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 RESUMO:	A	primeira	etapa	da	construção	de	qualquer	obra	de	engenharia	é	constituída	
de	investigação	geotécnica.	Faz-se	necessário	fazer	uma	boa	campanha	de	sondagens	no	
solo	para	evitar	problemas	de	fundação.	Para	tanto,	existem	diversos	tipos	de	ensaios	in	
situ,	 e	 é	 neste	 sentido	 que	 o	 Penetrômetro	 Leve	 de	 Energia	 Variável	 PANDA	 2	 surge	
como	alternativa	complementar,	mais	barata	e	prática	que	outros	já	consolidados	SPT	e	
CPT.	Frente	à	estas	informações,	este	trabalho	visa	estudar	os	elementos	de	cravação	do	
PANDA	 2,	 analisando	 o	 comportamento	 da	 ponteira	 utilizada,	 considerando	 tanto	 sua	
área	 de	 seção	 transversal,	 como	 o	 ângulo	 de	 seu	 ápice.	 Os	 modelos	 de	 ponteira	
fornecidos	 pelo	 fabricante	 tem	 seções	 de	 2,	 4	 e	 10	cm2	 com	ápice	 de	 90˚,	 e	 para	 este	
trabalho	 foi	 usinada	 uma	 ponteira	 com	 seção	 de	 10	cm2	 e	 ápice	 de	 60˚,	 com	
características	semelhantes	à	utilizada	no	CPT.	Os	resultados	das	sondagens	executadas	
foram	 expressos	 em	 penetrogramas	 e	 analisando	 o	 comportamento	 da	 resistência	 de	
ponta	 qd	 do	 PANDA	2,	 para	 as	 diversos	 tipos	 de	 ponteiras	 e	 comparando-se	 com	 os	
resultados	de	qc	 do	ensaio	CPT.	 Este	 trabalho	 colaborou	na	 formação	de	um	banco	de	
dados	de	resultados	PANDA	2	para	o	solo	tropical	do	campo	experimental	de	FURNAS	e	
ajudou	a	compreender	a	 influência	do	atrito	 lateral	entre	as	hastes	e	a	parede	do	 furo	
nos	resultados.	
	

ABSTRACT:	The	first	step	of	any	engineering	work	consists	of	geotechnical	investigation.	
It	 is	 necessary	 a	 good	 sounding	 campaign	 in	 the	 ground	 in	 order	 to	 avoid	 foundations	
dimensioning	problems.	For	this,	there	are	several	research	models,	and	it	is	in	this	sense	
that	the	Variable	Energy	Light	Penetrometer	PANDA	2	appears	as	an	additional,	cheaper	
and	more	practical	alternative	than	the	already	consolidated	SPT	and	CPT.	In	view	of	this	
information,	 this	 article	 aims	 to	 study	 the	 PANDA	 2	 crimping	 elements,	 analyzing	 the	
behavior	of	the	nailing	tip	used,	considering	its	section	area	and	the	angle	of	its	apex.	The	
tip	models	supplied	by	the	manufacturer	have	2,	4	and	10cm2	sections	with	a	90˚	á	apex,	
and	 for	 this	work	 a	 new	 tip,	 has	 been	machined,	with	 10cm2	 section	 and	 apex	 at	 60˚,	
similar	 to	 that	 used	 in	 the	 CPT.	 The	 results	 of	 the	 performed	 probes	 were	 placed	 in	
penetrograms,	analyzing	the	behavior	of	the	"qd"	tip	resistance	of	PANDA2,	either	alone	
or	in	comparison	with	the	CPT	assay.	This	work	creates	a	database	of	PANDA2	results	into	
the	ground	of	Furnas	and	helped	to	understand	the	influence	of	 lateral	friction	between	
the	rods	and	the	wall	of	the	bore	in	the	results. 
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				1.	INTRODUÇÃO	

	
Como	 parte	 de	 toda	 construção	 de	 engenharia,	 o	 solo	 constitui	 fator	 determinante	 no	 que	 diz	

respeito	 à	 estabilidade	 e	 suporte,	 visto	 que	 é	 sobre	 ele	 que	 será	 apoiada	 a	 obra.	 As	 investigações	
geotécnicas	do	solo	representam	a	fase	inicial	dos	procedimentos	de	engenharia,	sendo	realizados	ensaios	
laboratoriais	 e	 in	 situ,	 para	 determinar	 importantes	 parâmetros	 específicos	 do	 solo	 investigado	 e	 sua	
possível	reação	quando	associado	à	cargas	externas	(PINTO,	2006).	

O	 solo	 é	 responsável	 por	 receber	 a	 carga	 da	 obra	 que	 é	 transmitida	 através	 da	 estrutura	 de	
fundação,	mantendo	 o	 sistema	 em	 equilíbrio.	 Porém	devido	 à	 uma	 gama	 de	 possibilidades	 nas	 quais	 as	
condições	do	solo	podem	se	encontrar,	que	variam	om	o	tempo,	tais	como	altura	do	lençol	freático,	peso	
específico,	 porosidade,	 índice	 de	 vazios,	 mineralogia,	 umidade	 e	 compacidade,	 devem	 ser	 escolhidos	
cuidadosamente	os	métodos	construtivos	para	a	fundação,	desde	a	escavação	ao	modelo	adequado	para	
aquele	solo.	

A	 investigação	 geotécnica	 do	 solo	 tem	 custo	muito	 pequeno	 quando	 comparado	 ao	montante	
total	investido	em	uma	construção,	sendo	representado	por	uma	alíquota	que	varia	entre	0,2%	a	0,5%	do	
custo	 total	 de	 uma	 obra	 (SCHNAID,	 2000),	 minimizando	 erros	 relativos	 à	 superdimensionamento	 ou	
subdimensionamento	de	fundações.	Mesmo	podendo	ter	custo	mais	elevado	em	obras	de	maior	porte	ou	
em	 subsolo	 em	 condições	 adversas,	 claramente	 os	 benefícios	 de	 uma	 boa	 investigação	 geotécnica	 são	
apresentados	em	economias	feitas	pelo	dimensionamento	adequado	da	fundação,	bem	como	mitigar	riscos	
operacionais.		

