação da sucção mátrica com 

tensiômetro na profundidade de 50 cm. 

Figura  3.6 – Medição da sucção mátrica com tensiômetro. 

 

3.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Para cada amostra retirada em campo foram realizados ensaios  de 

determinação do teor de umidade de acordo com a norma técnica DNER-ME 213/94, sendo 

que para cada amostra obteve-se diferentes teores de umidade, e o teor considerado foi a 

média dos mesmos.  

Ainda para estas amostras, foram realizados medição de sucção com o uso do 

equipamento WP4C que determina a sucção total das amostras. 

Realizou-se, ainda, os ensaios para determinação dos Limites de Atterberg, 

sendo o Limite de Liquidez determinado de acordo com a NBR – 6459 (ABNT, 1984) e o 

Limite de Plasticidade de acordo com a NBR – 7180 (ABNT, 1984) e por último o ensaio de 

determinação da massa específica real dos grãos, regulamentado pela  NBR – 6508 (ABNT, 

1984).  
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A Figura  3.7 e a Figura  3.8 ilustram, respectivamente os ensaios de 

determinação do teor de umidade e de sucção total via WP4C. 

Figura  3.7 - Determinação do teor de umidade (capsulas com solo seco). 
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Figura  3.8 - Equipamento WP4C 

 

Obtidos os dados de ensaios de campo e de laboratório elaborou-se gráficos e 

tabelas o que possibilitou a análise dos mesmo, feito isso apresenta-se as respectivas 

análise e conclusões, propondo-se novas pesquisas a fim de se complementar o que foi 

estudado. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios in situ 

e de laboratório. 

4.1 LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM DOS ENSAIOS IN SITU 

A Figura  4.1 apresenta a planta de locação dos furos de sondagem dos ensaios 

in situ realizados no campo experimental previamente estabelecido, bem como a cota do 

campo em relação ao nível do mar. A Tabela 4.1 apresenta o resumo da programação 

realizada, as coordenadas dos furos de sondagem em relação ao eixo adotado, cota em 

relação ao referencial adotado (PA), bem como as condições climáticas do momento de 

cada ensaio.  

Figura  4.1 - Planta de locação dos furos de sondagem dos ensaios in situ. 
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Tabela 4.1 – Programação e coordenadas dos furos de sondagem in situ. 
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4.2 ENSAIOS PANDA 2 

Como visto no layout da locação apresentado anteriormente, na Figura  4.1, nas 

proximidades de cada furo de sondagem a trado manual foram realizados três ensaios de 

resistência com PANDA 2, com exceção do Furo 1, para o qual foram realizados quatro 

ensaios em cruz. Na Figura  4.2 está apresentada a distância de cada sondagem PANDA 2 

ao centro do furo F2, tal configuração ocorre de maneira semelhante para os demais furos, 

variando apenas a posição dos pontos de sondagem com o PANDA, mas mantendo o 

mesmo espaçamento. 

Figura  4.2 – Representação da posição de cada ensaio PANDA 2 em relação ao centro do furo de sondagem a 

trado. 

 

Para cada ensaio PANDA 2 foram obtidos os gráficos de resistência de ponta 

(qd), expressa em MPa, em função da profundidade, em metros, através do software 

“PANDA 2.7”, para melhor visualização também foram elaborados gráficos com a média das 

resistências a cada dez centímetros de profundidade. 

Para o furo de sondagem a trado F1, realizado na umidade natural em que o 

solo se encontrava (sem molhagem), foram realizados os ensaios PANDA 2 F1P1, F1P2, 

F1P3 e F1P4, os respectivos gráficos de resistência em escala linear e logarítmica  são 

apresentados nas Figuras 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. 
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Figura  4.3 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F1P1 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Para F1P1 foi registrado um atrito leve a partir de 3,25 m de profundidade. 

Neste ensaio, a profundidade de 5 metros foi alcançada, observou-se maiores 

resistências na camada superficial, dentro primeiro meio metro de profundidade, sendo que 

dentro dessa a mesma faixa observou-se um pico de resistência que se aproxima de 24 

MPa. Na Figura  4.3 é possível observar também uma queda na resistência após a 

profundidade de 3,2 m, mesmo a haste apresentando atrito lateral. Os valores de qd saíram 

de 2 MPa até zero na cota 3,6 m e se recuperou crescentemente até 1,5 Mpa para a 

profundidade de 5 m. 

