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	 RESUMO:	As	obras	de	engenharia	civil	exigem	uma	adequada	investigação	geotécnica	
como	 estudo	 prévio	 para	 dimensionar	 projetos	 condizentes	 com	 as	 propriedades	 e	
comportamento	do	solo	sobre	o	quão	se	assentam.	Nesse	sentido,	há	uma	variedade	de	
ensaios	de	investigação	geotécnica	in	situ	disponíveis.	O	penetrômetro	dinâmico	leve	de	
energia	 variável	 (PANDA	 2)	 surge	 como	 alternativa	 aos	 ensaios	 de	 investigação	
tradicionais,	destacando-se	devido	à	praticidade	por	ser	um	equipamento	portátil	e	por	
fornecer	resultados	digitais	de	aquisição	automática.	Diante	disso,	este	artigo	objetiva	
avaliar	os	resultados	dos	penetrogramas	dos	ensaios	PANDA	2	e	verificar	a	influência	do	
atrito	 lateral	 do	 conjunto	 de	 hastes	 do	 equipamento	 por	meio	 do	 uso	 das	 ponteiras	
cônicas	de	 seções	 transversais	variadas	de	2	cm2,	4	cm2	e	10	cm2	em	solo	natural	do	
campo	experimental	da	Escola	de	Engenharia	Civil	e	Ambiental	da	Universidade	Federal	
de	Goiás	 (EECA-UFG).	 A	 resistência	 de	 ponta	qd30	 obtida	 dos	 penetrogramas	 de	 cada	
ensaio	 PANDA	 2	 foi	 comparada	 com	 o	 número	 de	 golpes	NSPT	 dos	 ensaios	 Standard	
Penetration	Test	 (SPT)	executados	por	Jardim	et	al.	(2017)	no	mesmo	local.	Durante	a	
realização	 dos	 testes	 PANDA	 2,	 o	 número	 de	 golpes	 por	 metro	 para	 cada	 ponteira	
ensaiada	 foi	 contabilizado	 a	 fim	 de	 estabelecer	 uma	 relação	 entre	 as	 ponteiras.	 Os	
resultados	 dos	 ensaios	 formarão	 um	 banco	 de	 dados	 no	 campo	 experimental	 da										
EECA-UFG.	
	
ABSTRACT:	 The	 civil	 engineering	 buildings	 require	 an	 adequate	 geotechnical	
investigation	 as	 a	 preliminary	 study	 to	 design	 projects	 that	 are	 consistent	 with	 the	
properties	and	behavior	of	the	soil	on	which	they	are	based.	In	this	sense,	a	variety	of	in	
situ	geotechnical	investigation	are	available.	The	Ultralight	Dynamic	Cone	Penetrometer	
with	 Variable	 Energy	 (PANDA	 2)	 is	 an	 alternative	 solution	 to	 traditional	 geotechnical	
investigation,	 which	 stands	 out	 due	 to	 its	 practicality	 as	 a	 portable	 device	 and	 that	
provides	automatic	acquisition	results.	The	objective	of	this	article	is	to	assess	the	results	
of	the	penetrograms	obtained	from	PANDA	2	soundings	and	verify	the	influence	of	the	
lateral	friction	of	the	PANDA	2	rods	during	the	test	using	different	cone	sections	(2	cm2,	
4	cm2	e	10	cm2)	in	the	soil	under	natural	conditions	of	the	experimental	field	of	Escola	de	
Engenharia	Civil	e	Ambiental	of	the	Universidade	Federal	de	Goiás	(EECA-UFG)	in	Goiânia,	
Brazil.	The	cone	resistance	(qd30)	exported	from	the	penetrograms	from	each	sounding	
PANDA	 2	 was	 compared	 with	 the	 blow	 count	 NSPT	 obtained	 from	 the	 SPT	 soundings	
realized	in	the	same	experimental	field	by	Jardim	et	al.	(2017).	During	the	PANDA	2	tests,	
the	blows	per	meter	for	each	cone	section	tested	was	accounted	for,	in	order	to	make	a	
relation	 between	 them.	 The	 test	 results	 will	 gather	 additional	 information	 about	 the	
tropical	soil	in	natural	conditions	found	in	EECA-UFG.	

	

*	Contato	com	os	autores:		
	
1	e-mail:	arturfelipegcm@gmail.com						(A.F.G.C.	Miranda)	
				Engenheiro	Civil,	Universidade	Federal	de	Goiás	(UFG),	arturfelipegcm@gmail.com,	+55	(62)	98130-9914	
2	e-mail:	leonardo.milhomemc@gmail.com						(L.	M.	Cunha)	
				Engenheiro	Civil,	Universidade	Federal	de	Goiás	(UFG),	leonardo.milhomemc@gmail.com,	+55	(62)	98320-4398	
3	e-mail:	tecnoeng@gmail.com						(R.	R.	Angelim)	
				Engenheiro	Civil,	Doutor,	Professor	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Geotecnia,	Estrutura	e	Construção	Civil	(GECON)	da	Escola	
de	Engenharia	Civil	e	Ambiental	(EECA)	da	Universidade	Federal	de	Goiás,	tecnoeng@gmail.com,	+55	(62)	98406-5613	

	

	

	

	

 

 



							A.	F.	G.	C.	MIRANDA;	L.	M.	CUNHA;	R.	R.	ANGELIM	 															

 

   
 

2 

1. INTRODUÇÃO	

A	 concepção	 e	 construção	 de	 fundações	 e	 estruturas	 exigem	 um	 bom	 conhecimento	 sobre	 o	
comportamento	mecânico	 do	 solo	 e	 da	 sua	 variabilidade	 espacial.	 Conforme	 exposto	 por	 Diemer	 et	 al.	
(2014a),	os	ensaios	de	campo	são	capazes	de	identificar	e	estimar	os	parâmetros	mecânicos	do	solo,	além	de	
determinar	as	características	do	perfil	do	mesmo.	Nesse	sentido,	o	estudo	geotécnico	faz-se	necessário	antes	
da	realização	de	qualquer	fundação	e	construção	sendo,	assim,	necessário	analisar	o	comportamento	do	solo	
de	forma	adequada,	uma	vez	que	todas	as	obras	de	engenharia	civil	são	assentadas	sobre	o	mesmo	(Pinto,	
2006).	

Tendo	em	vista	as	limitações	dos	ensaios	de	investigações	geotécnicas	tradicionais,	a	introdução	de	
novos	 equipamentos	 e	 procedimentos	 mais	 modernos	 que	 possam	 reduzir	 custos	 tornam-se	 viáveis	 e	
bem-vindos.	Nesse	contexto,	o	ensaio	com	o	penetrômetro	dinâmico	 leve	de	energia	variável	 (PANDA	2)	
surge	 como	 alternativa	 para	 complementar	 as	 sondagens	 tradicionais	 de	 reconhecimento	 do	 solo,	
principalmente	para	uso	em	casos	de	obras	de	pequeno	e	médio	porte,	 aliando	à	 rapidez	do	ensaio	 e	 à	
praticidade	de	um	equipamento	portátil	com	a	aquisição	automática	de	resultados	(Navarrete,	2009).	

O	PANDA	2,	do	francês	Pénétromètre	Autonome	Numérique	Dynamique	Assisté	par	Ordinateur	2,	é	
um	penetrômetro	leve	de	energia	variável	criado	pela	empresa	francesa	Sol	Solution,	desenvolvido	em	sua	
segunda	 versão	 instrumental	 conjuntamente	 com	 o	 laboratório	 de	 engenharia	 civil,	 LERMES/CUST,	 da	
Universidade	de	Blaise	Pascal	de	Clermont-Ferrand.	

O	 PANDA	 2	 se	 destaca	 em	 alguns	 fatores	 dos	 penetrômetros	 dinâmicos	 convencionais,	
principalmente	 pela	 sua	 praticidade.	 Por	 se	 tratar	 de	 um	 equipamento	 leve	 e	 portátil	 com	metodologia	
prática	de	ensaio,	o	PANDA	2	confere	economia	de	tempo	de	investigação	in	situ	e	mão	de	obra,	visto	que	
sua	aplicação	é	feita	de	forma	manual	por	um	ou	dois	operadores.	Além	disso,	é	um	instrumento	de	fácil	
capacitação	 técnica	 que	 proporciona	 ao	 usuário	 visualização	 dos	 resultados	 obtidos	 em	 tempo	 real	 no	
terminal	de	comunicação	do	equipamento.	