No	 Brasil	 durante	 a	 	 década	 de	 80,	 foi	 difundido,	 estabelecido	 e	 normalizado	 pela	 NBR	 6484	
(2001)	 o	 ensaio	 in	 situ	 Sondagem	 de	 Simples	 Reconhecimento,	 conhecido	 também	 por	 Standard	
Penetration	Test	(SPT).	Este	ensaio	tem	sido	largamente	utilizado	por	muitas	empresas	no	reconhecimento	
geotécnico	de	solos,	pois	carrega	consigo		a	possibilidade	de	extrair	amostras	do	interior	do	subsolo,	medir	
a	resistência	a	penetração	de	um	amostrador	padrão	no	solo,	determinar	o	nível	do	lençol	freático,	além	de	
aliar	a	tradição	dos	resultados	a	um	baixo	preço.	

Antagonicamente	à	essas	vantagens,	embora	já	haja	o	ensaio	mecanizado	e	moderno	disponível,	
o	 ensaio	 SPT	 comercialmente	 utilizado	 ainda	 apresenta	 falta	 de	 inovação	 e	 atualização	 do	 seu	modo	 de	
operação.	 Os	 seus	 resultados	 ainda	 são	 dependentes	 de	 seus	 operadores,	 sendo	 comum	 o	
descumprimento	das	exigências	de	norma	com	variações	significativas	nos	resultados	obtidos	no	ensaio,	e	
ainda	podem	existir	diferenças	construtivas	entre	os	equipamentos.	O	ensaio	apresenta	certa	variabilidade	
de	resultados	em	furos	de	sondagem	próximos.	A	tecnologia	utilizada	no	SPT	é	ainda	a	mesma	da	década	
de	50	e	não	foi	agregado	valor	significativo	ao	ensaio	ao	longo	do	tempo,	onde	poderia	ter	sido	empregado	
a	 medição	 da	 energia	 durante	 o	 ensaio,	 medição	 do	 torque,	 mecanização	 do	 processo	 e	 outras	
possibilidades	como	o	refinamento	do	aporte	teórico	e	numérico.	

Existem	porém	outras	 ferramentas	 um	pouco	menos	difundidas	 no	Brasil,	 porém	que	 são	mais	
modernas,	e	até	mesmo	mais	precisas	em	seus	dados,		como	é	o	caso	do	ensaio	Pressiométrico	(PMT),	o	de	
Cone/Piezocone	 (CPT/CPTU),	 o	 	 ensaio	 Dilatométrico	 (DMT)	 e	 o	 ensaio	 com	 o	 Penetrômetro	 Leve	 de	
Energia	Variável	em	sua	segunda	versão	(PANDA	2).		

Em	virtude	da	necessidade	do	aprimoramento	nas	medições	de	dados	em	sondagens	geotécnicas,	
ensaios	 em	 que	 seus	 resultados	 sejam	 menos	 influenciados	 pela	 ação	 do	 operador,	 e	 que	 sejam	 mais	
acessíveis	 aos	 pesquisadores,	 agregam	 mais	 valor	 à	 comunidade	 científica.	 Sendo	 assim,	 o	 sistema	 de	
ensaios	 CPT	 tem	 valor	 significativo	 em	 investigações	 geotécnicas,	 visto	 que	 existe	 contínua	medição	 da	
resistência	à	penetração,	conectado	a	sistemas	computacionais	para	captação	de	dados,	eliminando	então	
a	possibilidade	de	erros	associados	à	operadores.	Em	contrapartida,	o	ensaio	continua	sendo	caro	e	ainda	
demanda	grande	espaço	para	execução,	impossibilitando	locais	de	difícil	acesso	de	o	utilizarem.	
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É	 nesse	 sentido	 	 que	 sugere-se	 como	 alternativa	 ao	 já	 estabelecido	 SPT	 e	 ao	 eficiente	 CPT,	 o	

Penetromêtro	Leve	de	Energia	Variável,	PANDA	2	(Pénétremétré	Autonome	Numérique	Dynamique	Assisté	
par	 Ordinateur	 2),	 desenvolvido	 pela	 empresa	 francesa	 Sol	 Solution.	 Este	 equipamento	 carrega	 consigo	
algumas	 inovações	 referentes	 à	 sondagem	 de	 solos,	 sendo	 um	 equipamento	 portátil,	 que	 faz	 aquisição	
automática	 de	 dados,	 fornecendo	 o	 valor	 de	 resistência	 do	 solo	 à	 penetração	 qd	 em	 MPa,	 medido	
milimétricamente	para	todo	perfil	sondado,	com	a	possibilidade	de	execução	por	apenas	um	operador.		

O	PANDA	2	é	constituído	por	uma	ponteira	cônica,	acoplada	a	um	sistema	de	hastes,	um	martelo,	
uma	cabeça	de	bater	com	célula	de	carga,	um	terminal	de	comunicação	e	uma	unidade	central	de	aquisição	
de	dados.	A	sondagem	consiste	na	cravação	do	conjunto	de	hastes,	através	da	ponteira	cônica	acoplada	à	
base,	no	solo,	sob	a	energia	aplicada	em	golpes	do	martelo,	o	que	gera	dados	da	resistência	à	penetração	
(qd)	(Sol	Solution,	2009).	

A	 ponteira	 cônica	 é	 fornecida	 pelo	 fabricante	 com	 três	 diferentes	 áreas	 de	 seção	 transversal,	
sendo	elas	de	2	cm2,	4	cm2	e	10	cm2,	com	o	ápice,	ou	ângulo	de	ponta,	 igual	a	90˚.	A	haste	conectada	à	
ponteira	 tem	 diâmetro	 menor	 ao	 das	 ponteiras,	 fixado	 em	 14	 mm,	 com	 fins	 de	 evitar	 o	 contato,	 e	
consequentemente	o	atrito,	entre	o	sistema	de	hastes	e	a	parede	do	furo.	Quando	maior	a	área	da	seção	
transversal	da	ponteira,	maior	seu	diâmetro,	e	como	resultado,	menor	a	possibilidade	do	contato	da	haste	
com	o	solo	das	paredes	do	furo.	