Este comportamento foi comparado aos demais ensaios ao redor do furo F1 e tal 

comparação será apresentada mais a frente.  
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Figura  4.4 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F1P2 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Para F1P2, o atrito lateral das hastes foi observado a partir 3,75 m de 

profundidade. A profundidade de 5 metros também foi alcançada, semelhante ao que 

aconteceu no ensaio F1P1, observou-se maiores resistência na camada superficial, dentro 

do primeiro meio metro de profundidade, porém o pico de qd, apresentou um valor duas 

vezes maior ao apresentado no ensaio anterior, sendo de aproximadamente 50 Mpa.  

Percebeu-se também um aumento da resistência na camada compreendida 

entre as cotas 3,0 m e 3,5 m, explicada por uma camada pedregulhosa (cascalho), que foi 

observada através da retirada de amostras pela sondagem a trado. 

A resistência entre a camada superficial e a camada pedregulhosa, girou em 

torno de 5 MPa ao longo do perfil, e após ultrapassar a camada de cascalho, observou-se 

diminuição da resistência, sendo este horizonte o de menor resistência do perfil. 
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Figura  4.5 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F1P3 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio foi registrado um atrito a partir de 4,25 m de profundidade. 

O ensaio F1P3 apresentou comportamento bem similar ao anterior, com maiores 

resistências no primeiro meio metro de profundidade, sendo que neste intervalo alcançou 

picos de aproximadamente 45 MPa.  

Entre as cotas de 3,0 m e 3,5 m, percebeu-se um aumento da resistência, cuja 

explicação esteja na estratigrafia do perfil, que possui um horizonte pedregulhoso. 
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Figura  4.6 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F1P4 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Para F1P4 o atrito lateral foi observado a partir de 3,75 m de profundidade. As 

medições foram realizadas até a profundidade de 5 metros, a camada superficial, primeiro 

meio metro, apresentou maiores resistências, com picos de aproximadamente 50 MPa e 

também foi possível observar um aumento de resistência entre as profundidade de 3,0 m e 

3,5 m. 

Na realização de cada ensaio obteve-se, na leitura, um número de dados 

superior a mil, portanto, com a intensão de facilitar a visualização reduzindo o volume de 

dados, calculou-se para cada ensaio, F1P1, F1P2, F1P3 e F1P4, a média dos valores de qd 

a cada 10 cm do perfil, feito isso construiu-se o gráfico de todos os perfis de resistências dos 

ensaios em um único gráfico juntamente com a média dos mesmos, possibilitando assim 

uma melhor análise da repetibilidade dos ensaios. As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam esses 

gráficos. 
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Figura  4.7 – Perfis de resistência de resistência 

dos ensaios PANDA 2 ao redor de F1 e média dos 

mesmos. 

 

Figura  4.8 – Perfis de resistência dos ensaios 

PANDA 2 ao redor de F1 e média dos mesmos 

desconsiderando F1P1. 

Ainda quanto aos gráficos apresentados nas Figuras 4.7 e 4.8, cabe salientar 

que a média das resistências qd dos ensaios PANDA 2 feitas a cada 10 cm de profundidade, 

teve seu valor posicionado no centro da mesma, ou seja, a média dos primeiros 10 cm foi 

posicionada a 5 cm da profundidade, a média dos segundos 10 cm foi posicionada a 15 cm 
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de profundidade, e assim sucessivamente.  

Ao analisar a Figura  4.7 percebe-se que os ensaios PANDA 2 tiveram uma 

excelente repetibilidade, à exceção do ensaio no furo F1P1 que somente a partir da cota de 

3 m de profundidade drasticamente a resistência. 