Apesar	das	vantagens	apresentadas,	o	PANDA	2	ainda	é	pouco	utilizado	no	Brasil,	limitando-se	a	
algumas	instituições	de	pesquisa	e	universidades	na	realização	de	pesquisas	geotécnicas	(Alves	et	al.,	2015).	
Esse	 fato	 decorre	 da	 inexperiência	 sobre	 o	 uso	 do	 equipamento,	 principalmente	 no	 que	 tange	 a	 seu	
comportamento	em	solos	tropicais,	além	da	falta	de	mão	de	obra	capacitada	e	carência	de	normas	brasileiras	
específicas	para	a	realização	do	ensaio.	Posto	isto,	a	necessidade	de	estudos	adequados	é	notável	a	fim	de	
acrescentar	 conhecimento	 na	 determinação	 de	 sua	 aplicabilidade,	 apontar	 limitações	 para	 seu	 uso	 e	
principalmente	compreender	os	resultados	do	ensaio	em	solos	tropicais	brasileiros	para	que	assim	o	mesmo	
possa	se	tornar	uma	alternativa	a	mais	para	a	execução	de	investigação	geotécnica	no	país.	

Uma	das	limitações	conhecidas	do	equipamento	está	no	seu	critério	de	parada	do	ensaio,	que	deve	
ser	 interrompido	quando	notado	atrito	 lateral	do	conjunto	de	hastes	com	a	parede	do	furo	de	sondagem	
(Alves	 et	 al.,	 2015).	 Dependendo	 do	 tipo	 do	 solo,	 isto	 faz	 com	 que	 a	 profundidade	 alcançada	 seja	
relativamente	rasa	durante	a	execução	do	ensaio.		

O	 tipo	 de	 camada	 de	 solo	 que	 está	 sendo	 atravessada	 pode	 influenciar	 no	 atrito	 lateral,	
principalmente	 em	 caso	 de	 solos	menos	 coesivos	 que	 podem	 desprender	 partículas	 das	 paredes	 para	 o	
interior	do	furo,	confinando	as	hastes	dentro	do	furo.	Outra	situação	que	também	influencia	no	atrito	lateral	
é	relativo	a	perda	de	verticalidade	do	conjunto	de	hastes,	mais	comum	quando	a	seção	da	ponteira	é	maior	
que	a	da	haste,	o	que	pode	promover	o	contato	do	conjunto	de	hastes	com	trechos	da	parede	do	furo.	Em	
ambos	os	casos,	para	maior	parte	das	situações,	espera-se	que	estes	problemas	possam	ser	resolvidos	ou	
amenizados	empregando	ponteiras	cônicas	de	seção	transversal	bem	maiores	que	a	seção	das	hastes,	no	
caso	as	de	4	e	10	cm2.	
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As	sondagens	realizadas	com	o	PANDA	2	disponibilizam	ao	final	de	cada	ensaio	dados	que	podem	
ser	 visualizados	 em	 penetrogramas	 gerados	 no	 terminal	 de	 comunicação	 do	 equipamento.	 Os	
penetrogramas	correspondem	aos	gráficos	de	qd	versus	profundidade	de	sondagem.	Os	valores	de	resistência	
de	ponta	qd	 são	 coletados	a	 cada	golpe,	 sendo	 sua	unidade	 registrada	em	MPa.	Diversos	estudos	 com	o	
PANDA	2	foram	realizados	para	a	ponteira	cônica	de	seção	transversal	de	4	cm²,	dando	possibilidade	para	
formação	de	um	de	banco	de	dados	para	 solos	 tropicais.	Muitos	desses	 estudos	 como	os	 realizados	por	
Cruz	et	al.	(2014),	Alves	e	Silva	(2009),	e	Angelim	et	al.	(2016)	foram	utilizados	como	meio	comparativo	a	fim	
de	estabelecer	relações	das	sondagens	PANDA	2	com	as	sondagens	SPT.		

Diante	do	exposto,	questiona-se	a	influência	da	utilização	de	ponteiras	cônicas	de	seções	variadas	
no	comportamento	da	resistência	de	ponta	e	do	atrito	lateral	do	conjunto	de	hastes	durante	a	realização	do	
ensaio	PANDA	2	em	solo	tropical	natural	do	campo	experimental	da	EECA-UFG.	

2. OBJETIVO	

O	 objetivo	 deste	 trabalho	 é	 avaliar,	 por	 meio	 dos	 resultados	 dos	 penetrogramas	 dos	 ensaios	
PANDA	2,	a	influência	do	uso	das	ponteiras	cônicas	de	seções	transversais	variadas,	de	2	cm²,	4	cm²	e	10	cm²,	
no	atrito	lateral	das	hastes	durante	a	execução	dos	ensaios	em	solo	tropical	natural	do	campo	experimental	
da	EECA-UFG,	em	Goiânia.	

São	ainda	objetivos	específicos	deste	trabalho:	colaborar	na	formação	de	um	banco	de	dados	de	
resultados	de	ensaios	PANDA	2	em	solos	tropicais	da	cidade;	determinar	a	profundidade	possível	para	avanço	
da	sondagem	com	e	sem	a	presença	de	atrito	lateral;	comparar	os	resultados	dos	ensaios	PANDA	2	realizados	
com	os	resultados	dos	ensaios	SPT	executados	no	mesmo	local	por	Jardim	et	al.	(2017)	e	estabelecer	uma	
relação	entre	eles.	

3. REVISÃO	BIBLIOGRÁFICA	

As	técnicas	existentes	para	o	reconhecimento	de	solos	in	situ	apresentaram	progresso	desde	o	final	
do	 século	 passado,	 todavia,	 estas	 técnicas	 ainda	 contam	 em	 sua	 maioria	 com	 a	 implementação	 de	
instrumentos	pesados	e	lentos,	o	que	inviabiliza	a	execução	rápida	de	pesquisas	em	campo	(Navarrete,	2009).	
Ensaios	in	situ	são	realizados	por	penetrômetros	estáticos	e	penetrômetros	dinâmicos.	Dentre	os	dinâmicos,	
o	SPT	é	o	mais	comumente	utilizado	atualmente	para	investigações	de	solos	(Sol	Solution,	2009).	Entretanto,	
mesmo	 sendo	 um	 dos	métodos	 de	 investigações	 in	 situ	 ainda	 pouco	 conhecido	 e	 difundido	 no	 Brasil,	 o	
PANDA	2	se	mostra	um	instrumento	promissor	no	cenário	atual,	uma	vez	que	se	trata	de	um	penetrômetro	
de	 cone	 dinâmico	 leve	 com	energia	 variável	 que	 alia	 praticidade	 e	 rapidez	 na	 execução	 de	 ensaios	 para	
investigação	subsuperficial	(Sol	Solution,	2009).	

Desenvolvido	na	década	de	80	na	França,	o	ensaio	PANDA	vem	sendo	estudado	até	os	dias	de	hoje	
em	centros	de	pesquisa,	universidades,	empresas	privadas,	empresas	públicas	e	diversos	órgãos	em	todo	o	
mundo	(Gourvès,	1991).	Registros	da	sua	utilização	são	encontrados	desde	o	ano	de	1999	na	Europa	e	sua	
aplicação	até	hoje	é	notória	em	algumas	regiões	do	mundo	em	suas	diversas	versões	aprimoradas	(1ª,	2ª	e	
3ª).	Ainda	em	1999,	ensaios	de	investigação	de	solo	no	Reino	Unido	foram	realizados	utilizando	o	PANDA	
com	a	finalidade	de	correlacionar	os	resultados	com	outros	métodos	convencionais	como	o	SPT	(Langton,	
1999).	

Na	 Figura	 1	 é	 mostrado	 um	 esquema	 do	 equipamento	 PANDA	 2	 montado	 com	 suas	 partes	
constituintes	na	posição	necessária	para	a	realização	do	ensaio.	
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FIGURA	1:	Equipamento	PANDA	2	montado.	

FONTE:	Solotest	(2017).	
	
É	 apresentado	 a	 seguir	 os	 itens	 constituintes	 do	 equipamento	 PANDA	 2	 conforme	 disposto	 na	

Figura	1.	
A) Cabeça	de	bater	-	célula	de	carga	com	sensor	de	deformação	tipo	strain	gages;	
B) Hastes	metálicas	rosqueáveis	com	14	mm	de	diâmetro	e	comprimento	de	50	cm	cada;	
C) Fita	retrátil	com	comprimento	monitorado	que	mede	variação	da	penetração	da	ponta;	
D) Martelo	anti-repique;	
E) Unidade	central	de	aquisição	da	profundidade	de	perfuração	com	fita	denteada	retrátil;	
F) Terminal	de	comunicação.	

	
São	fornecidas	pelo	fabricante	apenas	as	ponteiras	de	2	e	4	cm²	com	ápice	de	90°.	Contudo,	alguns	

ensaios	deste	trabalho	foram	executados	com	ponteiras	cônicas	pré-fabricadas	de	10	cm²	e	ápice	de	90°.	A	
Figura	2	apresenta	as	ponteiras	cônicas	utilizadas.	

