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     RESUMO 

 

Os métodos de investigação geotécnica estão sendo cada vez mais utilizados no cenário 

internacional, visando atingir objetivos como agilidade na obtenção dos resultados, 

praticidade na execução dos ensaios e economia com o procedimento executivo. Dentre 

essa grande gama de ensaios, o Penetrômetro Leve de Energia Variável PANDA 2 

(Pénétremétré Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur) vem se 

destacando pelas suas inúmeras peculiaridades quando comparado a outros ensaios de 

mesma natureza (penetrométricos) devido ao atendimento de todas as características 

supracitadas acima. Diante do exposto, no presente trabalho buscou-se realizar sondagens 

PANDA 2 com diferentes ponteiras em um solo tropical da cidade de Goiânia, a fim de 

verificar a consistência dos dados obtidos, relacionar os dados com resultados de um 

ensaio SPT feito no mesmo campo experimental e avaliar a energia necessária á cravação 

para as diversas sondagens. Para tal, foram calculadas quatro variáveis a partir dos dados 

brutos obtidos: qd30, qd10, EACUM e E50. Foi feita, a construção gráfica desses resultados 

com a profundidade, a fim de relacioná-los entre eles, bem como com a variação do tipo 

de solo ao longo do perfil explorado. Além disso, a partir da relação qd30/NSPT e avaliou-

se sua variação para os diversos furos de sondagem PANDA 2, realizando também 

comparações com outros trabalhos, chegando-se a conclusão de que esse resultado é 

fortemente dependente do tipo de granulometria do solo. Observou-se ainda, que a 

energia necessária para a cravação do conjunto de hastes com uma ponteira cônica de 10 

cm² é maior do que a energia necessária para a cravação do mesmo conjunto de hastes 

com uma ponteira de 4 cm², visto que a tensão transmitida ao solo é maior devido à área 

de contato ser maior.  

 

Palavras-chave: Panda 2. Solos tropicais. Penetrômetro leve. Energia de cravação. 

Resistência à penetração dinâmica. SPT. Correlações entre ensaios de campo
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentro da engenharia civil, embora a investigação geotécnica do subsolo ocupe um papel 

fundamental, muitas vezes têm sido negligenciada, considerando o baixo interesse dos 

construtores em investirem em uma campanha robusta de investigação. 

 

O fato do solo se tratar de um material multifásico torna seu comportamento complexo. 

Segundo Pinto (2006), Terzaghi na década de 30 já enunciava que as leis teóricas aplicáveis a 

outros materiais de engenharia, como aço e concreto, não se aplicam aos solos, deixando clara 

a importância de uma adequada investigação geotécnica precedendo qualquer obra civil. 

 

As tensões e deformações as quais o solo estará submetido, oriundas do carregamento imposto 

pela construção, devem ser estudadas, avaliadas e bem entendidas para que se tenha um bom 

desempenho das fundações. 

 

A Investigação Geotécnica é um procedimento de extrema importância dentro da construção de 

qualquer obra. Segundo Hunt (2007), o objetivo geral de um programa de investigação 

geotécnica é analisar e investigar todos os fatores do ambiente geológico que poderão intervir 

no processo construtivo proposto. A investigação do solo permite um maior conhecimento das 

características deste, gera redução de custos no dimensionamento das fundações e permite ao 

engenheiro conhecer um pouco mais a cerca do comportamento do solo e de suas respostas. É 

importante para a prevenção de problemas e é de interesse do poder público, da sociedade e do 

engenheiro geotécnico (MARINHO 2005). 

 

Dentre os ensaios geotécnicos de campo mais consagrados, destacam-se o SPT (Standard 

Penetration Test), o CPT (Cone Penetration Test), PMT (PressureMeter Test), o DMT 

(DilatoMeter Test) e o VST (Vane Shear Test).
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Segundo Schnaid (2012), o exemplo brasileiro mais conhecido de ensaios de campo através de 

métodos diretos é o SPT para previsão das características do solo, sendo usado tanto para 

estimativa de recalques quanto para previsão da capacidade de carga de fundações. Entretanto, 

o fato de ser um ensaio dependente totalmente da natureza humana, é uma grande desvantagem. 

Dada essa afirmação, o surgimento de novos ensaios que complementem o SPT neste âmbito é 

de suma importância. 

 

Nesse sentido, o uso do ensaio PANDA 2 (Penétremetré Autonome Numérique Dynamique 

Assisté par Ordinateur) como sondagem alternativa, complementar à sondagem SPT, mostra-se 

promissora. O ensaio PANDA 2 um ensaio que possui aquisição automática de dados e possui 

uma aparelhagem portátil. Assim, o presente trabalho busca estudar o ensaio PANDA 2 como 

ensaio complementar às sondagens SPT correntes ou ainda como ensaio alternativo para 

pequenas construções e escavações, fazendo a comparação com resultados do ensaio SPT. 

Ainda colaborar, na construção de um banco de dados com resultados de ensaios PANDA 2 para 

solos tropicais do município.  

 

1.1 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral do trabalho é a determinação de parâmetros de resistência à penetração do solo 

do campo experimental da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da UFG, de modo 

a comparar os resultados provenientes do equipamento PANDA 2 para diferentes sondagens, 

com diferentes ponteiras, bem como analisar do ponto de vista da energia (trabalho da força), a 

dificuldade de cravação das ponteiras acopladas ao conjunto de hastes no solo para os ensaios 

realizados. 

 

Como objetivos específicos do presente trabalho, pretende-se fazer: 

• Comparação do comportamento da variável qd ao longo da profundidade para as 

diversas sondagens PANDA 2 realizadas com diferentes seções de ponteiras (4 cm² e 

10 cm²); 

• Análise da energia acumulada proveniente do trabalho mecânico necessário para 

penetrar uma ponteira acoplada a um conjunto de hastes no solo até as profundidades 

pré-determinadas
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• Contribuição para a formação de um banco de dados de ensaios PANDA 2 de solos 

tropicais para a cidade de Goiânia; 

• Análise da repetitividade de sondagens PANDA 2 para sondagens realizadas com 

mesma seção de ponteira; 

• Realização da correlação entre resultados de um ensaio SPT e ensaios PANDA 2 para 

o solo do campo experimental.
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo está apresentada a revisão bibliográfica sobre investigação geotécnica, sobre as 

principais características dos solos tropicais e sobre as sondagens SPT e PANDA 2. 

 

2.1.  INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS EM OBRAS CIVIS 

 

A mecânica dos solos clássica, procura, muitas das vezes, fazer simplificações para estudar o 

comportamento do solo com as ferramentas matemáticas e físicas disponíveis. Assim, hipóteses 

simplificadoras como a de homogeneidade da massa de solo, de elasticidade e de propriedades 

isotrópicas muitas das vezes são adotadas para que se possa fazer uma previsão da resposta do 

solo às tensões e esforços a que este pode estar submetido (DAS, 2007). 

Entretanto, na realidade, o solo é heterogêneo, possui comportamento elastoplástico e suas 

propriedades são em sua maioria anisotrópicas. A fim de julgar as reais propriedades das 

partículas constituintes da massa de solo, são feitas investigações geotécnicas que permitem 

uma análise mais adequada e precisa do tipo de solo estudado, e fornecem uma base importante 

para o início de qualquer obra civil apoiada sobre o solo. Segundo Schnaid (2012), o 

planejamento de uma campanha de investigação geotécnica deve ser concebido por engenheiro 

geotécnico experiente, que possa equilibrar os custos e as características da obra em função da 

complexidade geológica e geotécnica do local de implantação. 

 

Look (2014) definiu que o nível de uma investigação geotécnica está diretamente relacionado 

com a magnitude de uma obra, dependendo resumidamente de oito fatores:  

 

1) Natureza e tamanho físico da obra
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2) Vizinhanças do local de construção; 

3) Condições do subsolo; 

4) Sismicidade; 

5) Custo capital da obra; 

6) Custo relativo da investigação geotécnica em relação ao montante total gasto na obra; 

7) Tipo de estudo; 

8) Nível mínimo de experiência. 

 

O autor ainda classifica os grupos de investigações geotécnicas em três grupos: CG1 (Categoria 

Geotécnica 1), CG2 (Categoria Geotécnica 2) e CG3 (Categoria Geotécnica 3). A medida que 

a categoria aumenta, o refinamento do processo de investigação é aumentado. 

 

O conhecimento da real estratificação do solo em um local de interesse, dos resultados de 

ensaios de amostras de solo ao longo de várias profundidades e a obtenção de informações 

oriundas de observações feitas durante a execução de obras em condições similares são 

importantes subsídios para execução de qualquer projeto de fundação (DAS, 2007). Assim, uma 

satisfatória exploração geotécnica in situ resultará em uma obra com menores custos e que 

atenda condições de segurança e de serviço. 