Em	 investigações	 realizadas	 com	 o	 PANDA	 2,	 em	 solos	 tropicais	 na	 região	 metropolitana	 de	
Goiânia	com	ponteira	de	4	cm2,	percebeu-se	bons	resultados	para	camadas	que	variaram	de	6	a	8	metros	
de	profundidade,	como	mostram	os	resultados	obtidos	por	Silva	e	Alves	(2009).	Esta	sondagem	começa	a	
não	ser	viável	quando	o	sistema	de	hastes	entra	em	atrito	com	o	solo	das	paredes	do	furo,	e	este	contato	
pode	 ocorrer	 tanto	 por	 flambagem	 das	 hastes,	 devido	 ao	 impacto	 do	martelo,	 ou	 por	 perda	 do	 prumo	
durante	o	processo	de	cravação.	

O	 equipamento	 PANDA	 2,	 por	 suas	 características	 de	 portabilidade	 (leve	 em	 peso	 e	 ocupando	
pequeno	 espaço),	 facilidade	 de	 execução	 e	 obtenção	 de	 dados	 e	 ainda	 acessibilidade	 quanto	 ao	 seu	
software	de	análise	dos	resultados,	tem	ganhado	mais	espaço	e	destaque	no	meio	da	investigação	de	solos,	
tanto	para	a	área	acadêmico-científica,	bem	como	para	o	campo	de	mercado	da	área.	Com	o	PANDA	2	é	
possível	executar	investigações	em	locais	de	difícil	acesso,	tais	como	áreas	de	muita	inclinação,	barrancos,	
túneis	e	poços,	o	que	traz	uma	nova	perspectiva	para	a	geotecnia,	podendo	ser	realizados	ensaios	em	locais	
onde	antes	não	se	eram	feitos.	O	baixo	custo	agregado	à	ele,	tanto	pelo	equipamento	propriamente	dito,	
quanto	 pelo	 número	 reduzido	 de	 operadores,	 é	 um	 outro	 diferencial	 que	 destaca	 o	 equipamento	 em	
relação	aos	outros.	

A	 partir	 da	 hipótese	 baseada	 na	 similaridade	 entre	 a	 estratigrafia	 dos	 resultados	 entre	 ensaios	
CPT	e	PANDA	2,	e	partindo	do	pressuposto	que	quanto	maior	o	diâmetro	da	ponteira,	mais	profunda	é	a	
camada	na	qual	os	resultados	se	assemelham,	o	objeto	de	estudo	deste	trabalho	é	a	análise	comparativa	de	
ensaios	PANDA	2	em	solos	tropicais,	com	as	ponteiras	de	4	cm2	e	10	cm2	(ápice	a	90˚)	e	uma	outra	ponteira	
usinada	especificamente	para	este	trabalho,	sendo	ela	de	10	cm2	de	seção	e	com	ápice	a	60˚	(similar	à	do	
CPT).	 Uma	 vez	 que	 seja	 estabelecida	 uma	 relação	 entre	 ensaios	 PANDA	 2	 e	 CPT,	 é	 possível	 agregar	 a	
tradução	dos	resultados	do	CPT	ao	PANDA	2.	

1.1 JUSTIFICATIVA	

Sendo	 assim,	 com	 o	 surgimento	 destas	 novas	 tecnologias	 e	 inovações	 para	 o	 mercado	 da	
engenharia	 civil,	 principalmente	 em	 se	 tratando	 da	 área	 da	 investigação	 geotécnica,	 parte	 fundamental	
para	a	execução	de	qualquer	obra	e	que	faz	uso	de	diferentes	equipamentos	e	métodos	de	 investigação,	
faz-se	necessário	conhecer	e	analisar	a	viabilidade	científica	destas.	
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2.		OBJETIVOS	

Ensaios	realizados	com	o	equipamento	PANDA	2	geram	resultados	muito	similares	ao	ensaio	CPT,	
e	quanto	maior	o	diâmetro	da	ponteira	no	ensaio	PANDA	2	para	penetração	no	solo,	há	a	possibilidade	de	
avançar	maiores	profundidades	sem	a	interrupção	do	ensaio	pelo	atrito	entre	as	hastes	e	o	furo.	Partindo	
desta	premissa,	e	adaptando	a	ponteira	do	PANDA	2	a	condições	semelhantes	à	utilizada	no	CPT	(10	cm2	e	
ápice	 a	 60˚),	 o	 objetivo	 geral	 deste	 trabalho	 consiste	 em	 comparar	 resultados	 de	 ensaios	 PANDA	2	 com	
dados	de	ensaios	CPT,	traçando	um	paralelo	entre	ambos.	

Para	tal,	são	objetivos	específicos	deste	trabalho:	

•	 Verificar	 a	 execução	 de	 sondagens	 PANDA	 2	 em	 profundidades	 maiores	 às	 testadas	
anteriormente;	

•	 Verificar	a	possibilidade	de	cravação	de	ponteiras	de	10	cm2	em	solos	tropicais;	

•	 Verificar	o	comportamento	do	ápice	da	ponteira	no	processo	de	cravação	PANDA	2;	

•	 Comparar	resultados	de	CPT	e	PANDA	2	para	um	mesmo	solo;	

•	 Formar	um	banco	de	dados	de	ensaio	PANDA	2	para	solos	tropicais	da	região	de	Goiânia,	
com	ponteiras	diferentes.	