	

	
FIGURA	2:	Ponteiras	cônicas	com	ápices	de	90	graus	e	seções	transversais	variáveis:	(1)	ponteira	de	2	cm²;																						

(2)	ponteira	de	4	cm²	e	(3)	ponteira	de	10	cm².	
FONTE:	Sol	Solution	(2009).	
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Os	ensaios	em	campo	com	a	ponteira	cônica	de	2	cm²,	de	acordo	com	a	Sol	Solution	(2009),	são	

recomendados	para	projetos	de	controle	de	compactação	do	solo	ou	para	 investigação	da	resistência	em	
solos	mais	resistentes.	Já	a	ponteira	cônica	de	4	cm²	é	utilizada	para	os	demais	casos.	Um	benefício	do	uso	
desta	ponteira	é	a	facilidade	de	extração	das	hastes	com	maior	profundidade	ao	término	do	ensaio,	sendo	
menor	a	influência	do	atrito	lateral,	já	que	a	área	da	seção	transversal	da	ponteira	é	consideravelmente	maior	
que	a	da	haste.	Para	locais	em	que	o	ensaio	com	PANDA	2	apresenta	resistência	de	solo	muito	baixa,	poderá	
ser	usado	ponteiras	 cônicas	 com	áreas	de	 seções	 transversais	maiores,	 como	as	de	10	cm²	 (Sol	 Solution,	
2009).	

Quanto	as	recomendações	para	execução	do	ensaio,	Carvalho	et	al.	(2006)	sugere	que	se	limite	a	
penetração	entre	2	e	20	milímetros	por	golpe,	a	fim	de	se	evitar	o	repique	elástico	do	martelo	e,	também,	
evitar	 a	 geração	 de	 poro-pressão	 em	 solos	 saturados.	 Além	 disso,	 o	 sinal	 sonoro	 contínuo	 emitido	 pelo	
terminal	de	comunicação	indica	que	o	ensaio	deve	ser	interrompido,	já	que	a	profundidade	mínima	por	golpe	
não	é	alcançada	e,	portanto,	o	registro	de	dados	não	é	realizado.	

Uma	das	limitações	do	ensaio	PANDA	2	é	a	profundidade	alcançada	durante	a	sondagem,	fato	este	
que	decorre	muitas	vezes	do	atrito	lateral	do	conjunto	de	haste	com	as	paredes	do	furo.	Para	vencer	essa	
limitação,	 recomenda-se	 o	 emprego	 de	 ponteiras	 cônicas	 de	 maior	 área	 (Alves	 et	 al.,	 2015).	 Uma	 das	
proposições	deste	trabalho	é	o	uso	destas	ponteiras	de	maior	seção	no	intuito	de	aprofundar	a	sondagem	
sem	efeito	do	atrito.	

Em	 2014,	 no	 Brasil,	 no	 Congresso	 Brasileiro	 de	 Mecânica	 dos	 Solos	 e	 Engenharia	 Geotécnica,	
COBRAMSEG,	realizado	em	Goiânia,	houve	a	publicação	nos	anais	de	vários	trabalhos	referentes	à	aplicação	
do	PANDA.	Dentre	esses	trabalhos,	foram	apresentados	alguns	estudos	locais.	Cruz	et	al.	(2014)	apresentou	
um	estudo	de	caso	 realizado	em	uma	obra	de	Goiânia	 caracterizada	por	um	solo	homogêneo	de	 textura	
argilo-arenosa,	na	qual	utilizou-se	o	penetrômetro	dinâmico	PANDA	2	para	correlacionar	os	resultados	de	qd	
com	os	resultados	de	NSPT	dos	ensaios	SPT	realizados	também	no	mesmo	local,	o	que	possibilitou	determinar	
um	 coeficiente	 numérico	 de	 0,6	 para	 a	 relação	 qd/NSPT	 expressa	 em	 MPa	 por	 número	 de	 golpes.	
Diemer	 et	 al.	 (2014b)	 demonstraram	 a	 relevância	 do	 ensaio	 PANDA	 2	 e	 sua	 introdução	 no	 Brasil	 para	 a	
realização	de	ensaios	a	fim	de	auxiliar	em	projetos	de	fundações	rasas	e	em	projetos	de	aterros	compactados	
de	 barragem	 conforme	 os	 dados	 obtidos	 na	 ombreira	 esquerda	 da	 Barragem	 João	 Leite	 em	 Goiânia	 ao	
comparar	 resultados	 de	 ângulo	 de	 atrito	 laboratoriais	 de	 um	 solo	 compactado	 com	a	 relação	qd/σv0	 que	
representa	o	número	dinâmico	Nd.	Além	disto,	Diemer	et	al.	(2014a)	trabalharam	com	a	influência	da	sucção	
no	ensaio	PANDA,	encontrando	também	parâmetros	de	resistência	que	relacionam	o	ângulo	de	atrito	com	a	
energia	de	penetração	qd	de	acordo	com	a	profundidade	do	solo	alcançada.	

Em	2015,	ensaios	com	o	PANDA	2	foram	executados,	em	Goiânia,	na	área	da	Escola	de	Engenharia	
Civil	 e	 Ambiental	 da	Universidade	 Federal	 de	Goiás,	 em	 solo	 tropical	 não	 saturado	 para	 a	 avaliação	 dos	
resultados	conjugados	com	os	de	umidade	e	de	sucção	do	solo,	onde	a	sucção	do	solo	foi	apontada	como	
responsável	pelos	elevados	valores	de	qd	da	camada	superficial	do	solo	referente	ao	primeiro	meio	metro	de	
profundidade	do	perfil	(Alves	et	al.,	2015).	

Em	2016,	foi	publicado	no	Congresso	Nacional	de	Geotecnia,	em	Portugal,	um	estudo	geotécnico	
realizado	no	aterro	compactado	da	barragem	do	Ribeirão	João	Leite,	em	Goiânia,	comparando	ensaios	de	
campo	 SPT	 e	 PANDA	 2	 para	 determinar	 correlações	 entre	 os	 resultados	 e	 identificar	 comportamentos	
semelhantes,	 resultados	 estes	 que	 apresentaram	 equiparações	 satisfatórias	 entre	 o	 valor	 qd	 do	 ensaio	
PANDA	2	e	NSPT	do	SPT	(Angelim	et	al.,	2016).	

De	acordo	com	o	fabricante	do	PANDA	2,	Sol	Solution	(2009),	o	ensaio	consiste	na	penetração	de	
uma	ponteira	cônica	acoplada	a	uma	haste	no	solo	após	ser	aplicado	uma	certa	energia	mecânica	do	impacto	
de	um	martelo,	tendo	como	objetivo	relacionar	a	energia	advinda	da	batida	do	martelo	com	a	profundidade	
penetrada	da	haste	a	uma	dada	profundidade.	Assim,	tem-se	a	Equação	1.	
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𝑞𝑑	(𝑧) 	= 	
𝐸
𝑒
	

																																																						Eq.	[1]	
em	que:	
qd(z)	=	resistência	de	ponta	(MPa);	

			z	=	profundidade	almejada	(m);	
	 E	=	energia	advinda	da	batida	do	martelo	(J);	
	 e	=	profundidade	penetrada	da	haste	(m).	

	
Desse	modo,	obtêm-se	a	energia	aplicada	pela	batida	do	martelo	a	partir	da	altura	de	penetração	

e	da	massa	do	martelo.	Modelo	este	representado	pela	Equação	2.	
	

   								
! = # ⋅ % ⋅ ℎ	

																																									Eq.	[2]	
em	que:	
E	=	energia	advinda	da	batida	do	martelo	(J);	

	 m	=	massa	do	martelo	(kg);	
	 g	=	aceleração	da	gravidade	(m/s²);	
	 h	=	altura	de	penetração	de	queda	do	martelo	(m).	
	 	

Na	ponta	da	haste,	tem-se	ponteira	cônica	de	área	transversal	acoplada,	assim	a	energia	aplicada	
pela	batida	do	martelo	é	propagada	até	a	ponteira.	Nesse	sentido,	a	resistência	de	ponta	qd(z)	é	calculada	
pela	Equação	3,	conhecida	como	Fórmula	dos	Holandeses,	onde	qd(z)	é	a	tensão	expressa	em	MPa	a	dada	
profundidade.	

𝑞𝑑(𝑧) =
1
𝑆 ⋅ 𝑒

⋅ 𝐸 ⋅
𝑚

𝑚	 + 𝑝
	

																								Eq.	[3]	
	
em	que:	
	 qd(z)	=	resistência	de	ponta	(MPa);	
			S	=	ponteira	cônica	de	área	transversal	(m²);	
	 e	=	profundidade	penetrada	da	haste	(m);	
E	=	energia	advinda	da	batida	do	martelo	(J);	

			m	=	massa	do	martelo	(kg);	
p	=	massa	do	conjunto	atingido	pelo	martelo	(kg).	