 

Marinho (2005) explica que, a ausência de investigação geotécnica ou inadequada, resulta em 

projetos inadequados e com isso atrasos na obra gerados pelas correções devidas ao mal 

conhecimento do solo, remediações e aumento de custos por modificações feitas durante a 

execução. A obtenção de dados do subsolo serve ainda como documento de engenharia para 

análise futura de qualquer problema que venha a ocorrer, e como acervo histórico para 

comparação na execução de obras em condições geológico-geotécnicas semelhantes. 

 

Segundo Marinho (2005), investigar o subsolo é demonstrar respeito à natureza e 

responsabilidade para com a sociedade. Já Look (2014) aponta que, a investigação geotécnica 

não deve ocorrer apenas durante o período que precede a obra. Ela deve ser constante durante 

toda a vida útil da mesma, de modo que seja garantido um comportamento aceitável e 

satisfatório no que diz respeito ao suporte das cargas por parte do solo. 
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Uma investigação geotécnica adequada busca determinar as seguintes características do local 

investigado: natureza do solo e suas distintas camadas; identificação da profundidade e a 

natureza do leito rochoso, se presente; identificar visualmente e por meio de ensaios de 

laboratório as características do solo tanto no seu estado amolgado como indeformado; observar 

as condições de drenagem do local; avaliar problemas de construção em relação às estruturas 

próximas existentes; e determinar a posição do nível do lençol freático (DAS, 2007). 

 

A investigação geotécnica que precede uma obra civil pode ser de duas naturezas distintas: 

investigação de campo e investigação de laboratório, sendo que, muitas das vezes, é necessário 

o emprego de ambos. Os ensaios de laboratório requerem a retirada de amostras, o que nem 

sempre é possível devido às dificuldades operacionais e também demandam mais tempo para 

sua execução (ANGELIM, 2011). Como afirma Schnaid (2012), os projetos geotécnicos são 

amplamente fundamentados em Investigações Geotécnicas de Campo, as quais fornecem uma 

estimativa realista das propriedades de comportamento dos materiais envolvidos e permitem 

uma definição satisfatória da estratigrafia do subsolo.  

 

2.2. SOLOS TROPICAIS 

 

O solo é a camada passível de escavação com equipamentos comuns de terraplanagem, e 

constitui a camada superficial da crosta terrestre constituída por grãos separáveis, oriundos de 

processos de desgaste mecânico e hidráulico (VILLIBOR, 2009). A terminologia de 

classificação dos solos em geral, na Engenharia Geotécnica clássica, baseia-se em solos 

oriundos de regiões com clima temperado e frio ao longo do ano. Isso força novas modelagens, 

novas abordagens, novos ensaios (comportamento destes solos é diferente dos solos de regiões 

temperadas) e novas definições, aplicáveis exclusivamente aos solos tropicais. Diferentemente 

dos solos de clima temperado, os solos tropicais são caracterizados pela formação de 

aglomerações de partículas argilosas, formando grumos. Para tal, desenvolveu-se no início da 

década de setenta, a metodologia de ensaio MCT (Miniatura Compactada Tropical) que utiliza 

corpos de prova de dimensões reduzidas, com 50 milímetros de diâmetro a partir de corpos de 

prova compactados (VILLIBOR, 2009). A metodologia MCT utiliza de três grupos de ensaios 

para caracterização dos solos tropicais: (1) Grupo de Ensaios Mini-CBR e Associados; (2) 

Grupo de Ensaios Mini-MCV e Associados; e (3) Grupo de Ensaios in situ. Cada grupo 

apresenta suas subdivisões de ensaios. (FORTES et al., 2018).
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Essa classificação separa os solos em duas grandes classes: solos de comportamento laterítico, 

designados pela letra L, sendo subdividido em três grupos, e solos de comportamento não 

laterítico, designados pela letra N, sendo subdividido em quatro grupos (FORTES et al, 2018). 

Os solos de comportamento laterítico são chamados de solos lateríticos, enquanto os solos de 

comportamento não laterítico são chamados de solos saprolíticos. Por meio de um gráfico que 

relaciona o índice e’ com o coeficiente c’ é possível classificar o solo tropical nos sete grupos 

disponíveis, e a partir de uma tabela desenvolvida por Nogami e Villibor pode-se estimar as 

propriedades hidráulicas e mecânicas deste tipo de solo. 

 

A Figura 2.1. a seguir apresenta a Carta de Classificação dos solos tropicais por meio da 

metodologia MCT. 

 

Figura 2.1 – Carta de classificação dos solos tropicais proposta por Nogami e Villibor 

 

Fonte: Nogami e Villibor (2009), Tecnologia do uso dos Solos Finos Lateríticos 

 

2.2.1. Solos lateríticos 

 

Estes solos constituem a parte mais superficial do solo e são caracterizados pela uniformidade: 

uma porção de solo possui um aspecto contínuo, sem listras, camadas, xistosidades, entre outros 

(VILLIBOR, 2009). São típicos da evolução de solos oriundos de climas com regimes de 

chuvas de moderadas à intensas (PINTO, 2002). Estes solos apresentam grande concentração 
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dos metais alumínio e ferro, sob a forma de óxidos de hidróxidos, gerando uma peculiar 

coloração avermelhada, mas este solo pode-se apresentar também sob as cores amarela, ou 

alaranjada. Sua fração argila é constituída principalmente pelo argilomineral caulinita. 

 

Neste solo, a fração argila pode formar grumos, que interferem nos resultados dos ensaios de 

avaliação das características deste tipo de solo. Assim, é comum que se faça dois ensaios de 

granulometria para estes solos: um com defloculante e outro sem defloculante. O defloculante, 

geralmente o hexametafosfato de sódio, é responsável por desfazer estes grumos. Isso facilita a 

avaliação da influência dos grumos no comportamento do solo. Estes solos são também 

chamados de solos maduros. 

 

2.2.2. Solos saprolíticos 

 

São solos com características opostas às dos solos lateríticos. Apesar de também existirem nos 

solos das regiões de clima temperado e frio, estes são associados na classificação MCT aos 

solos de comportamento não laterítico. São solos resultantes da desagregação de rochas in situ 

por meio de intemperismo químico e físico, e que mantém nitidamente a estrutura da rocha 

matter, após a ação das intempéries (VILLIBOR, 2009). Estão localizados predominantemente 

na camada subjacente da camada de solos lateríticos, em terrenos sem nível do lençol freático 

emergente e não são homogêneos como os solos lateríticos (VILLIBOR, 2009). Ressaltam-se 

aqui xistosidades, presenças de camadas inclinadas, matacões, dobras e falhas, segundo Villibor 

(2009). A mineralogia destes tipos de solos, entretanto, não é tão uniforme quanto à mineralogia 

dos solos lateríticos, sendo mais complexas, e, alguns minerais apresentam-se ainda em fase de 

decomposição (estão ainda se transformando). 

 

2.3. ENSAIOS GEOTÉCNICOS COM PENETRÔMETROS 

 

Nesse tópico são apresentados os principais ensaios de interesse para o trabalho em que se 

utilizam penetrômetros: o SPT (Standard Penetration Test) e o ensaio PANDA 2 (Pénétromètre 

Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur). 
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2.3.1. Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT) 

 

O ensaio SPT (Standard Penetration Test), também chamado de Sondagem de Simples 

Reconhecimento é regulamentado no Brasil pela NBR 6484 (ABNT, 2001) e é o método de 

prospecção de subsolo mais conhecido no país. O principal objetivo do ensaio é a determinação 

do NSPT, que é o índice de resistência à penetração do SPT, que se dá pelo número de golpes 

correspondentes à cravação de 30 cm do amostrador padronizado, após a cravação inicial de 15 

cm, com corda de sisal para levantamento do martelo padronizado de massa de 65 kg em queda 

livre de uma altura de 75 cm (ABNT, 2001). 

 

O ensaio SPT é bastante positivo do ponto de vista da amostragem. Além de verificar a posição 

do nível do lençol freático, o ensaio possibilita a obtenção de amostras que servem para uma a 

classificação tátil visual do solo em questão. 

 

A execução do ensaio inicia-se com o emprego do trado-concha ou da cavadeira manual até a 

profundidade de 1,0 m, que deve ser seguida da instalação até essa profundidade do primeiro 

segmento do tubo de revestimento dotado de sapata cortante (ABNT, 2001). A norma ainda 

indica que até se atingir o nível d’água freático, as operações de perfuração devam ser realizadas 

com trado helicoidal. Outro método de perfuração, também chamado de método de lavagem, 

pode ser utilizado em casos especiais como dita a norma, é feito com o trépano de lavagem 

como ferramenta de escavação. Salienta-se que na execução do ensaio devem ser registradas as 

profundidades de transição das camadas detectadas por exame táctil visual e da variação de 

coloração de materiais trazidos à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de circulação 

(ABNT, 2001). 