3.	REVISÃO	BIBLIOGRÁFICA	

3.1	ENSAIO	DE	PENETRAÇÃO	DE	CONE	(CPT)	

Conhecido	pela	sigla	CPT,	o	Cone	Penetration	Test	é	mais	um	tipo	de	prospecção	geotécnica,	que	
apresenta,	 dentre	 suas	 aplicações,	 a	 identificação	 estratigráfica	 do	 subsolo,	 determinação	 de	 dados	
geotécnicos	do	solo	prospectado	e	previsão	de	cargas	para	fundação.	Em	1932	fora	realizado	pela	primeira	
vez	um	ensaio	penetrométrico	com	cone,	por	um	engenheiro	holandês	cujo	nome	era	P.	Barentsen,	ficando	
conhecido	 como	 “cone	 holandês”	 (ANGELIM,	 2011).	 O	 mecanismo	 utilizado	 contava	 com	 uma	 ponteira	
cônica,	com	ângulo	da	ponta	a	60˚	e	área	de	10	cm2,	um	tubo	de	diâmetro	interno	de	19	mm,	onde	dentro	
se	conectava	uma	haste	metálica	com	15	mm	de	diâmetro	que	podia	se	mover	livremente	para	cima	e	para	
baixo.	 A	 ponteira	 ia	 conectada	 na	 base	 das	 hastes,	 e	 todo	 o	 sistema	 era	 cravado	manualmente	 no	 solo	
(BARENTSEN,	 1936	 apud	 LUNNE	 et	 al,	 1997).	 Para	 esta	 configuração	 conseguiu-se	 obter	 resultados	
satisfatórios	para	perfis	 	 de	 solo	entre	10	m	e	12	m,	no	qual	 a	 resistência	 à	penetração	era	 lida	por	um	
manômetro	(LUNNE	et	al,	1997).	

Muito	se	evoluiu	em	relação	ao	cone,	que	desenvolveu-se	a	um	cone	elétrico	(CPT)	 .	O	ensaio	de	
cone	começou	a	ser	realizado	no	Brasil	na	década	de	50,	para	execução	de	projetos	plataformas	marítimas,	
e	 foi	 a	 partir	 da	 década	 de	 90,	 com	 avanços	 em	 pesquisas	 oriundas	 de	 universidades	 brasileiras	 que	 se	
percebeu	que	havia	vantagens	comerciais	em	ensaios	de	cone	(SCHNAID,	2000).	

O	ensaio	de	cone	tem	seu	principio	de	funcionamento	baseado	na	cravação	no	terreno	utilizando	
uma	ponteira	cônica,	cujo	ângulo	de	ponta	vale	60˚	e	seção	transversal	varia	entre	10	cm2	a	15	cm2,	a	uma	
taxa	constante	de	20	mm/s.	Mede-se	o	atrito	lateral	através	de	uma	luva	cilíndrica,	que	se	localiza	acima	da	
base	 do	 cone,	 sendo	 seu	 diâmetro	 maior	 ou	 igual	 do	 cone	 (SCHNAID,	 2000).	 	 A	 Figura	 1	 apresenta	 a	
esquematização	do	cone.	
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FIGURA	1:	Esquematização	do	Cone.	

FONTE:	LUNNE	et	al	(1997).	
	
O	 equipamento	 que	 executa	 o	 ensaio	 pode	 ser	 divido	 em	 categorias:	 o	 cone	 mecânico,	 o	 qual	

caracteriza-se	 por	 medir	 a	 transferência	 de	 esforços	 mecânicos	 na	 superfície	 do	 terreno,	 fornecendo	 o	
esforço	“qc”	de	ponta	e	o	atrito	lateral	“fs”;	e	o	cone	elétrico,	o	qual	nos	fornece	os	mesmos	parâmetros	
“qc”	e	“fs”	a	partir	de	células	instrumentadas	eletricamente	que	os	medem.	Um	conjunto	de	cravação	deve	
ser	 montado	 a	 um	 caminhão,	 com	 capacidade	 de	 carga	 entre	 10	 e	 20	 toneladas,	 seu	 peso	 sustenta	 o	
equipamento	contra	os	esforços	 fornecidos	pela	cravação.	O	conjunto	de	cravação	possui	um	sistema	de	
reação,	no	qual	se	monta	o	sistema	de	aplicação	de	carga.		

O	 sistema	 de	 ensaios	 CPT	 tem	 valor	 significativo	 em	 investigações	 geotécnicas,	 visto	 que	 existe	
continua	 medição	 da	 resistência	 à	 penetração,	 conectado	 a	 sistemas	 computacionais	 para	 captação	 de	
dados,	eliminando	então	a	possibilidade	de	erros	associados	à	operadores.	Em	contrapartida,	ainda	é	um	
ensaio	caro.	O	processo	executivo	para	os	ensaios	CPT	é	descrito	pela	NBR	12069	(ABNT	1991).	

	

3.2	PENETRÔMETRO	LEVE	DE	ENERGIA	VARIÁVEL	(PANDA	2)	

	
O	 equipamento	 Penetrômetro	 Leve	 de	 Energia	 Variável	 em	 sua	 segunda	 versão,	 PANDA	 2,	 é	

resultado	 da	 colaboração	 entre	 o	 professor	 Dr.	 Roland	 Gourvès,	 da	 Universidade	 de	 Blaise	 Pascal	 de	
Clermont-Ferrand,	na	França,	com	a	empresa	Sol	Solution.	A	primeira	versão	do	equipamento	foi	 lançada	
em	1991,	e	no	ano	de	2000,	após	estudos	e	processos	de	aperfeiçoamento,	a	segunda	versão	chegou	no	
mercado.	Ainda	não	existe	normalização	brasileira	pertinente	à	ele,	porém	há	uma	norma	francesa,	a	NF	P	
94-105	(GOUVES,	1991	apud	ANGELIM,	2011).	