	
De	acordo	com	a	norma	francesa	NF	P	94-105	(AFNOR,	2012),	a	aplicação	da	Fórmula	Holandesa	

assume	que	o	solo	apresenta	características	plásticas	durante	a	penetração,	que	a	pressão	entre	as	camadas	
de	solo	é	negligenciável	assim	como	o	atrito	lateral	na	haste,	fazendo	com	que	toda	a	energia	aplicada	seja	
transferida	para	a	ponteira	da	haste	e,	além	disso,	ressalta-se	que	o	uso	em	solos	sujeitos	a	saturação	deve	
ser	evitado.	

O	ensaio	PANDA	2	apresenta	como	particularidade	a	aferição	da	deformação	a	partir	de	um	sensor	
com	ponte	de	strain	gages	(célula	de	carga),	sendo	este	um	circuito	elétrico	que	varia	a	resistência	de	acordo	
com	a	deformação	gerada	pela	força	empregada,	o	que	torna	possível	o	uso	de	energia	de	aplicação	variável,	
nesse	caso	por	meio	do	martelo.	Desse	modo,	a	energia	de	entrada	pode	ser	adaptada	à	resistência	do	cone	
para	se	obter	uma	medida	precisa	da	resistência	dinâmica	do	cone	(Sol	Solution,	2009).	
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4. MATERIAIS	E	MÉTODOS	

Nesta	sessão	é	apresentada	a	metodologia	utilizada	para	a	realização	dos	ensaios	com	o	PANDA	2,	
além	do	procedimento	adotado	na	análise	dos	resultados	obtidos.	

4.1. LOCAL	DOS	ENSAIOS	-	CAMPO	EXPERIMENTAL	

O	campo	experimental	 localiza-se	na	Escola	de	Engenharia	Civil	e	Ambiental	 (EECA)	do	CAMPUS	
Colemar	Natal	e	Silva	(CAMPUS	I)	da	Universidade	Federal	de	Goiás	(UFG).	O	local	está	situado	na	Avenida	
Universitária	nº	1488,	Quadra	86,	Setor	Universitário,	Goiânia-Goiás,	cujas	coordenadas	geográficas	obtidas	
pelo	Google	Earth	Pro	são	16°40'37"	S	e	49°14'	27"	W.	A	Figura	3	ilustra	o	campo	experimental.	

	

	
FIGURA	3:	Imagem	de	satélite	do	campo	experimental.	

	FONTE:	Adaptado	de	GOOGLE	EARTH	PRO	(2017).	

4.2. CARACTERIZAÇÃO	DO	CAMPO	EXPERIMENTAL	

No	Quadro	1	está	apresentada	a	classificação	do	solo	do	perfil	do	campo	experimental,	segundo	as	
características	tácteis-visuais	avaliadas	durante	a	execução	das	sondagens	(SP01	e	SP02)	por	Jardim	et	al.	
(2017).	Foi	notada	a	ausência	de	nível	d'água	até	a	profundidade	sondada	de	10,50	metros.	Os	valores	de	
NSPT	para	cada	sondagem	são	também	apresentados	no	Quadro	1.	
	

QUADRO	1:	Classificação	táctil-visual	do	solo	e	NSPT	

Prof.		
(m)	

SP01	 SP02	
Classificação	do	Solo	

NSPT	(Golpes)	 NSPT	(Golpes)	

0,0	a	1,0	 -	 -	
Areia	siltosa,	marrom,	amarelada	e	pouco	compacta	

1,0	a	2,0	 6	 2	

2,0	a	3,0	 11	 15	 Areia	 siltosa	 com	 pedregulhos	 (fragmentos	 de	 quartzo)	 e	
compacidade	de	relativamente	a	medianamente	compacta	

3,0	a	4,0	 4	 3	 Transição	 entre	 solo	 transportado	 e	 solo	 residual	 -	 Areia	
siltosa	 com	 pedregulhos	 (fragmentos	 de	 quartzo)	 e	
compacidade	de	fofa	a	medianamente	compacta	4,0	a	5,0	 8	 3	

5,0	a	6,0	 13	 4	
Solo	 Residual	 Jovem	 -	 Silte	 arenoso,	 micáceo	 marrom	 e	
compacidade	de	fofa	a	medianamente	compacta	

FONTE:	Adaptado	de	Jardim	et	al.	(2017).	
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4.3. ENSAIOS	DE	CAMPO	

Os	ensaios	PANDA	2	foram	executados	dentro	de	um	raio	de	meio	metro	de	distância	em	torno	de	
cada	 SPT,	 havendo	 apenas	 uma	 sondagem	 PANDA	 (P10C)	 equidistante	 de	 1	 metro	 dos	 furos	 do	 SPT,	
totalizando	nove	ensaios	executados	neste	trabalho.	Na	Figura	4	pode-se	visualizar	a	locação	dos	furos	de	
sondagens,	com	suas	unidades	de	distância	em	centímetros.	

	
FIGURA	4:	Locação	dos	ensaios	PANDA	2	e	SPT	realizados	no	campo	experimental	(unid.:	cm).	

	FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Foi	adotada	a	nomenclatura	apresentada	no	Quadro	2,	para	as	sondagens	realizadas.	
	

QUADRO	2:	Nomenclatura	utilizada	

Nomenclatura	 Significado	

SP01	e	SP02	 Furos	de	sondagem	SPT	

P	 Sondagem	PANDA	2	

2,	4,	10	 Área	da	seção	da	ponteira	(cm2)	

A,	B,	C,	D	 Identificação	da	sondagem	PANDA	2	
													FONTE:	Autoria	Própria.	

	
Portanto,	como	exemplo,	P4A	e	P4B	se	referem	aos	ensaios	PANDA	2	realizados	na	região	adjacente	

ao	SP01	(ver	Figura	4),	utilizando	a	ponteira	cônica	de	4	cm².	Esta	mesma	metodologia	de	nomenclatura	se	
replica	para	os	demais	ensaios	PANDA	2.	

4.4. ANÁLISE	DOS	RESULTADOS	
Durante	a	execução	de	cada	 sondagem	PANDA	2	 foi	 classificado	o	atrito	 lateral	do	conjunto	de	

hastes	através	do	critério	de	percepção	manual.	Adotou-se	tal	critério	a	fim	de	agregar	informação	ao	ensaio	
de	tal	forma	que,	a	cada	haste	adicionada,	classificou-se	o	atrito	de	forma	manual	pelo	esforço	ao	rotacionar	
o	 conjunto	 de	 hastes	 no	 sentido	 do	 enroscamento,	 isto	 é,	 no	 sentido	 horário.	 Esses	 resultados	 foram	
analisados	na	tentativa	de	correlacionar	o	atrito	lateral	com	os	resultados	das	sondagens	PANDA	2	no	gráfico	
de	resistência	de	ponta	qd	por	profundidade.	

O	critério	utilizado	para	a	medição	do	atrito	lateral	está	representado	no	Quadro	3.	
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QUADRO	3:	Caracterização	do	atrito	lateral	

Atrito	lateral	 Critério	Adotado	

Baixo	 Conjunto	de	hastes	rotacionado	com	uma	mão	

Médio	 Conjunto	de	hastes	rotacionado	com	duas	mãos	

Alto	 Não	foi	possível	rotacionar	o	conjunto	de	hastes	
													FONTE:	Autoria	Própria.	

 
Do	Quadro	3,	como	exemplo,	nota-se	que	o	atrito	lateral	constatado	entre	as	hastes	e	o	furo	foi	

classificado	como	alto	quando	o	conjunto	de	hastes	não	rotacionou	mesmo	com	o	auxílio	das	duas	mãos.	
Mesmo	 sabendo	 que	 a	 energia	 dos	 golpes	 é	 variável,	 no	 intuito	 de	 agregar	 valor	 ao	 ensaio,	 a	

quantidade	de	golpes	recebidos	pela	célula	de	carga,	contabilizada	automaticamente	pelo	equipamento,	foi	
analisada	a	fim	de	avaliar	quantos	golpes	foram	necessários	para	atingir	uma	mesma	profundidade	com	cada	
uma	das	diferentes	ponteiras.	

4.5. COMPARAÇÃO	ENTRE	OS	RESULTADOS	DAS	SONDAGENS	SPT	E	PANDA	2	

Para	a	comparação	entre	as	sondagens	SPT	e	PANDA	2	foi	utilizado	o	método	proposto	por	Ferreira	
et	 al.	 (2013)	 que	 está	 representado	 na	 Figura	 5.	 A	 sondagem	 PANDA	 2	 fornece	 um	 penetrograma	 que	
corresponde	ao	 gráfico	da	 resistência	dinâmica	 à	penetração	qd	versus	 a	 profundidade.	Nesse	 sentido,	 o	
termo	qd30	representa	a	média	dos	valores	de	resistência	de	ponta	qd	para	um	trecho	de	30	centímetros	para	
cada	 metro	 de	 camada	 de	 solo	 e	 corresponde	 aos	 dois	 últimos	 15	 centímetros	 dos	 45	 centímetros	 de	
cravação	do	amostrador	do	ensaio	SPT	utilizado	na	determinação	do	valor	de	NSPT.	Desse	modo,	torna-se	
mais	compatível	estabelecer	uma	comparação	do	qd30	com	o	NSPT.	
	