Tal fato pode ser atribuída a algum espaço vazio no solo, onde possivelmente a 

ponteira poderia ter se desprendido das hastes e continuado o ensaio sem a ponteira, 

somente com a base da haste de área inferior, ou a um trecho muito poroso e/ou colapsível 

do solo. Como tal comportamento não se repetiu nos outros três ensaios, a primeira 

hipótese torna-se mais forte. Outra hipótese possível é o giro que a ponteira pode ter 

executado durante o ensaio 

A Figura  4.8 apresentou o penetrograma médio dos ensaios F1P2, F1P3 e 

F1P4, excluindo o F1P1, que teve comportamento anormal abaixo dos 3 metros de 

profundidade. Pode-se dizer que esse representa, com grande precisão, os três ensaios.

Ao redor do furo de sondagem a trado F2, onde foi realizada uma molhagem 

com volume de água de 100 litros, foram realizados três ensaios PANDA 2, são eles: F2P1, 

F2P2 e F2P3, sendo os gráficos de resistência de ponta em escala linear e logarítmica 

apresentados nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, respectivamente. 
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Figura  4.9 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F2P1 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio foi registrado um atrito leve a partir de 2,75 m de profundidade. 

O ensaio F2P1 atingiu a profundidade de 5 metros, a resistência do primeiro 

meio metro de profundidade variou de 5 MPa na superfície até 1,5 MPa na profundidade de 

0,5 m. Os maiores valores de resistência qd figuram entre 2,2 m até 3,0 m de profundidade, 

estando estes, dentro da camada de pedregulho (cascalho). 
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Figura  4.10 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F2P2 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

O ensaio F2P2 também atingiu a profundidade alvo de 5 metros com 

comportamento muito semelhante a F2P1, para o mesmo o atrito lateral foi observado a 

partir de 3,25 m. 

Do ponto de vista da molhagem, observa-se uma queda de resistência na 

camada superficial, onde sofre interferência da mesma, quando comparado aos ensaios 

sem molhagem ao redor de F1. 
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Figura  4.11 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F2P3 com eixo q nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio foi registrado um atrito leve a partir de 2,75 m de profundidade. 

Para F2P3 foi, também atingida a profundidade de 5 m, assim como F2P2 o 

comportamento do penetrograma desse ensaio também ocorreu de forma semelhante ao 

F2P1. 

Analisando os penetrogramas apresentados, observa-se a queda de resistência 

na camada superficial, dentro do primeiro meio metro de profundidade, nos ensaios feitos 

com molhagem de 100 L, ao redor do furo F2, comparados aos ensaios feitos na umidade 

natural do terreno, ao redor do furo F1. 

Do mesmo modo em que foram feitos os gráficos de resistência de ponta pela 

profundidade de todos os ensaios PANDA 2 de F1 e sua respectiva média foi feito para os 

ensaios PANDA 2 de F2. O gráfico pode ser visto na Figura 4.12. 



Estudo da influência da sucção nos resultados dos ensaios (...) 64 

F. R. PARRODE; J. A. M. LARA; T. C. ALVES 

Figura  4.12 – Perfis de resistência dos ensaios 

PANDA 2 ao redor de F2 e média dos mesmos. 

 

Figura  4.13 – Perfis de resistência dos ensaios 

PANDA 2 ao redor de F2, sem F2P3 e média dos 

mesmos. 

 

Figura  4.12 observa-se a repetibilidade dos ensaios, e como os resultados se 

comportam de maneira semelhante. Na camada pedregulhosa o ensaio F1P3  apresentou 

uma maior resistência comparado aos demais, acredita-se que isso se deve ao elevado 
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atrito lateral das hastes observado durante o ensaio a partir da cota 2,75 m. 

Foi relatado nas observações de campo, que para referido atrito, notou-se 

arranhões nas hastes após a retirada das mesmas. 

Devido a esse elevado atrito notado para o ensaio F1P3, desconsiderou-se o 

mesmo e calculou-se uma nova média, o penetrograma pode ser visto na Figura  4.13. 

Ao redor do furo de sondagem a trado F3 foi realizada uma molhagem com 

volume de água igual a 300 litros e posteriormente foram realizados os ensaios F3P1, F3P2 

e F3P3 com PANDA 2, sendo os gráficos de resistência de ponta (qd) em escala linear e 

logarítmica apresentados nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16. 

Figura  4.14 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F3P1 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio notou-se um atrito lateral leve das hastes com a parede do furo a 

partir de 4,15 m de profundidade. 