 

Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001), quanto à amostragem de solo, deve-se a partir de 1,0 m 

de profundidade, colher amostras de solo por meio do amostrador-padrão. Deve-se descer o 

amostrador-padrão livremente no furo de sondagem até apoiá-lo suavemente no fundo, tendo o 

amostrador estar na mesma cota registrada na operação anterior. Caso haja discrepância entre a 

cota do amostrador e a cota de fundo registrada na operação anterior da ordem de 2 cm deve-se 

repetir a operação de limpeza do furo. Com o posicionamento correto do amostrador-padrão, 

deve-se então marcar com giz na haste, com o tubo de revestimento usado como referência, um 

segmento de 45 cm subdividido em trechos iguais de 15 cm. Deve-se posteriormente posicionar
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de maneira suave o martelo sobre a cabeça de bater de modo que, havendo alguma penetração, 

esta deva ser registrada. Se no caso citado anteriormente a penetração for menor do que 45 cm, 

procede-se com a cravação do amostrador padrão até se completar os 45 cm por meio de 

impactos sucessivos do martelo padronizado caindo de uma altura de 75 cm, registrando-se, 

individualmente, o número de golpes necessários à cravação de cada segmento de 15 cm do 

amostrador-padrão (ABNT, 2014). A Figura 2.2 a seguir ilustra resumidamente os 

equipamentos necessários para a realização de uma sondagem SPT. 

 

Figura 2.2 – Esquema da aparelhagem necessária na sondagem SPT (Fórum da Construção, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Fletcher (19651 apud BELINCANTA, 1998), existem uma série de fatores que afetam 

uma sondagem SPT, sendo que estes podem ser subdivididos em fatores de natureza humana, 

de procedimento e de equipamento. Naturalmente, como observado por Belincanta (1998), 

esses fatores são os mesmos que afetam qualquer outro ensaio com a finalidade de investigação 

geotécnica.  

 

2.3.2. Sondagem PANDA 2 

 

O presente tópico apresenta um breve histórico do equipamento e o princípio geral de 

funcionamento do equipamento PANDA 2 e aspectos gerais do equipamento.

                                                             
1 FLETCHER, G.F.A. (1965), Standard Penetration test: its uses and abuses, Journal of the Soil Mechanics 

and Foundation Division, ASCE, v.91, n. SM4, p. 66-67, July 
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2.3.2.1 Breve histórico 

 

O equipamento PANDA 2 foi desenvolvido conjuntamente pela empresa francesa Sol Solution 

e a Universidade Blaise Pascal de Clermont-Ferrand na França. O projeto foi coordenado pelo 

prof. Dr Rolánd Gourvés e segundo Gourvés2 (1991 apud NAVARRETE, 2012), no ano de 

1983 iniciou-se com o dimensionamento dos componentes mecânicos do equipamento e 

desenho geométrico do protótipo. A partir disso, Goblet3 (1989 apud NAVARRETE, 2012) 

indica que uma grande quantidade de ensaios foi realizada em conjunto com outros testes de 

penetrômetros a fim de validar os resultados obtidos, testando a repetibilidade dos testes e a 

influência de diversos parâmetros no resultado final. Barjot4 (1991 apud NAVARRETE, 2012) 

afirma que no ano de 1991 o projeto entrou em seu estágio de desenvolvimento comercial e 

industrial dando origem à primeira versão do equipamento. O equipamento é normalizado na 

França pela norma NF P94 105 (AFNOR, 2012), e hoje é amplamente utilizado em centros de 

pesquisa, universidades, laboratórios e alguns escritórios de projeto ao longo do mundo com 

uma quantidade estimada em 2012 de 2000 exemplares espalhadas em diversas localidades do 

mundo (NAVARRETE, 2012). 

 

2.3.2.2. Princípio de funcionamento do PANDA 2 

 

O ensaio, relativamente recente, consiste basicamente em uma ponteira cônica acoplada a um 

conjunto de hastes que se aprofunda no solo a medida que golpes são proferidos pelo operador 

utilizando um martelo de massa padronizada. O equipamento é composto basicamente por cinco 

componentes principais apresentados na Figura 2.3:

                                                             
2 GOURVÉS, R. (1991) Le PANDA pénétromètre dynamique léger à énergie variable LERMES CUST, 

Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand   
3 GOBLET, O. (1989), Développement du pénétromètre automatique numérique dynamique et autonome 

(P.A.N.D.A.). Mémoire d’ingénieur CUST, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, (1989).  
4 BARJOT, R. (1991) Développement industriel et comercial du PANDA. Mémoire d’ingenieur CUST. 

Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand. 
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1) Martelo de massa padronizada; 

2) Cabeça de bater; 

3) Conjunto de hastes metálicas; 

4) UCA (Unidade Central de Aquisição) e; 

5) TC (Terminal de Comunicação). 

 

Figura 2.3 – Equipamento PANDA 2 e suas principais partes constituintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sol Solution Handbook (2018) 

 

Na cabeça de bater existe uma célula de carga dotada de strain gages, que são dispositivos que 

medem a deformação normal a partir da variação da resistência elétrica. Como as resistências 

medidas são muito pequenas, utiliza-se do conceito de Ponte de Wheatstone. Essa informação 

é transmitida à UCA e processada para o cálculo da Resistência à Penetração Dinâmica. 

 

A energia é variável, pois, diferentemente de ensaios como o SPT, não há uma altura de queda 

constante, logo a energia potencial gravitacional varia entre cada golpe aplicado. Quanto às 

ponteiras cônicas, essas variam em função da área da seção transversal da base do cone, 

podendo ser de 2 cm², 4 cm² ou 10 cm². São compostas por um cone de área conhecida coroado 

a um cilindro de área da base igual a área do respectivo cone. A Figura 2.4 ilustra as relações 

que devem ser respeitadas em uma ponteira cônica:
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 Figura 2.4 - Vista esquemática da ponteira cônica e relações que devem ser respeitadas segundo  

 a Norma Francesa NF P 94-105. 

Fonte: Próprio Autor 

 

Na “cabeça de bater”, parte que recebe os golpes do martelo, existe um sensor associado a uma 

ponte de strain gages capaz de registrar a deformação. Assim, o próprio software PandaWin 

calcula a resistência à penetração dinâmica, qd, relacionando a energia transferida ao conjunto 

de hastes com a penetração no solo. Segundo a NF P 94-105 (AFNOR, 2012), a Resistência à 

Penetração Dinâmica corresponde ao valor calculado pelo sistema de aquisição de dados do 

penetrômetro em cada golpe, sempre em função da energia transferida à cabeça de bater e à 

penetração do conjunto de hastes, por meio da Fórmula dos Holandeses modificada. A Fórmula 

dos Holandeses é dada por:  

 

qd =

1

A
.(

1

2
MV2).(

1

x90°
)

1+
P

M

            (2.1) 

 

 em que: 

 

 qd: Resistência à penetração dinâmica - [MPa], 

 

 A: Área da ponteira cônica - [m²], 

 

 M: Peso do martelo padronizado - [N], 

 

 P: Peso do conjunto de hastes, da cabeça de bater e da ponteira cônica - [N], 

 

 V: Velocidade de impacto com que o martelo atinge a cabeça de bater - [m/s],
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 𝑥90° - Penetração da ponteira cônica com ápice de 90° - [m]. 

 

Na equação (2.1) o termo 
MV2

2
 representa a energia cinética, valor de entrada, e, claramente, 

quanto maior a velocidade de impacto, maior será o valor registrado pelos strain gages. Deve-

se limitar a penetração do conjunto de hastes em um intervalo situado entre 2 a 20 mm (SOL 

SOLUTION, 2018), enquanto os critérios de parada são referentes a tensões máximas, limitadas 

à ordem de 50 MPa e também pela dificuldade de girar o conjunto de hastes quando da inserção 

de um novo segmento no conjunto durante a cravação, que indica atrito excessivo do conjunto 

de hastes, o que interfere nos resultados, já que é considerado apenas a resistência a penetração 

da ponteira cônica, desprezando qualquer contribuição do atrito. Ressalta-se aqui, a diferença 

existente entre o fator de natureza humana para a sondagem SPT e para o ensaio PANDA 2, 

enquanto no primeiro o registro dos dados depende diretamente dos operadores o que pode 

gerar um possível erro na obtenção dos resultados, no outro, os dados são registrados 

automaticamente na Unidade Central de Aquisição do  PANDA 2, garantindo uma maior 

confiabilidade. 

 

O penetrograma, corresponde à curva de distribuição de resistência à penetração dinâmica em 

função da profundidade segundo a NF P94-105 (AFNOR, 2012), considerando qd no eixo das 

abcissas e a profundidade no eixo das ordenadas. A Figura 2.5, ilustra um exemplo típico de 

penetrograma, com a variação dos valores de qd com a profundidade.  