	
FIGURA	5:	Metodologia	utilizada	para	se	determinar	qd30	como	média	dos	resultados	qd	no	mesmo	trecho	dos	dois	

últimos	15	centímetros	de	cravação	do	amostrador	do	SPT.	
	FONTE:	Adaptado	de	Ferreira	et	al.	(2013).	

5. RESULTADOS	E	ANÁLISES	

Os	resultados	dos	ensaios	foram	agrupados	em	dois	penetrogramas	apresentados	na	Figura	6,	cada	
qual	abrangendo	os	resultados	das	sondagens	realizadas	dentro	de	um	raio	de	meio	metro	em	torno	de	cada	
furo	de	sondagem	SPT,	sendo	a	Figura	6	(a)	referente	às	sondagens	PANDA	2	executadas	em	torno	do	SP01	
e	a	Figura	6	(b)	às	em	torno	do	SP02.	
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FIGURA	6:	Gráficos	qd	versus	profundidade	para	as	sondagens	PANDA	2	em	torno	(a)	do	furo	SP01	e	(b)	do	furo	SP02.		

FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Tendo	em	vista	que	o	relatório	da	sondagem	gerado	pelo	software	PANDAWin	registra	uma	grande	
quantidade	de	dados,	sendo	um	qd	para	cada	golpe,	optou-se	por	tratar	os	dados	pela	média	da	resistência	
de	 ponta	 a	 cada	 camada	 de	 10	 centímetros	 do	 perfil,	 posicionando	 a	 média	 abaixo	 da	 camada	 de	
10	centímetros	que	a	gerou.	Além	disso,	como	as	sondagens	SP01	e	SP02	executadas	por	Jardim	et	al.	(2017)	
se	encontram	a	2	metros	de	distância	entre	si	e	apresentaram	resultados	distintos	de	NSPT	para	profundidades	
entre	4	e	7	metros,	as	mesmas	serão	tratadas	separadamente	ao	invés	da	média	de	ambas.	

Apesar	 de	 terem	 sido	 realizadas	 nove	 sondagens,	 apenas	 os	 resultados	 de	 oito	 delas	 foram	
dispostos	na	Figura	6.	A	sondagem	P10C	não	foi	apresentada	devido	ao	fato	de	equidistar	1	metro	de	cada	
sondagem	SPT,	ao	contrário	das	outras	mais	próximas	que	distam	meio	metro.	Assim,	decidiu-se	ignorar	a	
mesma	nessa	primeira	análise	para	facilitar	a	visualização	das	demais.	Cabe	salientar	que	a	sondagem	P10A	
foi	interrompida	a	1,80	metros,	pois	durante	sua	execução	percebeu-se	que	o	conjunto	de	hastes	estava	se	
desenroscando	dentro	do	furo.	

Ao	analisar	as	sondagens	PANDA	2	da	Figura	6,	percebe-se	a	semelhança	dos	penetrogramas	em	
torno	de	cada	furo	SP01	e	SP02,	bem	como	a	diferença	de	comportamento	das	sondagens	próximas	de	um	
furo	 em	 comparação	 com	 as	 sondagens	 próximas	 do	 outro	 corroborando	 a	 diferença	 encontrada	 nas	
sondagens	SPT	apresentadas	por	Jardim	et	al.	(2017).	

Além	disso,	vale	destacar	que	o	trecho	compreendido	entre	1,5	e	3,0	metros	apresentou	as	maiores	
variações	entre	as	sondagens	próximas	a	cada	furo.		

Os	 valores	 de	 resistência	 de	 ponta	 qd	 expressos	 em	 função	 da	 profundidade	 para	 todas	 as	
sondagens	PANDA	2,	agrupadas	de	acordo	com	a	área	da	seção	transversal	de	sua	respectiva	ponteira	cônica,	
estão	apresentados	na	Figura	7.	
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FIGURA	7:	Gráfico	qd	versus	profundidade	para	as	sondagens	separadas	segundo	a	seção	das	ponteiras:	(a)	ponteiras	

de	2	cm2;	(b)	ponteiras	de	4	cm2;	e	(c)	ponteiras	de	10	cm2.	
FONTE:	Autoria	Própria.	

	
De	 uma	maneira	 geral,	 os	 resultados	 de	 todas	 as	 ponteiras	 apresentaram	 valores	 elevados	 de	

tensão	 para	 o	 primeiro	metro	 de	 profundidade.	 Tal	 fenômeno	 foi	 atribuído	 à	 sucção	 do	 solo	 conforme	
apresentado	 por	 Alves	 et	 al.	 (2015)	 que	 estudaram	 pontos	 no	mesmo	 terreno,	 à	 150	metros	 do	 campo	
experimental	deste	estudo.	Eles	analisaram	as	resistências	de	ponta	qd	obtidas	pelas	sondagens	PANDA	2	a	
partir	de	molhagens	do	solo	que	as	precederam,	comparando	os	resultados	com	o	perfil	de	umidade	do	solo	
e	de	sucção	mátrica,	determinada	com	o	aparelho	WP4C,	bem	como	valores	de	sucção	da	camada	superficial	
obtida	por	meio	de	tensiômetro.	

De	 acordo	 com	 a	 Figura	 7,	 os	 trechos	 compreendidos	 entre	 1,5	 metros	 a	 3,0	 metros	 de	
profundidade	nos	mostram	que,	independente	da	seção	da	ponteira	utilizada,	os	penetrogramas	do	perfil	de	
solo	detectaram	a	presença	nesta	região	de	uma	camada	de	solo	mais	resistente	à	penetração,	denotando	
uma	região	mais	resistente	que	o	restante	do	perfil	correspondente	a	camada	de	areia	siltosa	com	presença	
de	pedregulhos	(ver	Quadro	1).	

Foi	 notado,	 de	 forma	 geral,	 que	 a	 curva	 de	 resistência	 à	 penetração	 referente	 às	 ponteiras	
ensaiadas	apresentaram	resultados	mais	uniformes	para	a	profundidade	de	3,75	a	5,00	metros.	A	sondagem	
P10B	e	P10C	foram	interrompidas	a	5	metros	de	profundidade	devido	a	dificuldade	de	cravação,	conforme	
orientações	de	execução	de	ensaio	dadas	por	Carvalho	et	al.	(2006)	que	limita	o	mínimo	de	2	milímetros	de	
penetração	por	golpe.	

As	sondagens	PANDA	2	com	ponteiras	de	10	cm2	apresentaram	valores	maiores	de	qd	em	alguns	
trechos	 do	 perfil	 em	 comparação	 com	 as	 outras	 ponteiras	 de	 seção	menor.	 Observou-se	 que	 durante	 a	
execução	das	sondagens	com	essa	ponteira,	apesar	do	diâmetro	superior	ao	das	hastes,	as	hastes	podem	ter	
saído	do	prumo	dentro	do	furo	apesar	de	não	ter	sido	notada	mudança	na	superfície,	assim	dissipando	parte	
da	energia	aplicada.	
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Analisando	 a	 Figura	 7,	 percebe-se	 que,	 ao	 contrário	 das	 sondagens	 separadas	 e	 apresentadas	
segundo	a	proximidade	dos	furos	de	sondagem,	há	uma	maior	variação	entre	os	penetrogramas	de	mesma	
seção	de	ponteira,	com	menor	influência	nos	ensaios	executados	com	as	ponteiras	de	4	cm2	que	por	sua	vez	
apresentaram	maior	semelhança	e	menores	valores	de	resistência	de	ponta.	

Desta	 forma,	 diante	 dos	 resultados	 das	 sondagens	 PANDA	 2	 apresentados	 até	 então,	 é	 mais	
adequado	trabalhar	com	as	sondagens	mais	próximas	entre	si	e	radialmente	a	cada	furo	SPT	(SP01	e	SP02),	
pela	semelhança	de	comportamento	dos	penetrogramas	e	com	a	média	dos	resultados	das	sondagens,	pela	
repetitividade	 e	 semelhança	 dos	 resultados.	 Dentro	 destas	 considerações,	 destacam-se	 as	 sondagens	
PANDA	2	com	seção	de	4	cm2	que	ainda	apresentaram	a	menor	variação	ao	longo	do	perfil,	além	de	terem	
sido	feitas	em	maior	quantidade	dentro	desta	pesquisa.	