O	PANDA	2	é	um	equipamento	utilizado	em	investigações	geotécnicas,	com	finalidades	de	estudo	
do	solo,	 investigações	preliminares	para	rodovias	ou	tubulações,	diagnósticos	preliminares	de	erosão,	em	
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locais	 de	 acesso	 remoto	 ou	 dificultado	 e	 medições	 horizontais	 ou	 em	 acentuada	 declividade,	 podendo	
haver	correlação	com	outras	técnicas	investigativas.	Ele	é	ideal	para	ser	utilizado	em	solos	com	resistências	
à	penetração	de	até	50	MPa,	em	profundidades	que	giram	torno	de	6	metros	(NAVARRETE,	2009)	

O	 sistema	de	 funcionamento	do	PANDA	2	 se	 baseia	 na	premissa	da	penetração	dinâmica	de	um	
cone	no	solo,	aliado	à	um	conjunto	de	hastes	que	acopla	em	sua	base	uma	ponteira	cônica	com	ápice	a	90˚,	
e	cuja	seções	podem	ser	de	2	cm2,	4	cm2	ou	10	cm2.	Um	martelo	padronizado	bate	em	uma	célula	especial,	
acoplada	 ao	 sistema	de	hastes,	 utilizando	 sua	energia	para	 cravar	o	 sistema	no	 solo.	O	diferencial	 desta	
versão	 do	 PANDA	 se	 baseia	 na	 aquisição	 automática	 desta	 energia	 fornecida	 pelo	 impacto	 do	martelo,	
através	da	deformação	de	um	sensor,	instrumentado	com	uma	ponte	de	strain	gages	(ANGELIM,	2011).	

O	 manual	 de	 instruções	 do	 PANDA	 2	 apresenta	 os	 principais	 componentes	 do	 equipamento,	
conforme	mostra	a	Figura	2:	

a. Martelo	(preenchido	com	esferas	de	aço	para	evitar	repique);	
b. Célula	de	carga	-	sensor	instrumentado	como	ponte	de	strain	gages;		
c. Terminal	de	comunicação;	
d. Unidade	central	de	aquisição	de	dados;	

	

	
FIGURA	2:	Principais	Componentes		do	PANDA2.	

FONTE:	Sol	Solution	(2009).	
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O	ensaio	fornece	um	valor	associado	à	resistência	à	penetração	no	solo	sob	o	nome	de	qd,	que	está	

ligado	 à	 profundidade	 alcançada	 a	 cada	 batida	 do	 martelo	 e	 a	 energia	 aplicada,	 sob	 a	 “fórmula	 dos	
holandeses”,	conforme	equação	1:	

																																																					𝑞𝑑 = 𝐸 !
!!! !!!

 																																																																								Eq.	[1]	

Em	que:	
• qd	=	resistência	à	penetração	no	solo	(dado	em	MPa);	
• E	=		energia	fornecida	ao	sistema	(dado	em	Joules);	
• A	=	área	da	seção	de	ponta	(dado	em	Metros	Quadrados);	
• e’	=	penetração	plástica	(dada	em	Metros);	
• M	=	massa	do	martelo	(dado	em	Quilogramas);	e	
• P	=	massa	das	cabeças	+	hastes	+	ponteira	(dado	em	Quilogramas).	

	
A	aplicação	desta	formulação	parte	do	pressuposto	que	o	solo	tem	comportamento	perfeitamente	

plástico	durante	a	penetração,	que	o	atrito	 lateral	do	conjunto	de	hastes	com	o	solo	é	desprezível	e	que	
toda	energia	aplicada	pelo	martelo	é	diretamente	transferida	para	a	cravação,	sem	perdas	(Sol	Solution	–	
Guide	PANDA	2,	2009).	

A	unidade	central	de	aquisição	de	dados	recebe	as	informações,	registrando	a	resistência	(MPa)	e	a	
profundidade	 (m)	 atingidos,	 para	 cada	 golpe	 aplicado.	Os	dados	 ficam	armazenados	 até	que	possam	 ser	
transferidos	para	um	computador,	que	com	a	ajuda	de	um	software	próprio	para	o	PANDA	2,	o	PANDAWin,	
possa	se	montar	gráficos,	analisar	resultados	e	até	correlacionar	com	ouros	ensaios	(Sol	Solution	–	Guide	
PANDA	2,	2009).	

O	PANDA	2	apresenta	 inovações	que	lhe	agrega	valor,	em	função	de	ser	um	penetromêtro	 leve	e	
portátil,	com	aquisição	automática	da	energia	aplicada,	com	manuseio	e	 identificação	de	dados	de	forma	
simples	e	clara,	inclusive	durante	a	execução	do	ensaio.	

4.		METODOLOGIA	

Visando	atingir	os	objetivos	propostos	para	este	trabalho,	ensaios	com	o	equipamento	PANDA	2	
foram	realizados	em	uma	área	aberta	do	Centro	Tecnológico	de	Furnas,	situado	em	Aparecida	de	Goiânia.	
Neste	 sentido,	 este	 capítulo	 do	 trabalho	 apresenta	 aspectos	 fundamentais	 da	 metodologia	 aplicada	 na	
pesquisa	proposta,	bem	como	materiais	e	métodos	utilizados,	o	local	de	execução	dos	ensaios	PANDA	2	e	o	
perfil	da	área	ensaiada.	

	
4.1	LOCALIZAÇÃO	DO	CAMPO	EXPERIMENTAL	
	

Os	 ensaios	 in	 situ	 PANDA	 2	 propostos	 para	 este	 trabalho	 foram	 executados	 em	 uma	 área	
experimental	 situada	 no	 bloco	 18	 do	 Centro	 Tecnológico	 de	 Furnas,	 de	 endereço	 Rodovia	 BR-153,	 s/n	 –	
Zona	Rural,	Aparecida	de	Goiânia	–	GO,	CEP	74923-650.		

A	 localização	 do	 Centro	 Tecnológico	 é	 representada	 segundo	 a	 Figura	 3,	mapeando	 a	 distância	
entre	Furnas	e	o	centro	de	Goiânia.	
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FIGURA	3:	Localização	do	Campo	Experimental	de	Furnas	em	Relação	ao	Centro	de	Goiânia.	

FONTE:	Adaptado	de	Google	Maps	(2017).	
	

A	 escolha	 da	 área	 de	 realização	 dos	 ensaios	 se	 deu	 baseado	 na	 existência	 de	 um	 local	
previamente	investigado	por	Angelim	(2008)	com	uso	de	CPT.	O	local	é	uma	área	aberta	localizada	na	área	
externa	entre	os	Blocos	7	e	8,	em	Furnas,	conforme	Figura	4:	

	

	
FIGURA	4:	Localização	do	Área	Ensaiada.	
FONTE:	Adaptado	de	Google	Maps	(2017).	