Estudo da influência da sucção nos resultados dos ensaios (...) 66 

F. R. PARRODE; J. A. M. LARA; T. C. ALVES 

Dentro dos 5 m de profundidade, destaca-se o trecho entre 2,70 m e 3,5 m com 

valores mais elevados de resistência, coincidindo com a camada de pedregulho.  

Percebeu-se que a molhagem diminui os valores de resistência qd dentro do 

primeiro metro de profundidade comparado a situação sem molhagem. 

Figura  4.15 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F3P2 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Para o ensaio F3P2 notou-se um atrito lateral leve das hastes com a parede do 

furo a partir de 3,25 m de profundidade. O ensaio atingiu a profundidade de 5 metros, sendo 

que as resistências maiores se encontram a uma profundidade entre 3,0 m e 3,5 m, 

apresentando picos de aproximadamente de 37 MPa.  
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Figura  4.16 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F3P3 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio, assim como no anterior, um atrito leve foi notado a partir de 3,25 

m de profundidade. 

A camada de cascalho foi associada a maiores resistências do trecho de 2,90 m 

e 3,5 m. 

Como todos os outros ensaios em do furo F2, para os ensaios do furo F3 

também foi notória a diminuição da resistência do solo para o primeiro metro de 

profundidade. Os gráficos de resistência de ponta pela profundidade de todos os pontos ao 

redor de F3 e sua respectiva média é apresentada na Figura  4.17. 
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Figura  4.17 – Perfis de resistência de resistência dos ensaios PANDA 2 ao redor de F3 e média dos mesmos. 

 

Ao analisar a Figura  4.17 observa-se a repetibilidade dos ensaios PANDA 2, e a 

sua sensibilidade a alterações ou mudança do tipo de solo no perfil. 

Ao redor do furo de sondagem a trado F4, onde umedeceu-se o solo com 200 

litros de água, foram realizados os ensaios F4P1, F4P2 e F4P3 com PANDA 2, sendo os 

gráficos de resistência de ponta em escala linear e logarítmica apresentados nas Figuras 
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4.18, 4.19 e 4.20. 

Figura  4.18 – Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F4P1 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Neste ensaio foi registrado um atrito leve a partir de 3,75 m de profundidade. 

A camada de pedregulho foi detectada pelo penetrograma entre as cotas de 2,8 

m e 3,5 m, apresentando valores de resistência qd mais elevados. 

A molhagem reduziu a resistência dos primeiros 0,75 m de profundidade, 

comparando a condição sem molhagem. 
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Figura  4.19 - Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F4P2 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

Para o ensaio F4P2 não foi possível atingir a profundidade de 5 metros, 

encerrando o ensaio na profundidade de 3,0 metros, um pico de resistência se dá nessa 

mesma profundidade, chegando a 80 MPa, tal fato foi o motivo para se encerrar o ensaio, 

para que não danificasse o equipamento. Acredita-se que a ponteira possa ter encontrado 

um pedaço maior de rocha ao entra na camada de pedregulho. 

Na superfície percebeu-se, assim como no ensaio anterior, a redução da 

resistência nos primeiro 0,75 m pela molhagem. 
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Figura  4.20 - Gráficos de resistência de ponta qd pela profundidade do ensaio F4P3 com eixo qd nas escalas 

linear e logarítmica. 

 

O ensaio F4P3 também teve de ser interrompido antes dos 5 m. O mesmo foi 

encerrado com 3,24 m de profundidade, sendo a resistência de pico nessa profundidade e 

superior a 70 MPa.  

Do ponto de vista da molhagem o comportamento foi similar aos outros 2 

ensaios anteriores. 

Os gráficos de resistência de ponta pela profundidade de todos os ensaios ao 

redor do furo F3 e sua respectiva média é apresentada na Figura  4.21. 
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Figura  4.21 – Perfis de resistência de resistência dos ensaios PANDA 2 ao redor de F2 e média dos mesmos. 