Nesse	sentido,	por	haver	a	disponibilidade	de	um	banco	de	dados	de	ensaios	PANDA	2	com	ponteira	
de	seção	de	4	cm2,	como	os	realizados	por	Alves	e	Silva	(2009),	Cruz	et	al.	(2014),	Diemer	et	al.	(2014a),	Alves	
et	 al.	 (2015)	 e	Angelim	et	 al.	 (2016),	 decidiu-se	 estabelecer	 comparações	das	 sondagens	PANDA	2	e	das	
sondagens	SPT	com	a	utilização	dessa	ponteira.		

A	Figura	8	exibe	o	comportamento	das	sondagens	com	ponteira	de	4	cm2	em	torno	de	cada	furo	
SPT,	apresentando	a	média	das	sondagens	P4A	e	P4B	próximas	de	SP01	e	a	média	das	sondagens	P4C	e	P4D	
próximas	de	SP02.	
 

	
FIGURA	8:	Gráficos	qd	versus	profundidade	para	as	sondagens	PANDA	2	de	seção	de	4	cm

2:	(a)	sondagens	em	torno	de	
SP01;	(b)	sondagens	em	torno	de	SP02;	e	(c)	resultados	da	média	em	torno	de	cada	furo.	

FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Nas	Figuras	8	 (a)	e	 (b)	percebe-se	grande	semelhança	entre	o	comportamento	das	 sondagens	de	
ponteira	de	4	cm2	em	torno	de	cada	furo	SPT	para	toda	a	profundidade.	

Na	Figura	8	(c)	comparando	as	médias	em	torno	de	cada	furo,	percebe-se	que	o	comportamento	é	
mais	distinto	entre	as	médias,	principalmente	no	trecho	do	perfil	entre	1,5	a	3,0	metros,	onde	foi	identificado	
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presença	 de	 fragmentos	 de	 pedregulho,	 apresentando	 variações	 mais	 consideráveis	 nos	 penetrogramas	
mesmo	as	sondagens	sendo	tão	próximas.	

	A	fim	de	estabelecer	uma	comparação	com	o	SPT	foi	utilizado	o	qd30	conforme	explicado	na	Figura	5	
do	item	4.5.	A	Figura	9	(a)	e	(b)	traz	o	comportamento	do	perfil	do	solo	em	função	do	qd30	para	as	ponteiras	
estudadas	em	torno	de	cada	furo	SPT,	sendo	utilizada	a	média	das	sondagens	para	as	ponteiras	de	4	cm²	
(qd30m).		Do	mesmo	modo,	em	(c),	é	apresentado	o	NSPT	por	profundidade	de	acordo	com	os	dados	presentes	
no	Quadro	1.	

	

	
FIGURA	9:	Gráficos	(a)	qd30	versus	profundidade	para	as	sondagens	PANDA	2	em	torno	de	SP01;	(b)	qd30	versus	

profundidade	para	as	sondagens	PANDA	2	em	torno	de	SP02;	e	(c)	NSPT	versus	profundidade.	
FONTE:	Autoria	Própria.	

	
No	intervalo	de	1	a	4	metros,	observa-se	que	as	curvas	das	ponteiras	de	4	e	10	cm²	apresentaram	

menores	valores	de	resistência	qd30,	enquanto	que	a	curva	para	a	ponteira	de	2	cm²	evidencia	valores	mais	
elevados.	O	fato	pode	ser	atribuído	a	maior	influência	do	atrito	lateral	entre	as	hastes	e	a	parede	do	furo	
para	a	ponteira	de	2	cm².	

A	sondagem	realizada	com	a	ponteira	de	10	cm²	em	torno	do	SP01,	isto	é,	o	P10A,	foi	apresentada	
na	 Figura	 9	 (a)	 com	 apenas	 um	 único	 ponto	 (valor	 de	 qd30)	 ao	 longo	 da	 profundidade	 porque	 teve	 sua	
execução	interrompida	ainda	rasa.		

Ao	se	comparar	as	curvas	das	Figura	9	 (a)	e	 (b)	com	a	da	Figura	9	 (c)	percebe-se	que	existe	uma	
semelhança	 no	 comportamento	 entre	 o	 PANDA	 2	 e	 o	 SPT,	 sendo	 assim	 possível	 relacionar	 qd30/N.	 Nas	
Tabelas	 1	 e	 2	 são	 apresentados	 os	 valores	 calculados	 de	 qd30	 e	 da	 relação	 qd30/N,	 determinada	 para	 as	
sondagens	PANDA	2	realizadas	em	torno	de	SP01	e	de	SP02,	respectivamente,	para	todas	seções	de	ponteiras	
utilizadas.	

	
	



							A.	F.	G.	C.	MIRANDA;	L.	M.	CUNHA;	R.	R.	ANGELIM	 															

 

   
 

14 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

								FONTE:	Autoria	Própria.		
	

																
	

	 	FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Os	resultados	mostram	grande	variação	nos	valores	médios	das	relações	qd30/N	encontradas	e	com	
elevados	coeficientes	de	variação,	seja	para	as	sondagens	em	torno	do	mesmo	furo	SPT,	seja	para	as	com	
diferentes	seções	de	ponteira	utilizadas.	

Cabe	destacar	que,	a	maior	quantidade	das	sondagens	foi	feita	com	as	ponteiras	de	4	cm²,	conferindo	
maior	 credibilidade	 para	 os	 resultados	 destas	 que	 apresentaram	 menor	 coeficiente	 de	 variação	 para	 a	
relação	qd30/N	dentre	todas.	

Para	se	agrupar	os	valores	de	qd30	em	MPa	com	o	NSPT	em	número	de	golpes,	em	um	único	gráfico,	
de	 tal	 forma	 que	 as	 curvas	 fiquem	 mais	 próximas	 para	 se	 analisar	 melhor	 o	 comportamento	 entre	 os	
resultados,	utilizou-se	o	fator	de	escala,	denominado	K,	que	aproxima	os	valores	de	qd30	dos	ensaios	PANDA	2	
dos	valores	de	NSPT,	ao	se	multiplicar	K	por	qd30.	Esse	fator	corresponde	então	ao	inverso	da	média	dos	valores	
da	relação	qd30/N	(das	Tabela	1	e	2)	e	seus	valores	estão	apresentados	na	Tabela	3.	

	
TABELA	3:	Valores	de	K	

SPT	 SONDAGENS	PANDA	2	 K	

SP01	
P2A	 0,82	

P4mAB	(P4A	e	P4B)	 1,44	

SP02	

P2B	 0,67	

P4mCD	(P4C	e	P4D)	 0,93	

P10B	 0,72	
	 	 	 	 	 	 																								FONTE:	Autoria	Própria.	

TABELA	1:		Resultados	de	qd30	e	qd30/N	para	as	sondagens	em	torno	de	SP01	

	 SP01	 P2A	 P4mAB	(P4A	e	P4B)	
Prof.	(m)	 NSPT	 qd30	(MPa)	 qd30/N		 qd30m	(MPa)	 qd30/N		

1,3	 6	 7,65	 1,28	 2,87	 0,48	
2,3	 11	 18,76	 1,71	 7,62	 0,69	
3,3	 4	 7,66	 1,92	 4,92	 1,23	
4,3	 8	 4,24	 0,53	 3,10	 0,39	
5,3	 13	 8,88	 0,68	 8,94	 0,69	

Média	 8,40	 -	 1,22	 -	 0,69	
CV	(%)	 43,4	 -	 49,9	 -	 47,1	

TABELA	2:	Resultados	de	qd30	e	qd30/N	para	as	sondagens	em	torno	de	SP02	

		 SP02	 P2B	 P4mCD	(P4C	e	P4D)	 P10B	

Prof.	(m)	 NSPT	
qd30	
(MPa)	 qd30/N		

qd30m	
(MPa)	 qd30/N		

qd30m	
(MPa)	 qd30/N		

1,3	 2	 4,83	 2,42	 3,22	 1,61	 4,69	 2,35	

2,3	 15	 18,12	 1,21	 10,22	 0,68	 8,29	 0,55	

3,3	 3	 6,98	 2,33	 3,42	 1,14	 2,22	 0,74	

4,3	 3	 2,97	 0,99	 2,03	 0,68	 5,79	 1,93	

5,3	 4	 2,04	 0,51	 5,02	 1,26	 -	 -	
Média	 5,40	 -	 1,49	 -	 1,07	 	-	 1,39	
CV	(%)	 100,2	 -	 56,6	 -	 37,2	 	-	 63,3	
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A	Figura	10	mostra	a	comparação	entre	os	resultados	dos	ensaios	SPT	e	PANDA	2,	ajustando	a	escala	

com	os	valores	de	qd30	multiplicados	por	K	apresentados	na	Tabela	3.	Os	resultados	das	sondagens	PANDA	2	
em	torno	de	SP01	e	SP02	estão	apresentados	na	Figura	10	(a)	e	Figura	10	(b),	respectivamente.	
	