	
Os	furos	para	realização	dos	ensaios	em	Furnas	foram	alocados	de	forma	com	que	mantivessem	

uma	 estruturação	 organizada,	margeando	 o	 local	 de	 onde	 foram	 realizadas	 sondagens	 CPT	 por	 Angelim	
(2008),	para	que	a	análise	comparativa	entre	os	ensaios	fosse	a	mais	fiel	possível.	
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4.2	CARACTERIZAÇÃO	DO	PERFIL	
	
	 No	Quadro	 1	 é	 apresentado	 a	 caracterização	 do	 perfil	 do	 solo	 ensaiado	 em	 Furnas	 por	 Angelim	
(2008).	 A	 classificação	 do	 solo	 foi	 feita	 a	 partir	 de	 ensaios	 laboratoriais,	 seguindo	 a	 distribuição	
granulométrica,	e	a	partir	de	amostragens	e	análise	táctil-visual.	
	

QUADRO	1:		Caracterização	do	Solo	

Profundidade	
(m)	

Classificação	segundo	a	distribuição	
granulométrica	 Classificação	segundo	amostragem	do	SPT		

(análise	táctil	-visual)	
Com	defloculante	 Sem	defloculante	

1	–	2	 areia argilosa	 areia argilosa	
Solo	laterítico	–	silte	arenoso	vermelho	amarelado.	
Heterogêneo.	Presença	de	mica	e	fragmentos	de	
quartzo.	

3	–	4	 areia argilosa	 areia argilosa	 Solo	residual	maduro	de	micaxisto	–	silte	argiloso	
avermelhado,	com	presença	de	fragmentos	de	
quartzo.	Apresenta	certa	homogeneidade.	
Plasticidade	média.	

5	–	6	 argila arenosa	 argila arenosa	

6	–	9	 -	 -	

9	–	17	 -	 -	

Solo	residual	jovem	de	micaxisto	–	silte	argiloso	
avermelhado	com	intercalações	amareladas	e	
esbranquiçadas.	Presença	elevada	de	mica	e	
fragmentos	de	quartzo.	Solo	estruturado,	
heterogêneo	e	com	grau	de	alteração	avançado,	
indicado	presença	de	argilominerais.	Plasticidade	
elevada	

FONTE:	Adaptado	de	ANGELIM	(2008)			
	

4.3	ENSAIO	DE	CAMPO	
	

No	campo	experimental	de	Furnas,	foram	locados	nove	furos	para	sondagem	PANDA	2,	sendo	três	
ensaios	para	cada	tipo	de	ponteira:	seção	de	4cm2	e	ângulo	de	ponta	a	90˚;	10	cm2	e	ângulo	de	ponta	a	90˚;	
10	cm2	e	ângulo	de	ponta	a	60˚.	A	localização	dos	furos	foi	estruturada	em	função	da	área	na	qual	foram	
realizadas	 ensaios	 de	 CPT	 por	 Angelim	 (2008),	 seguindo	 a	 seguinte	 orientação:	 haviam	 sido	 deixados	 no	
local	 três	 ganchos	que	 foram	utilizados	no	 ensaios	 CPT	de	Angelim,	 perfurados	no	 chão	e	 formando	um	
triângulo	 equilátero	 de	 aresta	 180	cm;	 os	 furos	 foram	 alocados	 saindo	 da	 metade	 de	 cada	 aresta	 do	
triângulo,	 sendo	 o	 1˚	 furo	 afastado	 50	cm	 da	 aresta,	 o	 2˚	 furo	 afastado	 100	cm	 da	 aresta	 e	 o	 3˚	 furo	
afastado	150	cm	da	aresta.	Nos	furos	a	50	cm	foram	utilizados	ponteiras	de	4	cm2	a	90˚,	nos	furos	a	100	cm,	
10	cm2	a	90˚	e	nos	furos	a	150	cm,	10	cm2	a	60˚.	

Por	 convenção,	 e	 para	 facilitar	 a	 separação	 de	 cada	 sondagem,	 cada	 ensaio	 recebeu	 uma	
nomenclatura	de	acordo	com	sua	posição	e	 sua	ponteira.	As	 sondagens	com	ponteira	de	seção	de	4	cm2	
foram	chamados	de	“S4”,	os	de	seção	de	10	cm2	de	“S10”,	ambas	com	ápice	de	90˚,	e	os	de	seção	de	10	cm2	
e	ápice	de	60˚	de	“S60”.	Quanto	à	localização	da	sondagem,	foi	atribuída	a	letra	a,	b	ou	c,	de	acordo	com	a	
proximidade	 das	 sondagens	 CPT	 apresentadas	 por	 Angelim	 (2008),	 conforme	 Figura	 5,	 que	 mostra	 a	
locação	dos	ensaios.	
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FIGURA	5:	Locação	dos	Furos.	
FONTE:	Arquivo	Pessoal	(2016).	

	
As	ponteiras	cônicas	fornecidas	pela	Sol	Solution	e	especificadas	para	o	equipamento	têm	ângulo	

da	ponta	(ápice)	de	90˚.	A	ponteira	que	é	o	objeto	desta	pesquisa	foi	desenhada	e	usinada	especificamente	
para	este	uso,	com	ápice	a	60˚.	Tal	formato	tem	como	justificativa	a	semelhança	com	a	ponteira	da	sonda	
do	cone	elétrico	(CPT),	que	também	possui	ápice	a	60˚	e	seção	transversal	de	área	de	10	cm2.	A	Figura	6	a	
seguir	apresenta	as	ponteiras	cônicas	utilizadas	neste	trabalho,	sendo:	1)	a	ponteira	de	4	cm2;	2)	a	ponteira	
de	10	cm2	e	ápice	de	90˚;	e	3)	a	ponteira	de	10	cm2	e	ápice	de	60˚.	

	

	
FIGURA	6:	Detalhe	das	Ponteiras	Cônicas.	