 

Figura 2.5 – Exemplo do aspecto típico de um penetrograma 

 
Fonte: O autor
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É importante ressaltar também, algumas desvantagens da sondagem PANDA 2. A presença de 

atrito lateral no ensaio é um entrave na medida real da resistência à penetração dinâmica qd, 

sendo critério inclusive para interrupção do ensaio. O contato das hastes metálicas com a parede 

do furo é maior quando se realizam ensaios com valores menores de ponteira cônica. Durante 

a realização dos ensaios, o atrito lateral pode ser “sentido” a partir da tentativa de girar o 

conjunto de hastes com a mão por parte do operador, e foi analisado por Miranda e Cunha em 

2017. 

 

Outra desvantagem está no fato de ser um ensaio de penetração dinâmica. Embora o ensaio 

mais utilizado para avaliação da resistência de solos no Brasil, o SPT, também de natureza 

dinâmica, as cargas a que o solo estará submetido ao longo do tempo serão em sua maioria de 

natureza estática. Há ainda a ausência de normalização no país para a realização do ensaio. 

 

2.3.2.3. Estudos realizados com a tecnologia PANDA 2 em outros países 

 

Embora pouco conhecido no Brasil, o penetrômetro PANDA 2 é usado em alguns países, tanto 

para fins de reconhecimento da resistência do solo como para controle de compactação dos mais 

variados tipos de obra. (SAUSSINE et al 2017; ATHAPATHTHU et al 2008; BECKETT et al 

2018). 

 

SAUSSINE et al (2017) realizaram uma extensa programação de sondagens PANDA com o 

intuito de construir um banco de dados do ensaio para solos granulares grosseiros comumente 

encontrados em locais de construção de linhas férreas na França. Os ensaios foram 

acompanhados de registros visuais utilizando o método geoendoscópico.  

 

Foram coletados dados durante um período maior que 5 anos, compondo um total de 19.827 

ensaios realizados. Foi avaliada a maneira com que a variável qd se comporta com a 

profundidade bem como o valor de qd varia com o grupo UIC. A classificação UIC é uma forma 

de classificar as ferrovias com base na quantidade de peso que trafega pela mesma diariamente. 

A classificação UIC varia de 2 a 9, sendo que quanto menor esta classificação maior será a 

quantidade de peso que a ferrovia deverá suportar. As sondagens realizadas foram feitas até 

aproximadamente 1,0 m. Para tal, notou-se que no primeiro trecho de 30 cm, há um 

aumento de qd com a profundidade aproximadamente linear com uma inclinação aproximada
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 de 1MPa/cm. Abaixo deste trecho, os resultados mostraram grandes variações de qd com a 

profundidade não seguindo uma relação matemática consistente. Os resultados mostraram 

também uma forte relação com a classificação UIC, o maior valor de qd ocorreu para um solo 

com classificação UIC3 (carregamento diário entre 50.000.000 e 80.000.000 de toneladas) e o 

menor valor ocorreu para um solo com classificação UIC8 (carregamento diário abaixo de 

1.500.000 de toneladas). 

 

2.3.2.4 Estudos realizados com a tecnologia PANDA 2 no Brasil 

 

No Brasil há relatos de ensaios com o PANDA 2 realizados, em Goiânia-GO e Brasília-DF, 

principalmente por instituições de pesquisa. 

 

No ano de 2006, Carvalho et al. realizaram estudos na área de pavimentação correlacionando o 

ensaio PANDA 2 com o pressiômetro Pencel realizando ensaios em uma pista experimental na 

cidade de Goiânia. O pressiômetro Pencel é uma variante do pressiômetro desenvolvido por 

Ménard, porém destinado ao estudo de pavimentos. Neste estudo foram realizadas três séries 

de ensaios em três estacas: estaca 3 (eixo da pista experimental), estaca 4 na faixa da direita e 

estaca 4 + 10 m na faixa da esquerda. 

 

Os procedimentos realizados consistiam em três passos: Realização do ensaio penetrométrico 

PANDA 2 até a profundidade de 2,0 m; Alargamento do furo feito pelo penetrômetro PANDA 

até a profundidade necessária para a realização de cada ensaio pressiométrico; e realização de 

5 ensaios pressiométricos por furo (Carvalho, et al 2006). Os autores correlacionaram variáveis 

medidas no pressiomêtro Pencel com a resistência de ponta qd e obtiveram bons valores de R2 

na correlação gráfica. Foram relacionadas: módulo pressiométrico, módulo pressiométrico de 

recompressão e pressão limite com a resistência de ponta qd. Para pressão limite, medida em 

kPa, a equação de ajuste encontrada foi igual: 

 

qd = 0,0027pL + 1,0126         (2.2) 

 

em que: 

 

qd: Resistência à penetração dinâmica no ensaio PANDA 2 - [MPa]
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pL: Pressão limite – [MPa]. 

 

Em 2009, Silva e Alves buscaram correlacionar resultados de ensaios SPT com resultados de 

ensaios PANDA em três sítios experimentais. Os sítios de realização de ensaios foram: uma 

residência em um condomínio horizontal, Jardins Milão, na cidade de Goiânia; um ponto na 

ombreira esquerda da Barragem do Ribeirão João Leite na cidade de Goiânia; e numa obra 

vertical na cidade de Goiânia. 

 

No primeiro sítio, condomínio Jardins Milão, até os 3 metros de profundidade o solo se 

caracterizava tátil visualmente como uma argila siltosa marrom. Entre as cotas de 3,0 a 4,0 

metros havia a presença de um pedregulho de quartzo friável argiloso marrom, e a partir de 4,0 

metros a presença de silte arenoso, pouco compacto, com pedregulhos de quartzo. Foram 

realizados dois ensaios PANDA 2, um com ponteira de 2 cm² que alcançou a profundidade de 

4,0 metros e outro com a ponteira de 4 cm² que alcançou a profundidade de 5,0 metros. Ambos 

os ensaios foram interrompidos devido a um atrito lateral excessivo. Foi realizado também um 

ensaio SPT previamente no local.  

 

No segundo sítio, barragem João Leite, foram analisados três ensaios PANDA 2 realizados por 

Angelim (2011) e um ensaio SPT realizado pelo Laboratório de Furnas-GO, sendo que o 

primeiro furo PANDA 2 distava aproximadamente 4,75 m do furo SPT, o segundo por volta de 

6,70 m e o terceiro a 0,50 m do furo SPT (SILVA, 2009). 

 

No terceiro sítio, estudou-se a resistência do solo até os 7,0 metros, desconsiderando valores 

abaixo desta cota. O solo até os 7,0 metros era uma argila siltosa vermelha. Foram realizados 

ensaios PANDA 2 simultaneamente com ensaios SPT, podendo neste caso, desprezar qualquer 

interferência de alteração de umidade devido a data de realização dos ensaios. Oito sondagens 

SPT foram associados aos ensaios PANDA 2, sendo uma sondagem SPT para cada sondagem 

PANDA 2 e os dados foram analisados até 7,0 m de profundidade, correspondendo a 

profundidade de interesse do trabalho em questão.  

 

Realizou-se a análise dos resultados por meio de duas abordagens distintas: 1) Confrontamento 

de NSPT com o produto 4qd pela profundidade (foi introduzido o fator multiplicador 4 para que 

os valores aparecessem na mesma ordem de grandeza) e 2) Apresentação da razão qd/NSPT com
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a profundidade para as sondagens realizadas. Para o primeiro sítio, na primeira sondagem os 

valores de 4qd e NSPT comportaram-se de maneira semelhante ao longo da profundidade até os 

4,0 m. Para a segunda sondagem, entretanto, no quinto metro, os valores de NSPT e 4qd 

divergiram, fator esse explicado pelo atrito lateral existente entre a parede do furo da sondagem 

PANDA 2 e o conjunto de hastes metálicas. Isso pode ser comprovado por um pico nos valores 

de 4qd nesta profundidade quando comparados aos valores de NSPT que não apresentam este 

pico. Quanto à relação de qd/NSPT para a sondagem realizada com ponteira de 2 cm² o valor 

médio encontrado foi de 0,21 enquanto para a sondagem com ponteira de 4 cm² o valor médio 

encontrado foi de 0,16, ambos valores referentes até o quarto metro. 

 

 Para o segundo sítio, os valores médios de qd/NSPT até a profundidade de 7,45 m para as três 

sondagens foram respectivamente: 0,26; 0,29 e 0,30. O valor médio da relação para os três furos 

foi de 0,28. A variável 4qd seguiu o comportamento da variável NSPT para as três sondagens 

realizadas. Foi realizada uma regressão linear para os dados médios da relação qd/NSPT até a 

profundidade de 7,45 m, e obteve-se um valor de 0,28 para a relação qd/NSPT com a equação de 

regressão para a profundidade de 3,8 metros.  

 

Para o terceiro sítio o quadro abaixo apresenta valores médios da relação qd/NSPT para os oito 

pares de ensaios SPT - PANDA 2. Os valores foram medidos até a profundidade de 6,45 m. 

Cada par de ensaios teve a nomenclatura MB – Número do ensaio.  