	
FIGURA	10:	Gráficos	SPT	e	qd30	versus	profundidade	para	as	sondagens	PANDA	2	(a)	em	torno	de	SP01	e	(b)	em	torno	

de	SP02.	
FONTE:	Autoria	Própria.	

	
Na	Figura	10	nota-se	que	as	sondagens	PANDA	2,	após	a	aplicação	do	fator	de	conversão	de	escala,	

se	aproximaram	bastante	da	forma	das	curvas	do	SPT.	Além	disso,	o	PANDA	2	se	mostrou	uma	ferramenta	
interessante	de	comparação,	uma	vez	que	as	sondagens	PANDA	realizadas	em	torno	de	cada	furo	captaram	
a	 variação	 de	 comportamento	 da	 resistência	 do	 solo	 no	 perfil,	 mostrado	 pelas	 sondagens	 SPT	 numa	
comparação	entre	elas,	caracterizando	algumas	diferenças	existentes	no	perfil,	mesmo	tão	próximas.	

Tratando-se	de	energia,	Jardim	et	al.	(2017)	mediram	a	eficiência	em	termos	de	EFV,	obtendo	valores	
de	eficiência	média	de	84,5%	para	a	sondagem	SP01	e	80,5%	para	a	sondagem	SP02	nos	10,45	metros	de	
profundidade	 sondados,	 resultados	esses	que	corroboram	com	a	diferença	do	comportamento	do	 solo	à	
resistência	à	penetração	no	perfil.	

O	Quadro	4	mostra	a	comparação	dos	resultados	de	SP01	e	SP02	com	os	resultados	da	média	das	
ponteiras	de	4	cm2	(P4mAB	e	P4mCD)	em	torno	de	cada	um.	
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QUADRO	4:	Comparação	dos	resultados	de	NSPT	e	qd30m	dos	ensaios	

Prof.	
(m)	

SP01	 P4mAB	 SP02	 P4mCD	 Classificação	do	Solo																
(Jardim	et	al.	2017)	NSPT	

(Golpes)	
qd30m	
(MPa)	 Golpes/m	 NSPT	

(Golpes)	
qd30m	
(MPa)	 Golpes/m	

0,30	 -	 -	 254	 -	 -	 256	
Areia	siltosa,	pouco	compacta	

1,30	 6	 2,87	 259	 2	 3,22	 141	

2,30	 11	 7,62	 381	 15	 10,22	 315	
Areia	 siltosa	 com	pedregulhos,	
relativamente	a	medianamente	
compacta	

3,30	 4	 4,92	 222	 3	 3,42	 142	 Areia	 siltosa	 com	pedregulhos,	
compacidade	 de	 fofa	 a	
medianamente	compacta	4,30	 8	 3,10	 252	 3	 2,03	 175	

5,30	 13	 8,94	 490	 4	 5,02	 313	
Silte	 arenoso,	 compacidade	 de	
fofa	a	medianamente	compacta	

Total	 42	 -	 1856	 27	 -	 1341	 	
Média	 8,40	 5,49	 309	 5,40	 4,78	 223	 	

FONTE:	Autoria	Própria.	
 

O	Quadro	5	apresenta	os	valores	de	qd30	para	os	ensaios	realizados	com	as	ponteiras	de	2	e	10	cm2,	
assim	como	o	atrito	lateral	percebido,	ao	girar	o	conjunto	de	hastes	manualmente	a	cada	inserção	de	nova	
haste	ao	conjunto.	

	

QUADRO	5:	Resultados	das	sondagens	realizadas	com	as	ponteiras	de	2	e	10	cm²	

Prof.	(m)	
P2A	 P2B	 P10B	 P10C	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

0,0	a	1,0	 -	 Baixo	 -	 Baixo	 -	 Baixo	 -	 Baixo	

1,0	a	2,0	 7,65	 Baixo	 4,83	 Baixo	 4,69	 Baixo	 4,51	 Baixo	

2,0	a	3,0	 18,76	 Médio	 18,12	 Médio	 8,29	 Baixo	 15,79	 Baixo	

3,0	a	4,0	 7,66	 Médio	 6,98	 Médio	 2,22	 Baixo	 7,81	 Baixo	

4,0	a	5,0	 4,24	 Médio	 2,97	 Médio	 5,79	 Médio	 7,23	 Médio	

5,0	a	6,0	 8,88	 Alto	 2,04	 Alto	 -	 -	 -	 -	

Total	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Média	 9,44	 -	 6,99	 -	 5,25	 -	 8,84	 -	
	FONTE:	Autoria	Própria.	

	
Ao	analisar	o	Quadro	5,	percebe-se	que	os	ensaios	PANDA	2	com	a	ponteira	de	2	cm2	apresentaram,	

de	fato,	maior	influência	do	atrito	lateral	verificado	manualmente	e	consequente	maior	qd30	na	maior	parte	
do	 perfil.	 As	 sondagens	 com	 a	 ponteira	 de	 2	 cm2	 apresentaram	 atrito	 médio	 a	 partir	 de	 2	 metros	 de	
profundidade	 e	 atrito	 considerado	 alto	 a	 5	 metros,	 enquanto	 os	 ensaios	 com	 a	 ponteira	 de	 10	 cm2	
apresentaram	atrito	médio	apenas	a	4	metros	de	profundidade.	Contudo,	essa	percepção	do	atrito	não	foi	o	
fator	preponderante	na	variação	do	qd30.	

O	Quadro	6	apresenta	os	valores	de	qd30	e	atrito	lateral	observado	para	os	ensaios	realizados	com	
as	ponteiras	de	4	cm2.	
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QUADRO	6:	Resultados	das	sondagens	realizadas	com	as	ponteiras	de	4cm²	

Prof.	
(m)	

P4A	 P4B	 P4C	 P4D	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

qd30	

(MPa)	
Atrito	
Lateral	

qd30	
(MPa)	

Atrito	
Lateral	

0,0	a	1,0	 -	 Baixo	 -	 Baixo	 -	 Baixo	 -	 Baixo	

1,0	a	2,0	 2,92	 Baixo	 2,81	 Baixo	 2,45	 Baixo	 3,99	 Baixo	

2,0	a	3,0	 7,86	 Baixo	 7,37	 Baixo	 10,10	 Baixo	 10,34	 Médio	

3,0	a	4,0	 4,55	 Médio	 5,29	 Médio	 3,89	 Médio	 2,94	 Médio	

4,0	a	5,0	 2,87	 Médio	 3,32	 Alto	 2,36	 Médio	 1,69	 Médio	

5,0	a	6,0	 7,85	 Alto	 10,03	 Alto	 6,28	 Alto	 3,76	 Alto	

Total	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Média	 5,21	 -	 5,76	 -	 5,02	 -	 4,54	 -	

FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Foi	observado	que	a	percepção	do	atrito	lateral	nos	Quadros	5	e	6	está	diretamente	relacionado	ao	
aumento	de	profundidade,	aumentando-a.	Nesse	sentido,	é	de	se	esperar	atrito	baixo	na	superfície	do	perfil	
de	solo	e	atrito	alto	na	camada	mais	profunda.	Tal	comportamento	foi	observado	em	todas	as	sondagens	
realizadas	com	as	diferentes	ponteiras,	contudo	a	utilização	de	ponteiras	de	seções	variadas	mostraram	atrito	
de	 diferentes	 intensidades	 entre	 elas	 para	 uma	 mesma	 profundidade.	 A	 ponteira	 de	 2	 cm2	 foi	 a	 que	
apresentou	atrito	lateral	mais	elevado	a	menor	profundidade,	seguida	pela	ponteira	de	4	cm2	e	por	fim	pela	
de	10	cm2.	

Ao	analisar	o	Quadro	6,	percebe-se	que	há	atrito	de	médio	a	alto	a	partir	de	3	metros	de	profundidade	
para	todos	os	ensaios	com	ponteira	de	4	cm2.	Esse	fato	pode	ser	explicado	pela	composição	da	camada	de	
solo	 atravessada,	que	 se	 trata	de	uma	areia	 siltosa	 com	 fragmentos	de	quartzo	 (pedregulho),	 em	alguns	
trechos,	o	que	pode	causar	maior	atrito	lateral	por	serem	mais	ásperos.	Além	de	que,	sendo	o	solo	menos	
coesivo,	maior	será	a	probabilidade	de	queda	de	material	e	fragmentos	da	parede	do	furo	para	o	interior	do	
mesmo.	