 

Os resultados dos ensaios PANDA 2 ao redor do furo F4 ficaram muito 

semelhantes, havendo um pouco mais de afastamento no trecho abaixo da cota 2,7 m, 

devido ao pedregulho  

Através dos dados da Tabela 4.1 e da análise dos penetrogramas apresentados 

nas Figuras 4.8, 4.13, 4.17 e 4.21, nota-se que para todos os casos, exceto para os ensaios  
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PANDA 2 F1P1 e F2P3, que obtiveram seus resultados atípicos a partir de certa cota pelos 

motivos já analisados, houve uma grande semelhança do comportamento da resistência qd 

para os ensaios ao redor do mesmo furo. 

Destaca-se a grande repetibilidade dos ensaios, sua rapidez e a sensibilidade de 

detectar camadas no perfil do terreno. 

Quanto ao atrito das hastes, muito temido para este tipo de ensaio para maiores 

profundidades devido a flambagem das mesmas durante a percussão com o martelo, pode-

se dizer que, em quase todos os casos, foi de nulo a leve, não interferindo, assim, nos 

resultados dos ensaios deste trabalho. 

É valido ressaltar que é possível notar a presença elevada desse atrito durante o 

processo de execução do ensaio, podendo-se então interromper o mesmo ou finalizá-lo para 

avaliar sua magnitude posteriormente com a análise dos resultados, desde que não supere 

a capacidade operacional do equipamento, causando danos.    

4.3 UMIDADE E SUCÇÃO 

Os ensaios de sondagem a trado possibilitaram a retirada de amostras para 

determinação do teor de umidade e sucção do solo a cada 20 cm. Tal ensaio também 

possibilitou a realização de uma análise táctil visual do solo em questão, podendo assim se 

analisar a estratigrafia do perfil, bem como verificar a quais profundidades o solo dos furos 

com molhagem começavam apresentar novamente os aspectos do solo do furo sem 

molhagem, gerando assim uma melhor análise dos resultados e maior confiabilidade, visto 

que podia-se comparar tais resultados com as anotações de campo e avaliar a ocorrência. 

As sucções foram determinadas através do equipamento WP4C, que faz uma 

leitura da sucção total do solo, portanto o perfil de sucção obtido é o de sucção total do solo, 

que como foi previamente mostrado no capítulo 2, para os solos de Goiânia, os valores de 

sucção total e matricial para sucções que ultrapassam 1000 kPa podem ser considerados 

muito próximos, que é o caso para grande parte dos valores encontrados.  

As sucções totais muito baixas, inferior a 20 kPa em valor absoluto, foram 

consideradas iguais a zero, o ensaio com tensiômetro na profundidade de 25 cm provou que 

tal consideração não é falha, visto que para tal, com teor de umidade igual a 20,1% o solo 

se encontrava com uma sucção matricial de 11,1 kPa, o que é bem próximo a zero, e pode-

se ainda considerar que o teor de umidade nas camadas que apresentaram tais sucções 

eram superiores a esse valor, o que indica uma sucção ainda menor. 
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Figura  4.22 - Perfil de umidade do furo F1.                  

 

Figura  4.23 - Perfil de sucção total do furo F1. 

Analisando o perfil de umidade na Figura  4.22 é possível notar que a mesma é 

semelhante e quase constante durante todo horizonte argilo-arenoso do solo, com exceção 

da camada de pedregulho, que possui vazios maiores  e menor teor de finos,  portanto tem 

menor capacidade de reter umidade quando comparada ao restante do perfil. 
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Já perfil de sucção para o solo em umidade natural, Figura  4.23, apresenta uma 

sucção elevada nas camadas superficiais, diminuindo gradativamente ao longo do perfil, até 

a camada pedregulhosa, onde a sucção cai de maneira concentrada. 

Nas Figuras 4.24 e 4.25 estão apresentadas, respectivamente, o perfil de 

umidade e sucção total, via WP4C, do furo F2. 

Figura  4.24 - Perfil de umidade do furo F2. 

 

Figura  4.25 - Perfil de sucção total do furo F2. 
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Com exceção da camada superficial, que sofreu influência do umedecimento, e 

da camada de pedregulho, mais espessa que a do furo F1, a umidade do perfil também 

permaneceu constante e com valores da ordem de 12% (vide Figura  4.24). Quanto ao perfil 

de sucção total, o mesmo sofreu grandes influências, na camada superficial onde algumas 

das sucções aproximou-se de zero. 