 

Quadro 2.1 – Valores de qd/NSPT para os pares de ensaios no terceiro sítio experimental (Silva e Alves, 2009) 

Par de 

ensaios 

 

MB 1  

 

MB 2  

 

MB 12  

 

MB 13  

 

MB 14  

 

MB 18  

 

MB 24  

 

MB 25  

qd/NSPT 0,31 0,31 0,23 0,26 0,27 0,28 0,17 0,16 

 

A partir de uma regressão linear realizada com os dados médios a cada profundidade, com a 

equação da reta obtida, para uma profundidade de 3,8 metros obteve-se o valor de qd/NSPT igual 

a 0,22.  

 

Como resultados os autores concluíram que a razão qd/NSPT para solos em estado natural foi 

igual a 0,22 e para solos compactados, como é o caso da Barragem do Ribeirão João Leite igual 
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a 0,28. Concluiu-se também que o uso do ensaio PANDA 2 para solos silte-argilosos brasileiros 

mostra-se bastante promissor.  

 

Ferreira et al. (2013) realizaram estudos com os resultados de sondagens PANDA e SPT 

realizados por Angelim (2011) localizados no platô do aterro da ombreira esquerda de jusante 

da barragem do ribeirão João Leite (FERREIRA et al., 2013). Foram realizados ensaios de 

laboratório com a finalidade de realizar caracterização mineralógica e caracterização geotécnica 

do solo. Quanto a caracterização mineralógica, o principal mineral encontrado foi a gibsita, 

havendo também a presença de argilominerais, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Para a 

caracterização geotécnica, foi realizada a análise granulométrica, conjuntamente com ensaios 

para determinação de índices físicos e parâmetros do solo. Esses ensaios, conjuntamente com a 

classificação do solo por meio dos métodos da AASHTO e do SUCS, segundo Angelim (2011), 

convergiram para um solo argiloso.   

 

Foram estudadas três sondagens SPT conjugadas a três grupos de ensaios PANDA 2, todos 

realizados com a ponteira de 4 cm². As sondagens SPT foram nomeadas SP1, SP2 e SP3, sendo 

que: 

 

- Foram realizadas as sondagens PANDA P1A, P1B e P1C (Grupo P1) conjugadas ao ensaio 

SP1; 

- Foram realizadas as sondagens PANDA P2A, P2B e P2C (Grupo P2) conjugadas ao ensaio 

SP2; 

- Foram realizadas as sondagens PANDA P3A e P3C (Grupo P3) conjugadas ao ensaio SP3;  

 

Para a análise comparativa entre resultados dos ensaios SPT e PANDA 2, foi estabelecida a 

variável qd30, que corresponde a média dos valores de qd, calculada em um trecho de 30 cm em 

que foi medida a variável NSPT (FERREIRA et al., 2013). A Figura 2.6 ilustra como esta variável 

é calculada: 
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 Figura 2.6 - Esquema de medição da variável qd30 em relação a variável N do SPT (Ferreira et al., 2013)

 

 

Os valores médios de qd30 para os grupos PANDA (grupos P1, P2 e P3) foram correlacionados 

com os valores de NSPT para as sondagens SP1, SP2 e SP3, de forma a se obter valores médios 

da relação qd30/NSPT. Para as sondagens SP1 e SP2 as comparações foram feitas até a 

profundidade de 7,96 m, enquanto para a sondagem SP3 as comparações se extenderam até a 

profundidade de 8,30 m. Após efetuadas todas as análises, constatou-se que duas relações entre 

qd30/NSPT mostraram-se válidas (FERREIRA et al., 2013). Para a profundidade até 5,0 m a 

seguinte correlação foi obtida: 

 

qd30 = 0,26NSPT [MPa]                     (2.1) 

 

Analisando a profundidade total, aproximadamente até 8,0 m, obteve-se a seguinte relação: 

 

qd30 = 0,28NSPT [MPa]           (2.2) 

 

Em 2014, Azevedo e Rodrigues fizeram um estudo a fim de encontrar correlações entre os 

resultados dos ensaios SPT e PANDA 2 para um solo tropical da cidade de Goiânia. Foram 

usadas ponteiras de 4 cm². O sítio onde foram realizados os ensaios corresponde a um local 

onde fora construído um edifício multipavimentos. Fora estudada a correlação entre 6 ensaios 

SPT (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 e SP6) com os ensaios PANDA conjugados (cada ensaio SPT 

possui dois ensaios PANDA conjugados). Para os ensaios PANDA, a profundidade almejada 

foi de 6,50 m, entretanto em alguns ensaios essa profundidade não foi atingida devido a 

presença de pedregulhos e materiais granulares (AZEVEDO, 2014). Para a sondagem SP1
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realizaram-se as sondagens P1A e P1B (Grupo P1), para a sondagem SP2 realizaram-se as 

sondagens P2A e P2B (Grupo P2), e assim por diante. Foi realizada a análise tátil visual do solo 

obtido em cada furo SPT, em que o tipo de solo predominante foi a areia argilosa em suas mais 

variadas compacidades. Calculou-se os valores médios de qd30 para cada sondagem PANDA 

localizada próximo a um furo SPT, de modo que se pudesse obter a relação qd30/NSPT para cada 

conjunto de ensaios. Na análise das curvas oriundas da comparação dos valores de qd30 e NSPT, 

a presença do atrito lateral no ensaio PANDA 2 gerou discrepâncias no formato gráfico das 

curvas. Observou-se que o valor médio da relação cai quando se avança no solo, efeito esse 

explicado pelo surgimento de atrito lateral (AZEVEDO, 2014). Analisando em sua totalidade 

os valores de qd30/NSPT com a profundidade, obteve-se uma relação não linear ao longo da 

profundidade: 

 

qd30

NSPT
= 0,5058 ∙ e−0,187p          (2.3) 

 

Em que: 

 

p: profundidade – [m]  

 

No mesmo ano de 2014, Parrode, Lara e Alves, realizaram em um campo experimental da 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, um estudo a fim de avaliar a influência da 

sucção mátrica no solo nos resultados dos penetrogramas obtidos. O campo experimental 

totalizava uma área retangular de 42,6 m². O perfil do solo era caracterizado basicamente por 

uma camada de solo transportado de argila-arenosa, uma camada subjacente de pedregulho e 

uma camada última de silte-argiloso. Ao redor de quatro furos de sondagem à trado foram 

realizados 3 ensaios PANDA 2, e a planta de locação dos furos é apresentada na Figura 2.4 

seguir:
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  Figura 2.7 - Planta de locações dos ensaios PANDA 2 (PARRODE; LARA; ALVES, 2014)  

 

                            

 

Os ensaios foram todos realizados com a ponteira cônica de 4 cm² a fim de reduzir o atrito 

lateral proveniente do contato das hastes com o solo. O primeiro F1, não umedecido, e os furos 

F2, F3 e F4 foram umedecidos respectivamente com os seguintes volumes de água: 100L, 300L 

e 200L. 

 

Comparando-se os penetrogramas para todos os furos constatou-se um comportamento final 

padrão: para as camadas superficiais de solo, a molhagem gerou redução nos valores de 

resistência à penetração dinâmica, devido ao aumento da umidade e do grau de saturação do 

solo.  

 

Como o controle de compactação também é uma das aplicações para o PANDA 2, este vem 

sendo empregado largamente no estudo de pavimentos rodoviários na França. Marques, 

Rezende e Gitirana Jr. (2014), realizaram estudos com os penetrômetros DCP (Dynamic Cone 

Penetrometer) e PANDA 2 em pistas experimentais da região metropolitana da cidade de 

Goiânia. Buscaram correlacionar para 3 trechos distintos as variáveis DN (Índice de Penetração 

do ensaio DCP), correspondente à inclinação das curvas construídas com o número de golpes 

pela profundidade penetrada, dado em mm/golpes, com a resistência à penetração. Fora 

utilizado o solo encontrado no local, que correspondia segundo à classificação MCT a um solo 
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laterítico argiloso (LG’). O trecho 1 possuia uma extensão total de 600 metros de rua 

pavimentada de Goiânia; o trecho 2 com extensão de 100 metros, localizado na cidade de 

Aparecida de Goiânia e o trecho 3 com uma extensão de 56 metros na cidade de Goiânia. Os 

ensaios distavam entre si de 30 centímetros. Foram analisados gráficos que eram compostos no 

eixo Y por DN e no eixo X por (qd), de maneira separada para materiais granulares e para 

materiais finos notando-se, claramente, como resultado final um comportamento bilinear, o 

qual é mais pronunciado nos materiais granulares. Concluiu-se que há uma relação consistente 

entre DN e qd que varia conforme a granulometria do material analisado: 

 

- Para base e sub-base de materiais finos: qd < 29 MPa e DN < 8,5 mm/golpes  

 

- Para base e sub-base de materiais granulares: qd < 50 MPa e DN < 8,4 mm/golpes  

 

- Para subleito argiloso: qd < 17 MPa e DN < 9,4 mm/golpes  

 

No ano de 2017 Miranda e Cunha, realizaram um estudo para solos tropicais na cidade de 

Goiânia, na EECA/UFG, avaliando grandezas como qd30/NSPT, o número de golpes necessário 

para se aprofundar o conjunto de hastes do PANDA 2 no solo, bem como a influência do atrito 

lateral nas hastes nos valores de qd. Foram realizadas sondagens com ponteira de 2 cm², 4 cm² 

e 10 cm², em que concluiu-se que a influência do atrito lateral mostrou-se mais intensa nos 

resultados de qd para os ensaios com ponteira de 2 cm².  