É	 sabido	que	no	ensaio	PANDA	2,	a	energia	do	golpe	é	variável	mesmo	com	o	martelo	de	massa	
padronizada	de	1,726	kg.	Entretanto,	considerando	que	os	ensaios	foram	realizados	por	dois	operadores,	
que	 se	 revezavam	 entre	 si	 em	 aproximadamente	 a	 cada	 20	 golpes,	 é	 possível	 considerar	 esses	 golpes	
(energia)	 de	 forma	 simplista	 e	 associá-los	 ao	 grau	 de	 dificuldade	 para	 vencer	 cada	 camada	 atravessada,	
podendo	ser	utilizado	na	comparação	de	produtividade	de	execução	da	sondagem	PANDA	2	para	as	 três	
seções	de	ponteira	ensaiadas.	A	Figura	11	traz	a	quantidade	de	golpes	necessária	para	cravar	cada	metro	
com	cada	uma	das	ponteiras,	após	realizar	a	média	de	golpes	por	metro	para	cada	seção	(P2m,	P4m	e	P10m).	
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FIGURA	11:	Quantidade	necessária	de	golpes	para	cravar	as	diferentes	ponteiras	a	cada	metro	de	camada	de	solo.	

FONTE:	Autoria	Própria.	
	

Na	Figura	11	percebe-se	para	o	tipo	de	solo	ensaiado	que	a	média	da	quantidade	de	golpes	por	
metro,	para	cada	seção	de	ponteira,	apresentou	tendência	semelhante	de	variação.	Além	disso,	nota-se	que	
a	quantidade	de	golpes	necessária	para	atravessar	cada	metro	fez	jus	a	composição	do	material	do	perfil.		

A	camada	de	3	metros,	composta	por	areia	siltosa	com	pedregulhos,	exigiu	a	maior	quantidade	de	
golpes	para	ser	atravessada,	sendo	que,	nessa	mesma	camada,	 foi	constatado	um	valor	de	resistência	de	
ponta	superior.	Esse	comportamento	foi	observado	para	todas	as	ponteiras.	

Analisando	P2m,	nota-se	que	para	cada	metro	cravado,	o	número	de	golpes	necessário	variou	no	
intervalo	de	113	a	211	golpes	por	metro,	enquanto	que	para	P4m	foi	de	182	a	348	golpes	por	metro.	Para	
P10m	ficou	no	intervalo	de	243	a	444	golpes	por	metro.		

De	forma	geral,	é	notório	que	as	sondagens	com	a	ponteira	de	2	cm2	(P2m)	registraram	a	menor	
quantidade	de	golpes	por	metro	para	todo	o	perfil	ensaiado,	enquanto	que	as	de	10	cm2	apresentaram	os	
maiores	valores.	O	número	de	golpes	total	de	P2m	para	alcançar	os	5	metros	de	profundidade	foi	de	701	
golpes,	 para	 P4m	 soma-se	 1198	 e,	 para	 P10m,	 1734	 golpes.	 Esses	 valores	 ilustram	 a	 produtividade	 da	
sondagem	 PANDA	 2	 para	 cada	 uma	 das	 três	 ponteiras	 ensaiadas	 para	 o	 solo	 estudado,	 quanto	maior	 a	
quantidade	de	golpes,	maior	o	esforço	físico	necessário	e	tempo	empreendido	na	execução	da	sondagem.	

Nas	sondagens	realizadas	pode-se	afirmar	que,	para	os	5	metros	do	perfil	de	solo	ensaiado,	a	média	
das	sondagens	com	a	ponteira	de	10	cm2	exigiu	aproximadamente	2,5	vezes	mais	golpes	que	a	de	2	cm2	e	
1,44	vezes	o	número	de	golpes	quando	comparado	com	a	de	4	cm2.		

Diante	disso,	considerando	a	produtividade	e	a	influência	do	atrito,	recomenda-se	a	execução	de	
ensaios	com	a	ponteira	de	4	cm2	com	a	participação	de	dois	operadores,	em	especial	para	solos	tropicais	de	
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perfil	 desconhecido.	 Por	 outro	 lado,	 nos	 casos	 onde	 já	 houverem	 sondagens	 e	 caracterização	 do	 solo	
disponíveis,	pode-se	determinar	adequadamente	o	número	de	operários	e	a	ponteira	a	ser	utilizada.	Cabe	
salientar	que	o	furo	deixado	pela	ponteira	de	10	cm2,	após	a	retirada	das	hastes,	dá	condições	para	fazer	a	
medição	do	nível	do	lençol	freático.	

De	maneira	geral,	recomenda-se	a	utilização	da	ponteira	de	2	cm2,	apesar	da	influência	do	atrito	
lateral,	para	sondagens	em	solos	muito	resistentes	nos	quais	a	ponteira	de	4	cm2	se	mostra	ineficiente,	por	
não	penetrar	no	solo	o	suficiente	(menos	de	2	mm	por	golpe)	a	ponto	de	não	gerar	registro	de	qd.	

Quando	 não	 há	 conhecimento	 do	 tipo	 de	 solo,	 recomenda-se	 a	 realização	 de	 sondagens	 com	
ponteira	de	4	cm2,	por	ser	uma	ponteira	de	eficiência	de	execução	intermediária	que	apresenta	resultados	
satisfatórios	de	 resistência	de	ponta,	 com	baixa	variação	dos	penetrogramas	entre	os	ensaios	 realizados,	
como	mostrado	anteriormente	na	Figura	8.	Enfim,	conclui-se	que	as	sondagens	PANDA	2	com	as	ponteiras	
de	 4	 cm2	 devem	 ser	 priorizadas	 frente	 as	 demais	 salvo	 exceções,	 especialmente	 quando	 não	 há	
conhecimento	do	tipo	de	solo.	

6. CONCLUSÃO	

As	sondagens	PANDA	2	realizadas	foram	capazes	de	detectar	a	diferença	de	comportamento	do	
solo	no	perfil,	dando	respaldo	aos	resultados	das	sondagens	SPT	executadas	por	Jardim	et	al.	(2017).	

Todas	as	 sondagens	PANDA	2	 realizadas	 com	as	diferentes	ponteiras	 cônicas	obtiveram	valores	
elevados	de	resistência	à	penetração	dinâmica	dentro	da	faixa	do	primeiro	metro	de	profundidade,	efeito	
esse	atribuído	à	sucção	do	solo	conforme	estudado	por	Alves	et	al.	(2015).	

Conforme	aumentou-se	a	seção	da	ponteira	(2,	4	e	10	cm2)	aumentou-se	também	a	dificuldade	de	
cravação	da	mesma	(aumento	do	número	de	golpes),	diminuindo	a	produtividade	(aumento	do	tempo).	

Para	este	estudo,	o	atrito	lateral	observado	nas	sondagens	PANDA	2	é	influenciado	pelo	aumento	
da	profundidade,	pela	seção	da	ponteira	utilizada	e	pelo	tipo	de	solo,	notando-se	que	quanto	mais	profundo	
o	ensaio	maior	a	probabilidade	do	conjunto	de	hastes	entrar	em	contato	com	a	parede	do	furo.	

	A	ponteira	de	seção	de	10	cm2	no	que	tange	a	avaliação	manual	do	atrito	nas	hastes	apresentou	
menor	influência.	Entretanto	ao	se	analisar	os	penetrogramas	das	sondagens	com	as	ponteiras	de	seção	de	
4	cm2	percebeu-se	que	apresentaram	menores	valores	de	resistência	dinâmica	à	penetração	que	as	demais	
ponteiras	de	10	e	de	2	cm2.		

As	 ponteiras	 de	 2	 cm2	 apresentaram	os	maiores	 valores	 de	qd	 devido	 a	 influência	 do	 atrito.	 As	
ponteiras	de	10	cm2	tiveram	valores	intermediários	e	mais	próximos	das	de	4	cm2.	

A	semelhança	entre	o	comportamento	dos	penetrogramas	das	sondagens	PANDA	2	para	todas	as	
ponteiras,	mas	mais	adequadamente	para	as	de	4	cm2,	e	da	curva	de	NSPT	versus	profundidade,	possibilitaram	
a	 determinação	 de	 relações	 de	 qd30/NSPT	 para	 o	 solo	 estudado.	 Entretanto,	 devido	 as	 mudanças	 no	
comportamento	 resistente	 do	 solo	 no	 perfil	 e	 o	 fato	 das	 sondagens	 PANDA	 2	 terem	 avançado	 uma	
profundidade	média	de	5,5	metros,	resultando	na	determinação	de	apenas	5	valores	no	perfil	de	qd30,	não	
seria	indicado	apresentar	um	valor	médio	para	todo	o	perfil,	 já	que	os	coeficientes	de	variação	orbitaram	
entre	37%	e	47%	para	as	ponteiras	de	4	cm2,	que	apresentaram	os	menores	valores.	

Como	sugestão	para	futuras	pesquisas,	recomenda-se	a	utilização	da	ponteira	de	10	cm2	com	ápice	
de	60°	assim	como	a	da	sondagem	Cone	Penetration	Test	(CPT)	a	fim	de	avaliar	seu	desempenho	na	facilidade	
de	cravação.	
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