Figura  4.26 – Perfil de umidade do furo F3. 

 

Figura  4.27 – Perfil de sucção total do furo F3. 
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Observando os perfis de sucção e umidade do furo F3, Figuras 4.26 e 4.27 é 

possível notar que este obteve uma grande influência da molhagem, a umidade máxima 

chega a aproximadamente 24%, ou seja, houve uma alteração da mesma, quando 

comparada ao perfil sem molhagem, até a profundidade de 1,2 metros, o mesmo ocorre com 

a sucção que diminuiu ao longo de quase todo o perfil, ficando com valor próximo a zero até 

a profundidade de 1,2 metros. 

Figura  4.28 – Perfil de umidade do furo F4. 

 

Figura  4.29 – Perfil de sucção total do furo F4. 
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Quanto ao perfil de umidade, ilustrado na Figura  4.28, semelhante ao que 

aconteceu nos demais perfis de molhagem, a alteração, quando comparado ao perfil de solo 

natural, se deu apenas na camada superficial, até a profundidade de 0,8 m, sendo que a 

umidade nessa camada se aproximou de 25%, atingindo a maior teor de umidade das três 

condições de ensaio, até mesmo da molhagem de 300 litros. Tal fato se explica pelo fato de 

para este ensaio a última molhagem de 25 litros ter sido realizada no dia do ensaio, o que 

não ocorreu nos outros casos. A sucção também sofreu alteração ao longo de todo o perfil 

ficando igual a zero até a profundidade de 0,8 m. 

4.4 LIMITES DE ATTERBERG 

Para melhor avaliação do comportamento do solo julgou-se necessário a 

determinação dos índices de consistência para a camada superficial dos perfis em questão. 

Para tal, colheu-se amostras em três diferentes profundidades, 25 cm, 50 cm e 75 cm, 

aproveitando-se do mesmo poço para a determinação da densidade densidade in situ. Tal 

poço está locado na Figura  4.1. 

A Tabela 4.2 apresenta os valores encontrados. 

Tabela 4.2 – Limites de Atterberg para as diferentes profundidades 

 

As Figuras 4.30, 4.31 e 4.32 mostram a posição dos solos das profundidades 

0,25 m, 0,50 m e 0,75 m, respectivamente, na carta de plasticidade. Como pode ser 

observadas na Figura, para as três profundidades a fração de argila do solo recebe a 

mesma classificação de argilas inorgânicas de baixa compressibilidade. 
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Figura  4.30 – Posição do solo de profundidade de 25 cm na carta de plasticidade. 

 

Figura  4.31 – Posição do solo de profundidade de 50 cm na carta de plasticidade. 

 

Figura  4.32 – Posição do solo de profundidade de 75 cm na carta de plasticidade. 

 



Estudo da influência da sucção nos resultados dos ensaios (...) 80 

F. R. PARRODE; J. A. M. LARA; T. C. ALVES 

4.5 ÍNDICES FÍSICOS 

Através da cravação do cilindro para ensaio de densidade in situ e do ensaio de 

determinação da massa específica, apresentado na Tabela 4.3, foi possível calcular os 

índices físicos da camada superficial do solo. Tais índices são mostrados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.3 – Resultado do ensaio de determinação da massa específica real dos grãos 

 

Tabela 4.4 – Índices físicos nas três diferentes profundidades. 

 

Como pode ser observado, a camada de 25 cm apresenta alta umidade devido 

as chuvas ocorridas nos dias em que precederam o ensaio. É observável também, que o 

volume precipitado pelas chuvas não foram suficientes para que a água percolasse para as 

camadas subjacentes. 

Tendo a massa de solo e o volume do cilindro de cravação foi possível 

determinar a densidade in situ, considerando a aceleração da gravidade em Goiânia como 

sendo 9,782 m/s2 (MEZZALIRA; MOSCATI; SAFFAR, 2006) encontrou-se o peso específico 

natural do solo (γn) e através da umidade calculou-se o peso específico seco (γd), para os 

cálculos dos demais índices considerou-se o peso específico da água (γw) igual a 9,78 
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kN/m3. Observa-se que apesar do γn variar de acordo com a profundidade, o γd é quase que 

constante.  