 

Ainda no ano de 2017, Ribeiro, realizou estudos visando comparar resultados do ensaio 

PANDA 2 com resultados do ensaio CPT (Cone Penetration Test). Ao se comparar de um modo 

geral, os valores de qd e os valores de qc (Resistência à penetração no ensaio CPT), notou-se 

que de um modo geral os valores de qc apresentavam-se maiores, visto que o ensaio  CPT é um 

ensaio de cravação estática, enquanto o PANDA 2 é um ensaio de cravação dinâmica. A maior 

velocidade de cravação do ensaio PANDA 2 conduz a uma desagregação das partículas de 

modo mais eficaz, fornecendo maiores valores de resistência.  
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      CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O item seguir apresenta as características do local onde foram realizadas as sondagens 

PANDA 2 e a sondagem SPT, a caracterização do solo obtida via amostragem do ensaio SPT e 

os procedimentos realizados para análise dos dados obtidos. 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL  

 

O campo experimental de realização dos ensaios está localizado na zona urbana da cidade de 

Goiânia, em Goiás, dentro da área da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), localizada na Avenida Universitária, no Campus 

Colemar Natal e Silva (CAMPUS I), Quadra 86, nº 1488, no Setor Leste Universitário. O campo 

experimental está localizado entre a 5ª avenida, o estacionamento e Centro de Aulas das 

Engenharias, como mostra a Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Imagem de satélite obtida via Google Earth Pro, ilustrando a EECA/UFG e o campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo experimental apresentava vegetação rasteira do tipo gramínea antes da realização dos 

ensaios.
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO LOCAL 

 

A caracterização do solo local foi obtida por meio de análise tátil visual de amostras deformadas 

de solo obtidas com a realização da sondagem SPT. O Quadro 3.1 apresenta o perfil do solo ao 

longo da profundidade onde foi realizado o ensaio SPT: 

 

Quadro 3.1. Classificação táctil visual do solo e apresentação dos valores de umidade para cada trecho. 

Profundidade 

(m) 
Classificação pela análise táctil visual 

w 

 (%) 

0,0 – 1,0 
Areia fina argilosa vermelha 

20,6 

1,0 – 2,0 19,6 

2,0 – 3,0 

Argila arenosa fina vermelha com pedregulhos e fragmentos de quartzo 

20,8 

3,0 – 4,0 17,9 

4,0 – 5,0 17,1 

5,0 – 6,0 
Areia argilosa com pedregulhos e fragmentos de quartzo (Zona de transição) 

17,1 

6,0 – 7,0 21,3 

7,0 – 8,0 

Silte arenoso micáceo 

20,5 

8,0 – 9,0 28,2 

9,0 – 10,0 18,4 

Fonte: O Autor 

 

3.3 PROGRAMAS DE ENSAIOS REALIZADOS 

 

Entre os dias 7 e 23 do mês de fevereiro de 2018, foram realizadas 7 sondagens PANDA 2, 

sendo 4 com ponteiras de 4 cm² e 3 com ponteiras de 10 cm² em torno de um furo SPT realizado 

pela empresa SETE Engenharia, com medição de energia pela equipe da EECA. 

 

As sondagens PANDA 2 foram locadas nos vértices de um hexágono regular imaginário de 

lado 50 cm cujo centro coincide com o furo da sondagem SPT (Figura 3.2). A sondagem SPT 
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foi nomeada SPT-1 e as sondagens PANDA 2 realizadas, com a ponteira de 10 cm² foram 

nomeadas P10A, P10B e P10C e com a ponteira de 4 cm² foram chamadas P4A, P4B, P4C e 

P4C*. A sondagem P4C* foi feita para substituir a P4C que teve que ser interrompida aos 4,0 m 

de profundidade por problemas operacionais 

 

O ensaio P4C* foi realizado no ponto médio do alinhamento das sondagens P4C e SPT-1 

distando 25 cm da sondagem P4C. As sondagens P4A, P4B e P4C* foram interrompidas na 

cota de 9,45 m, e as sondagens P10A, P10B e P10C na cota de 5,45 m. A Figura 3.2, sem escala, 

apresenta a locação dos furos de sondagem no campo experimental. 

 

Figura 3.2. - Planta de locação dos furos de sondagens no campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: O Autor 

 

Os ensaios com o PANDA 2 foram realizados em datas próximas, a fim de se evitar a influência 

da variação de umidade no perfil do solo nos resultados dos penetrogramas, considerando que 

a sucção do solo influencia nos resultados de qd principalmente na superfície como estudado 

por Parrode, Lara e Alves (2014). 

 

Os dados eram observados concomitantemente à realização do ensaio a fim de se notar qualquer 

anormalidade no comportamento da resistência à penetração. Como havia sido realizado um 

furo SPT na região, sabia-se previamente que na profundidade de 5,0 metros havia camada com 

presença de pedregulho, logo esperava-se a presença de um pico de resistência nos 

penetrogramas nessa cota. 
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Cuidados foram tomados no início dos ensaios para se garantir o prumo do conjunto de hastes 

que é fundamental para que o resto da sondagem siga mantendo o mesmo prumo, pelo menos 

da parte visível acima da superfície. A Figura 3.3 ilustra a realização dos ensaios PANDA 2 no 

campo experimental.  

 

   Figura 3.3 – Ensaio PANDA 2 no campo experimental da EECA-UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

A sondagem SPT-1 foi realizada até a profundidade 9,45 m e por se tratar de uma pesquisa e 

no sentido de se obter informações do terreno mais superficial, excepcionalmente, dentro do 

primeiro metro também foi determinado o valor de NSPT após um pré-furo de 30 cm 

(MACHADO et al., 2018). A Figura 3.4 apresenta a realização da sondagem em campo 

experimental com medição de energia: 
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   Figura 3.4 – Realização de sondagem SPT no campo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Os resultados completos do ensaio SPT com medição de energia no campo experimental foram 

publicados por Machado et al. (2018). Outro trabalho, a aproximadamente 400 m do campo 

experimental dentro da área da EECA, foi realizado com SPT e medição de energia por Jardim 

et al. (2017). Os resultados da sondagem PANDA 2 com as ponteiras de 4 cm2 até a 

profundidade de 9,45 m foram analisados e publicados por Rodrigues et al. (2018), utilizando 

um método de ponderação da energia realizada pelo golpe (ver artigo na integra no ANEXO 

A). 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

Os dados foram inicialmente descarregados em computador por meio do software PandaWin, 

e os penetrogramas com dados brutos dos ensaios foram construídos. 

 

O primeiro passo consistiu na comparação dos penetrogramas para as sondagens realizadas com 

a mesma ponteira, assim comparou-se todos os resultados para as sondagens realizadas com 

ponteira de 4 cm² e também para as realizadas com a ponteira de 10 cm², com a finalidade de 

verificar existência de repetitividade dos resultados dos ensaios. O segundo passo consistiu na 

comparação dos penetrogramas das sondagens de 4 cm² e de 10 cm² com o intuito de analisar 

similaridades de valores de qd e se a ponteira de maior seção poderia ter menor interferência de 

atrito do conjunto de hastes.
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A fim de se facilitar a análise da variação de qd com a profundidade, fez-se a redução da 

quantidade de pontos, introduzindo uma nova variável, chamada de qd10, que é a resistência à 

penetração média a cada 10 centímetros de profundidade. Essa variável foi calculada para cada 

furo por meio de planilha eletrônica, e posicionada no perfil sempre no centro da espessura da 

camada de 10 cm. Como a quantidade de valores trabalhados na análise de dados de ensaios 

PANDA 2 é muito grande, essa abordagem sumariza os dados e fornece uma visão mais clara 

acerca do comportamento do solo para as profundidades. A fórmula para o cálculo da variável 

qd10 é dada pela seguinte expressão: 

 

qd10 =
∑ qd

n
i=1

n
                     (3.1) 

 

em que: 

 

qd10: Resistência à penetração dinâmica à cada 10 centímetros de profundidade - [MPa], 

 

n: Número de valores de 𝑞𝑑 compreendidos em um intervalo de 10 cm de profundidade, 

 

qd: Resistência à penetração dinâmica obtida pela execução do ensaio PANDA 2 - [MPa]. 