FONTE:	Arquivo	Pessoal	(2016).	
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Os	dados	obtidos	em	cada	ensaio	 foram	computados	e	analisados	pelo	software	próprio	da	Sol	
Solution	para	PANDA	2,	chamado	PANDAWin,	o	qual	recebeu	os	resultados	“qd”	do	ensaio,	os	quais	foram	
planilhados	e	transformados	em	gráfico,	o	qual	associa	a	profundidade	do	perfil	do	solo	com	sua	resistência	
à	 penetração.	 Os	 resultados	 obtidos	 foram	 analisados,	 traçando	 uma	 análise	 comparativa	 entre	 os	
resultados	obtidos	com	cada	cone.	

Para	 a	 análise	 da	 viabilidade	 do	 ensaio	 PANDA	 2	 em	maiores	 profundidades	 às	 anteriormente	
sondadas,	 foi-se	usado	vinte	hastes	de	50	 cm	cada,	 totalizando	10	metros	de	profundidade	 sondado.	Os	
resultados	 destas	 sondagens	 foram	 compiladas	 em	 penetrogramas	 para	 análise	 de	 comportamento	 da	
resistência	à	penetração.	

Cada	ensaio	realizado	e	a	análise	dos	dados	obtidos	com	cones	diferentes,	em	solo	previamente	
sondado	com	CPT,	servem	de	ponto	de	partida	para	o	estudo	da	influência	das	características	do	cone	na	
obtenção	do	valor	“qd”	de	resistência	à	penetração	do	solo.	Por	ser	uma	novidade	no	processo	executivo	do	
ensaio	PANDA	2,	a	determinação	da	eficiência	da	ponteira	de	10	cm2	com	ápice	de	60˚	se	deu	baseada	na	
comparação	 com	 os	 resultados	 obtidos	 com	 as	 ponteiras	 fornecidas	 pelo	 fabricante.	 Este	 estudo	
determinará	a	possível	viabilidade	da	modificação	do	cone	do	PANDA	2	para	melhor	coleta	de	dados	em	
solos	tropicais.		

5.		APRESENTAÇÃO	DOS	RESULTADOS	

Os	 resultados	 obtidos	 nas	 sondagens	 foram	 agrupados	 em	penetrogramas,	 de	modo	 que	 fosse	
possível	avaliar	o	comportamento	dos	valores	de	“qd”	ao	longo	do	perfil.	Foram	utilizadas	duas	abordagens	
para	 a	 análise:	 uma	 considerando	 os	 ensaios	 que	 utilizaram	 a	 mesma	 ponteira	 e	 outra	 considerando	 a	
proximidade	dos	furos	locados.	

Para	 a	maioria	dos	ensaios	 foi	 possível	 atingir	 profundidades	bem	próximas	de	10	metros,	 sem	
aumento	significativo	no	trabalho	do	processo	de	cravação	das	hastes	no	solo,	obtendo	resultados	coesos.	

A	Figura	7	apresenta	os	penetrogramas	que	agruparam	ensaios	realizados	em	região	próxima,	da	
seguinte	maneira:	a	partir	do	local	executado	o	CPT	por	Angelim	(2008)	foram	locados	três	furos,	afastados	
50cm	um	do		outro,	sendo	o	mais	próximo	ao	CPT	o	de	4cm2,	o	segundo	o	de	10cm2	e	o	terceiro	de	10cm2	
com	ápice	a	60˚,	para	os	três	penetrogramas.	
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FIGURA	7:	Penetrogramas	de	sondagens	PANDA	2:	a)	Próximas	a	sondagem	CPT1;	b)	Próximas	a	sondagem	

CPT2;	e	Próximas	a	sondagem	CPT3.	
FONTE:	Autoria	Própria	(2017).	

	
Analisando	 os	 penetrogramas	 apresentados	 na	 Figura	 7,	 percebe-se	 grande	 semelhança	 nos	

resultados	 obtidos	 para	 cada	 região	 sondada,	 independente	 do	 tipo	 de	 ponteira,	 demonstrando	 boa	
repetibilidade	dos	resultados	dos	ensaios	PANDA	2.	Deste	modo,	pode-se	afirmar	que	a	ponteira	de	10	cm2	
com	ápice	a	60˚	segue	a	mesma	tendência	que	as	outras	ponteiras	 já	existentes,	com	perfil	estratigráfico	
muito	próximo	ao	das	outras	ponteiras.		

Ainda	 assim,	 não	 foi	 possível	 detectar	 diferenças	 significativas	 no	 penetrograma	 que	 indicasse	
maior	facilidade	na	cravação	da	ponteira	utilizada	nos	ensaios	S60,	bem	como	a	influência	do	atrito	lateral	
na	ponteira	de	menor	seção	(4cm2).		

É	 possível	 perceber	 também	 que	 existe	 uma	 forte	 tendência	 no	 comportamento	 dos	
penetrogramas,	onde	os	valores	de	“qd”	apresentam	bem	elevados	no	trecho	referente	ao	primeiro	metro	
do	perfil,	depois	reduz	para	valor	próximo	de	1,0	MPa	para	trecho	longo	até	os	5	m	de	profundidade	com	
pequenas	variações	em	torno	deste	valor.	

Os	 altos	 valores	 da	 resistência	 à	 penetração	 encontrados	 no	 primeiro	 metro	 do	 perfil	 sondado 
podem	ser	atribuídos	à	sucção	do	solo,	conforme	pesquisa	de	Alves	et	al.	(2015),	realizada	na	mesma	área,	
que	estudou	o	uso	do	PANDA2	em	sondagens	rasas	no	terreno	natural	e	antes	e	após	molhagem	do	solo.	
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FIGURA	8:	Penetrogramas	de	sondagens	PANDA	2:	a)	Próximas	a	sondagem	CPT1;	b)	Próximas	a	sondagem	

CPT2;	e	c)	Próximas	a	sondagem	CPT3.	
FONTE:	Adaptado	de	Angelim	(2008).	