4.6 CURVAS GRANULOMÉTRICAS DA CAMADA SUPERFICIAL  

As Figuras 4.33 e 4.34 ilustram respectivamente as curvas granulométricas com 

e sem defloculante para a camada superficial do solo. 

Figura  4.33 – Curva granulométrica da camada superficial sem defloculante. 

 

Figura  4.34 - Curva granulométrica da camada superficial com defloculante. 

 

Pela análise da granulometria, uma análise quantitativa, tem-se que o solo da 

camada superficial trata-se de um solo argilo-siltoso, é valido ressaltar que não foi 

desconsideradas as análises tácteis-visuais do solo, pois elas foram feitas ao longo de todo 

o perfil, não se limitando apenas a camada superficial. 
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4.7 COMPARANDO OS RESULTADOS 

A Figura  4.35 trás todos os gráficos combinados, afim de facilitar a análise e 

comparação dos mesmos. 

Figura  4.35 – Perfis de umidade com L.L e L.P, perfil de sucção e média das resistências de ponta. 

 

Como é possível observar nos gráficos apresentados anteriormente, com o 

aumento da umidade na camada superficial, todo o perfil de sucção do solo sofre alteração, 

sofrendo uma queda do seu valor em módulo. Nas camadas superficiais, esse valor passa a 

ser muito próximo de zero. A resistência que antes, para todos os ensaios, apresentava uma 

valor elevado na camada superficial, diminui a medida em que se aumenta o teor de 

umidade.  

Ao molhar o solo, ele chegou a certa saturação e sua sucção diminui próxima de 

zero, ou zero. A água tende a percolar descendente e radialmente em menor grau. 
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Mesmo com as molhagens o solo não passou do limite de liquidez, 

permanecendo ainda no intervalo plástico. É interessante notar, que na camada superficial, 

para os valores em que a sucção era igual a zero, o solo se encontrava nesse intervalo 

plástico, e para os demais valores de sucção o mesmo se encontrava no estado semi-rígido. 

Com o tempo a água percola e o solo acima diminui sua saturação. Dos volumes 

usados de 100 L, 200 L e 300 L, todos reduziram a sucção, mais o efeito foi mais nítido ao 

longo da profundidade zerando a sucção a 0,50 m, 0,80 m e 1,00 m, respectivamente, em 

relação a superfície. 

O curioso é que comparando os gráficos de umidade e sucção, percebe-se que 

a molhagem de 100 L, 200 L e 300 L afeta as umidades do perfil até as respectivas 

profundidades de 0,60 m, 1,00 m e 1,20 m. Entretanto as sucções reduzem a uma 

profundidade maior. 

Se não for a umidade que diminuía a sucção ao longo do perfil até a cota de 

2,50 m, talvez a saturação acima colmate os vazios do solo numa certa proporção que 

interrompe o contato com a pressão atmosférica da superfície e reduz a tensão de sucção 

em profundidades maiores independente da umidade e saturação do material.   
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5 CONCLUSÃO 

As principais conclusões obtidas neste trabalho foram: 

• Os três ensaios realizados com o PANDA 2 em torno do mesmo furo mostraram 

grande repetibilidade dos resultados e também foram capazes de detectar pela 

intensidade da resistência qd a existência de camadas, ou seja, estratigrafia do 

perfil; 

• A sucção total obtida em laboratório via aparelho WP4C para valores abaixo de -

1500 kPa podem ser consideradas praticamente iguais à sucção mátrica, 

considerando que nossos solos tropicais regionais são pobres em sais e ao 

serem saturados a influência desses sais é ainda menor pela diluição, fazendo 

com que a sucção osmótica seja muito próxima de zero; 

• Os ensaios PANDA 2 realizados após a molhagem do terreno pela superfície 

com diferentes volumes de água de 100L, 200L e 300L detectaram a redução da 

resistência qd da camada superficial do terreno, pelo aumento da umidade e da 

saturação e consequente redução da sucção a valores próximos de zero 

notados até as cotas 0,40 m, 0,80 m e 1,20 m, respectivamente, denotando a 

percolação da água adicionadas até essas profundidades; 