 

A fim, de fazer uma relação das sondagens PANDA 2 com o ensaio SPT realizado, calculou-se 

valores da variável qd30 buscando relacioná-la com a variável NSPT como proposto por 

Ferreira et al. (2013) e já apresentado no Capítulo 2. Procurou-se então comparar os valores 

encontrados para a relação qd30/NSPT com outros valores já encontrados na literatura. 

 

Finalizando, em uma análise baseada no comportamento da energia gasta nas sondagens 

PANDA 2. Usando o conceito de tensão em uma superfície, da Mecânica dos Sólidos 

Deformáveis, e isolando a variável força na equação, obtém-se o valor da força exercida na 

cabeça de bater para cada golpe na Equação 3.2: 

 

Fi = qdi∙A                       (3.2) 

 

em que:



Investigação geotécnica com penetrômetro leve de energia variável PANDA 2 no campo experimental da...     39 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

J.L.M. RODRIGUES   Capítulo 3  

 

Fi: Força que um golpe individual i gera no conjunto de hastes - [N], 

 

qdi: Resistência à penetração dinâmica para o golpe i - [Pa], 

 

A: Área da seção transversal da ponteira cônica – [m²]. 

 

O cálculo da energia é dado pelo trabalho da força que cada golpe exerceu no conjunto de hastes 

durante a cravação da ponteira, assim, para encontrar a energia usa-se o Princípio do Trabalho 

Mecânico realizado por uma força de intensidade e direção constante, que produziu a 

penetração da ponteira cônica. Assim, da Mecânica Clássica, pode-se inferir pela Equação 3.3 

que:  

 

𝜏 = F∙(∆x)∙cos θ                    (3.3) 

 

em que: 

 

𝜏: Trabalho mecânico realizado pelo golpe do martelo de massa padronizada [J], 

 

F: Força oriunda do golpe na cabeça de bater [N], 

 

∆x: deslocamento provocado pela força [m], 

 

θ: ângulo que esta força faz com a direção do deslocamento [°]. 

 

A título de exemplo, aplicando-se ao ensaio PANDA 2, com a tensão qd e a área da ponteira 

cônica (4 cm2) se obtém a força proferida pelo martelo que está na mesma direção e sentido que 

o deslocamento do conjunto de hastes, (θ = 0º). Logo, para o ensaio em questão, pode-se criar 

uma expressão para o trabalho com a ponteira de 4 cm² dada pela Equação 3.4 a seguir: 

 

𝜏𝑖 = 400∙qdi∙∆xi                      (3.4) 

 

em que:
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𝜏𝑖: Trabalho mecânico realizado pela força no golpe i – [J], 

 

qdi: Resistência à penetração dinâmica no golpe i – [Pa], 

 

∆xi: Deslocamento i provocado pela força no golpe i – [m]. 

 

O deslocamento ∆xi pode ser calculado para duas situações diferentes. Para o primeiro golpe, 

esse deslocamento é igual à cota atingida através do golpe. Assim, tem-se pela Equação 3.5: 

 

∆x0 = Cota0                       (3.5) 

 

em que: 

 

∆x0 = Deslocamento provocado pelo primeiro golpe no ensaio PANDA 2 – [m], 

 

Cota0 = Cota atingida no primeiro golpe do ensaio PANDA 2 – [m]. 

 

Para os golpes posteriores, esse deslocamento é igual à diferença de cotas entre os pontos. 

Assim, pela Equação 3.6 a seguir tem-se: 

 

∆xi = Cotai – Cotai-1                      (3.6) 

 

em que: 

 

∆xi: Deslocamento provocado pelo golpe i no ensaio PANDA 2 – [m], 

 

Cotai: Cota atingida no golpe i do ensaio PANDA 2 – [m], 

 

Cotai-1: Cota atingida no golpe i – 1 do ensaio PANDA 2 – [m]. 

 

Analogamente à Equação (3.4), pode-se escrever a equação para o cálculo do trabalho mecânico 

realizado em um golpe com a ponteira de 10 cm² pela Equação 3.7 a seguir que será: 

 

𝜏𝑖 = 1000∙qdi∙∆xi                      (3.7)
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De posse dos dados de trabalho mecânico realizado por cada golpe, pôde-se então calcular as 

variáveis relativas à energia nos ensaios. Para tal, partiu-se da hipótese de que a energia 

potencial gravitacional é numericamente igual ao trabalho mecânico realizado pela força. Isso 

pode ser ilustrado pela formulação: 

 

E = 𝜏 

 

em que: 

 

E: Energia potencial gravitacional – [J], 

 

𝜏: Trabalho mecânico realizado pela força – [J].  

 

Foram calculadas duas variáveis relacionadas à energia: A energia total gasta para cravação de 

cada camada de 50 cm no solo chamada de E50 e a energia acumulada a cada 50 cm de avanço 

no perfil do solo em para cada sondagem PANDA 2 chamada de EACUM. O cálculo da variável 

E50 é dado pela Equação 3.8 a seguir: 

 

E50 = ∑ Ei
n
i=1                        (3.8) 

 

em que: 

 

E50 = Energia gasta para se penetrar um trecho de 50 cm – [J], 

 

Ei = Energia gasta em um golpe i – [J]. 

 

Para o cálculo da variável EACUM, utilizou-se a seguinte equação: 

 

EACUMn
= ∑ E50i

n
i=1                      (3.9) 

 

em que: 

 

EACUMn
: Energia acumulada até o trecho n – [J],
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E50i
: Energia total necessária para se cravar 50 cm em um trecho i – [J], 

 

n: Número do trecho em que se está calculando a Energia acumulada. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

4.1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS GRÁFICOS DE qd OBTIDOS 

PELO SOFTWARE PANDAWIN 

 

São apresentados neste item os gráficos correspondentes aos resultados obtidos pela realização 

das seis sondagens, no campo experimental da EECA/UFG, até 5,5 m de profundidade, com 

exceção da sondagem P4C (que apresentou problemas operacionais). Cabe salientar, que os 

resultados completos das sondagens P4A, P4B e P4C* até 8,45 m de profundidade foram 

publicados por Rodrigues et al. (2018) e encontra-se no ANEXO A. 

 

Os penetrogramas estão apresentados sob forma de qd (MPa) versus profundidade (m). Na 

Figura 4.1, estão apresentados os penetrogramas para as ponteiras de 4 cm². A Figura 4.2 

apresenta detalhe com a ampliação da escala do gráfico da Figura 4.1 a) entre 4,0 e 5,0 m de 

profundidade.  

 

Analisando a Figura 4.1, observou-se que para o primeiro metro das sondagens todas 

apresentam elevados valores de resistência, até 10 MPa. Esse comportamento, conforme 

estudado por Parrode et al. (2014), pode ser explicado pela tensão de sucção do solo local. 

 

Ainda na Figura 4.1, notou-se um decréscimo nos valores de resistência para valores muito 

baixos, (da ordem de 0,5 MPa) a partir do primeiro metro até aproximadamente 4,2 m de 

profundidade. Ao se aprofundar mais no solo, percebeu-se um leve crescimento com alguns 

picos na profundidade de 4,5 m, principalmente na sondagem P4A (Figura 4.2) que podem ser 

explicados pela presença de pedregulho e fragmentos de quartzo na camada do solo (conforme 

Quadro 3.1 do item 3.2).  
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Figura 4.1 – Penetrogramas das sondagens realizadas com ponteira de 4 cm² - a) Sondagem P4A, b) Sondagem 

P4B, c) Sondagem P4C*. 

 

a)    b)    c) 

Fonte: O Autor 
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Figura 4.2 – Detalhe com ampliação da escala na profundidade na entre 4 m a 5 m para a 

sondagem P4A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

Todas as sondagens realizadas com a ponteira de 4 cm², estão apresentadas simultaneamente 

na Figura 4.3. 

 

Analisando a Figura 4.3, percebeu-se a grande repetitividade do ensaio PANDA 2 

demonstrando a sensibilidade do equipamento no reconhecimento das diferentes camadas do 

subsolo por meio do perfil de resistência à penetração ou penetrograma. Observa-se ainda a 

grande quantidade de valores medidos ao longo da profundidade. 
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Figura 4.3 – Penetrogramas das 3 sondagens com ponteira de 4 cm². 

 

Fonte: O Autor 
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Na Figura 4.4 estão mostrados os penetrogramas para as sondagens realizadas com a ponteira 

cônica de 10 cm². 

 

Figura 4.4 – Penetrogramas das sondagens realizadas com ponteira de 10 cm²: a) Sondagem P10A, b) Sondagem 

P10B e c) Sondagem P10C. 

 

a)     b)    c) 

Fonte: O Autor 

 

Todas as sondagens realizadas com a ponteira de 10 cm², estão apresentadas simultaneamente 

na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Penetrogramas das 3 sondagens com ponteira de 10 cm². 

 

 

Fonte: O Autor 
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picos na profundidade de 4,5 m, que podem ser explicados pela presença de pedregulho e 

fragmentos de quartzo na camada do solo (Quadro 3.1 do item 3.2). Esse comportamento foi 

semelhante ao das sondagens com ponteira de seção de 4 cm2, entretanto com magnitude menor. 