	
Os	 penetrogramas	 apresentados	 na	 Figura	 8	 são	 os	 mesmos	 da	 Figura	 7,	 com	 a	 adição	 das	

sondagens	CPT	apresentadas	por	Angelim	(2008).	Os	valores	de	qd	do	PANDA	2	representam	a	resistência	
dinâmica	à	penetração	da	ponteira	cônica	e	os	de	“qc”	representam	a	resistência	à	penetração	estática	da	
ponteira	do	cone	elétrico,	ambas	expressas	em	MPa.	

A	análise	destes	penetrogramas	demonstra	certa	semelhança	no	comportamento	da	resistência	à	
penetração	entre	os	ensaios	PANDA	2	e	o	CPTs,	ao	 longo	dos	primeiros	5	metros	do	perfil.	A	partir	desta	
profundidade	do	perfil,	os	valores	de	“qc”	do	CPT	tornaram-se	maiores	que	os	de	“qd”	do	PANDA	2.	Tal	fato	
pode	ser	justificado	pela	diferença	de	cravação	entre	os	2	tipos	dos	ensaios,	enquanto	o	CPT	é	considerado	
de	cravação	estática,	com	velocidade	constante	de	penetração	no	solo	inferior	a	20	mm/s,	o	PANDA	2	é	um	
ensaio	de	penetração	dinâmica.	Sendo	assim,	pode-se	assumir	que	em	camadas	de	solo	mais	resistente,	o	
ensaio	PANDA2	apresente	resistência	levemente	menor	que	a	do	CPT,	pois	a	forma	de	penetração	dinâmica	
quebra	a	estrutura	do	solo	através	do	impacto,	dando	como	resposta	uma	resistência	à	penetração	menor.	

O	ensaio	CPT1	apresentado	na	Figura	8(a)	foi	o	que	apresentou	os	valores	de	qc	mais	semelhantes	
em	relação	as	sondagens	PANDA	2:	S4a,	S10a	e	S60a.		

A	 única	 diferença	 entre	 a	 sondagem	 CPT1	 das	 outras	 duas,	 além	 da	 posição	 da	 locação	 das	
sondagens,	está	na	data	de	execução,	enquanto	a	primeira	sondagem	foi	feita	em	maio	de	2003	as	outras	
duas	 foram	 realizadas	 em	 novembro	 de	 2003.	 Essa	 pequena	 diferença	 de	 comportamento	 pode	 ser	
atribuída	a	diferença	de	datas,	que	implicam	na	diferença	de	estação	seca	e	chuvosa.	

A	 segunda	abordagem	dos	 resultados,	 indicada	na	Figura	9,	 aborda	os	ensaios	 realizados	 com	as	
ponteiras	de	mesma	seção.	
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FIGURA	9:	Penetrogramas	de	sondagens	PANDA	2:	a)	Ponteiras	de	4	cm2;	b)	Ponteiras	de	10	cm2;	e	c)	

Ponteiras	de	10	cm2	com	ápice	de	60º.	
FONTE:	Autoria	Própria	(2017).	

	
Apesar de os resultados presentes nos penetrogramas apresentados na Figura 9 

demonstrarem boa semelhança percebe-se que existem variações significativas ao longo do avanço, 
demonstrando que existem variações do solo no perfil analisado, ou seja, o ensaio PANDA2 é capaz 
de detectar sensíveis variações de resistência “qd”.  

6.		CONCLUSÕES	

A	sondagem	PANDA	2	foi	viável	para	profundidades	até	10	metros	para	o	perfil	do	solo	estudado.	
Porém	a	impossibilidade	de	separação	das	resistências	de	ponta	e	do	eventual	atrito	lateral	entre	as	hastes	
e	as	paredes	do	furo,	dificulta	a	análise	da	sua	influência.		

Partindo	da	suposição	que	a	ponteira	de	10	cm2	de	maior	diâmetro,	proporcionaria	maior	avanço	
da	 sondagem	 sem	 atrito	 lateral	 das	 hastes,	 já	 que	 a	 diferença	 de	 diâmetro	 afastaria	mais	 as	 hastes	 das	
paredes	 do	 furo,	 essa	 pesquisa	 pretendia	 com	 uso	 de	 ponteira	 da	 seção	 4	 cm2	 e	 10	 cm2,	 detectar	 nos	
penetrogramas,	 qual	 posição	 do	 perfil	 eles	 se	 defasariam,	 mostrando	 assim,	 quando	 o	 atrito	 surgiu	 no	
penetrograma	da	ponteira	de	seção	menor	de	4	cm2.	

Os	 ensaios	 PANDA	2	 e	 CPT	 possuem	 relativa	 semelhança	 no	 comportamento	 da	 resistência	 do	
solo	à	penetração,	 justificando	a	divergência	no	tipo	de	penetração	utilizada	na	sondagem:	se	estática	ou	
dinâmica.	 Enquanto	 o	 CPT	 separa	 os	 valores	 do	 atrito	 lateral	 dos	 valores	 de	 resistência	 de	 ponta,	 no	
PANDA2	não	é	possível	dissociar	a	influência	do	atrito,	não	sendo	possível	dizer	de	forma	efetiva	quando	e	
quanto	o	atrito	lateral	afeta	os	valores	de	qd.	

O	solo	ensaiado	no	campo	experimental	de	Eletrobrás	-	Furnas	apresentou	pequenas	variações	ao	
longo	do	seu	perfil,	e	o	ensaio	PANDA	2	se	mostrou	efetivo	na	detecção	destas	variações.	

A	 influência	da	proximidade	das	sondagens	parece	ter	sido	maior	que	a	alteração	das	ponteiras	
propriamente	dito.		
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Dentro	das	ponteiras	de	10	cm2,	o	ângulo	do	ápice	da	ponteira	mais	agudo	 (de	60º),	 similar	ao	

cone	do	CPT,	não	teve	influência	significativa	nos	penetrogramas	e	para	o	solo	do	estudo,	nem	na	facilidade	
ou	produtividade	de	cravação.	

Os	resultados	alcançados	demonstram	a	importância	de	se	continuar	estudando	o	tema.	
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