• A molhagem 100L, 200L e 300L aumentaram a umidade na camada superficial 

do perfil até as cotas 0,60 m, 0,80 m e 1,00 m e a partir daí regressam aos 

valores típicos do perfil de solo natural, sem molhagem; 

• Curiosamente, a sucção abaixo do trecho umedecido pela molhagem até a cota 

2,50 m, com umidades típicas do perfil de solo natural tiveram suas sucções 

reduzidas em relação a do perfil natural, indicando que não só a umidade 

governa a sucção, mas pode estar ocorrendo que a umidade da camada 

sobrejacente tampona dos poros e interrompe o contato dos vazios capilares 

com a pressão atmosférica da superfície do terreno; 

• Das 13 sondagens PANDA 2, 11 chegaram até aos 5 m de profundidade e as 

outras 2 foram interrompidas nas cotas 3,0 m e 3,2 m ao redor do mesmo furo. 

Situação essa ocorrida provavelmente devido a presença de fragmento de rocha 

de maior granulometria  da camada de pedregulho; 

• Não foi detectado atrito ou apenas atrito leve, durante o processo de acréscimo 

de hastes a composição durante a execução dos ensaios. Excepcionalmente, 

houve dois casos extremos um com resistência e atrito zero devido a possível 

perda da ponteira dentro de algum grande vazio da camada de pedregulho e o 

outro com elevado valor de atrito após a entrada da composição na camada de 
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pedregulho que por ser um material de menor coesão, ocorrido pelo 

desprendimento de partículas da parede do furo para o seu interior embuchando 

a composição. O último fato foi comprovado durante a retirada onde foi notado 

que as hastes estavam visivelmente arranhadas. Cabe salientar que mesmo 

com o elevado atrito a sondagem chegou aos 5,0 m de profundidade. Em caso 

de outros ensaios bem sucedidos próximos ele pode ser quantificado e 

descontado do ensaio; 

• O uso do ensaio WP4C de laboratório para determinação do perfil de sucção se 

apresentou eficiente, visto a sua agilidade comparado a demais ensaios com o 

mesmo fim; 

• O uso do tensiômetro in situ foi útil para confirmar que a sucção mátrica para o 

solo superficial com umidade próxima de w = 20% é baixa em torno de 11 kPa, 

confirmando que para w > 20% a sucção mátrica aproxima-se de zero. A 

necessidade de abertura de poço inviabiliza seu uso abaixo do primeiro metro da 

superfície; 

• Todos os resultados de molhagem levaram o solo natural, de umidade de estado 

semi-sólido para umidade de estado plástico; 

• Os valores próximos das densidades secas máximas (~12,5 kN/m3) nas 

profundidades de 0,25 m, 0,50 m e 0,75 m provaram que a resistência superficial 

não é devido a compactação por pisoteio e tráfego;  

• Pelo comportamento do solo estudado, que apresentou quedas de valores de 

resistência do solo (de 25 MPa para 2 MPa) devido às molhagens e 

consequente diminuição da sucção, especialmente na camada superficial até 

1 m de profundidade. Este fato atenta para o uso de fundações rasas muito 

comuns para a sustentação de pequenas edificações cujo uso pode se tornar um 

problema grave no que tange a patologia de recalques de fundação e outras 

advinda destas nos outros sistemas do edifício. 

Para demais trabalhos, seria interessante avaliar os resultados do PANDA 2 em 

outros locais com solos diversos e distintos do estudado neste trabalho. Haveria assim um 

enriquecimento dos dados e uma comparação mais abrangente que aumentaria a análise 

sobre as potencialidades deste aparelho e como se comporta em diferentes situações 

podendo assim difundir seu uso cotidiano em obras no país. 

Outro estudo recomendado, seria a realização de ensaios SPT no campo 

experimental para a comparação dos resultados desses com os dos ensaios PANDA 2, visto 
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que o SPT é o ensaio de determinação de resistência mais utilizado no país, e tais 

comparações agregariam mais valor e confiabilidade aos ensaios PANDA 2. 
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