 

Analisando a Figura 4.4, percebeu-se a grande repetitividade do ensaio PANDA 2 em torno do 

furo SPT, demonstrando a sensibilidade do equipamento no reconhecimento das diferentes 

camadas do subsolo por meio do perfil de resistência à penetração ou penetrograma. Esse 

comportamento foi semelhante ao das sondagens com ponteira de seção de 4 cm2. Observou-se 

ainda uma grande quantidade de valores medidos ao longo da profundidade do perfil, maiores 

inclusive que os obtidos pelas sondagens com ponteira de 4 cm2, pois a ponteira de maior secção 

tem avanço menor com o golpe, exigindo mais golpes.  

 

Comparando-se a Figura 4.2, das ponteiras de 4 cm2, e a Figura 4.4, das ponteiras de 10 cm2, 

percebeu-se que no trecho abaixo da cota 4,2 m, com presença de pedregulho e fragmentos de 

quartzo que os resultados de qd da ponteira de 4 cm2 tiveram maior magnitude dos picos de 

resistência à penetração. Esse comportamento pode ser devido ao fato da maior tensão aplicada 

para ponteira menor ter tido uma maior resposta de reação devido ao ensaio dinâmico, ou seja, 

devido ao atrito que possa ter surgido entre o conjunto de hastes e as paredes do furo para a 

ponteira de menor diâmetro. 

 

4.2. ANÁLISE DOS PENETROGRAMAS USANDO qd10 

 

Para facilitar comparações, devido à grande quantidade de medições realizadas pelo 

equipamento PANDA 2 no perfil, resolveu trabalhar-se com a média de qd para cada 10 cm da 

profundidade (parâmetro qd10), reduzindo-se assim o número de resultados. 

 

A Figuras 4.5 mostra as sondagens representadas por qd10 com ponteira de 4 cm² e 10 cm², 

respectivamente.
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Figura 4.6 – Resultados das sondagens pelo parâmetro qd10 a) c/ ponteira de 4 cm² e b) c/ ponteira de 10 cm². 

 

a)       b) 

Fonte: O Autor 

 

Analisando a Figura 4.6, percebeu-se a proximidade das curvas das sondagens dentro de cada 
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referentes a cada seção de ponteira, P4M e P10M. A Figura 4.7 apresenta as curvas médias das 

três sondagens de 4 cm2 (P4M) e das três sondagens de 10 cm² (P10M). 
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Figura 4.7 – Representação das curvas médias das três sondagens de 4 cm² (P4M) e das três sondagens de 10 cm² (P10M). 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 4.8 – Razão (qd10)P4M/(qd10)P10M com a profundidade (m) 

 

Fonte: O Autor 
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4.3. ANÁLISE DA RELAÇÃO qd30/NSPT 

 

O parâmetro qd30 corresponde à média aritmética dos valores de qd no trecho do perfil em que 

foi realizado a determinação de NSPT, e esse mesmo valor é posicionado na cota do centro do 

trecho de 30 cm. Os quadros 4.1 até 4.4. apresentam os cálculos de qd30 para todas as sondagens 

P4 e P10, incluindo o valor médio de qd30 para estas sondagens, o desvio padrão dos valores 

calculados, o coeficiente de variação (CV %), o valor de NSPT e o valor da relação qd30/NSPT para 

cada trecho. 

 

Quadro 4.1. – Valores de qd30 (MPa) para as sondagens P4 

Trecho (m) 
Centro 

(m) 

qd30  

Desvio 

CV 

(%) NSPT    P10A   P10B    P10C  P10 médio  

0,30 – 0,79 0,6 5,45 5,78 4,86 5,36 0,47 9 3 

1,15 – 1,45 1,3 1,72 1,45 1,26 1,48 0,23 16 1 

2,15 – 2,45 2,3 0,78 1,37 0,57 0,91 0,42 46 1 

3,15 – 3,45 3,3 1,26 1,12 0,77 1,05 0,25 24 2 

4,15 – 4,45 4,3 1,27 2,48 1,69 1,81 0,61 34 5 

5,15 – 5,45 5,3 2,86 1,78 1,27 1,97 0,82 41 7 

Média  1,38 1,52 1,39 1,43    
 

Fonte: O Autor 

 

  Quadro 4.2. – Valores de qd30/NSPT para as sondagens com ponteira de 4 cm² 

 

Trecho (m) 

 

Centro (m) 

P4A 

qd30/NSPT 
P4B 

qd30/NSPT 
P4C* 

qd30/NSPT 
P4 médio 

qd30/NSPT 
 

Desvio 

 

CV (%) 

0,30 – 0,79 0,6 1,82 1,93 1,62 1,79 0,16 9 

1,15 – 1,45 1,3 1,72 1,45 1,26 1,48 0,23 16 

2,15 – 2,45 2,3 0,78 1,37 0,57 0,91 0,42 46 

3,15 – 3,45 3,3 0,63 0,56 0,39 0,52 0,12 24 

4,15 – 4,45 4,3 0,25 0,50 0,34 0,36 0,12 34 

5,15 – 5,45 5,3 0,41 0,25 0,18 0,28 0,12 41 

Média  0,94 1,01 0,73 0,62   
 

 

Fonte: O Autor
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Quadro 4.3. – Valores de qd30 (MPa) para as sondagens P10. 

Trecho (m) 
Centro 

(m) 

qd30  

Desvio 

CV 

(%) NSPT    P10A   P10B    P10C  P10 médio  

0,30 – 0,79 0,6 3,77 3,34 3,85 3,66 0,27 7 3 

1,15 – 1,45 1,3 0,95 1,17 1,10 1,07 0,11 11 1 

2,15 – 2,45 2,3 0,60 0,75 0,61 0,65 0,08 13 1 

3,15 – 3,45 3,3 0,70 0,89 0,58 0,72 0,16 22 2 

4,15 – 4,45 4,3 1,41 0,99 1,62 1,34 0,32 24 5 

5,15 – 5,45 5,3 0,85 1,98 0,61 1,15 0,73 64 7 

Média  1,38 1,52 1,39 1,43    
      

     Fonte: O Autor 

  

Quadro 4.4. – Valores de qd30/NSPT para sondagens com ponteira de 10 cm². 

 

Trecho (m) 

 

Centro (m) 

P10A 
qd30/NSPT 

P10B 
qd30/NSPT 

P10C 
qd30/NSPT 

P10 médio 
qd30/NSPT 

 

Desvio 

 

CV (%) 

0,30 – 0,79 0,6 1,26 1,11 1,28 1,22 0,09 7 

1,15 – 1,45 1,3 0,95 1,17 1,10 1,07 0,11 11 

2,15 – 2,45 2,3 0,60 0,75 0,61 0,65 0,08 13 

3,15 – 3,45 3,3 0,35 0,45 0,29 0,36 0,08 22 

4,15 – 4,45 4,3 0,28 0,20 0,32 0,27 0,06 24 

5,15 – 5,45 5,3 0,12 0,28 0,09 0,16 0,10  64 

Média  0,59 0,66 0,62 0,62   
 

Fonte: O Autor 

 

Analisando os valores de qd30/NSPT nota-se que para a ponteira de 10 cm² menores valores da 

relação foram obtidos. Isso ocorreu em virtude dos valores de qd30 para as sondagens P10 serem 

mais baixos do que os valores de qd30 para as sondagens P4; sabendo que a variável NSPT é 

constante, a relação diminui consequentemente. 

 

Ao analisar as relações qd30/NSPT percebe-se a alta variabilidade no perfil, o que é natural pois 

a resistência variou muito, tanto para o ensaio PANDA 2 quanto o SPT. Entretanto pode ser 

usado quando se compara nas camadas com a mesma cota. Nos primeiros dois metros, para um 

solo do tipo área fina argilosa vermelha, ponteira de 4 cm², a relação encontrada entre qd30/NSPT 

média foi igual a 1,64. Entre a profundidade de 2,0 m e 5,0 m para um solo do tipo argila arenosa 

fina vermelha, a relação qd30/NSPT média encontrada foi de 1,15. Para um solo do tipo areia fina 

argilosa vermelha penetrada com ponteira de 4 cm², a relação média de qd30/NSPT obtida foi de
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0,6. Para um solo do tipo argila arenosa fina vermelha com pedregulhos e fragmentos de quartzo 

a relação média qd30/NSPT  obtida foi de 0,43.  No trabalho de Ferreira et al. (2013) foi possível 

estabelecer está relação para o perfil por se tratar do aterro compactado da Barragem do 

Ribeirão João Leite, ou seja, um material construído artificialmente e com elevado controle 

tecnológico para que tivesse um comportamento relativamente homogêneo em todo perfil. 

 

A Figura 4.9 ilustra a variação dos valores médios de qd30 para as sondagens P4 e P10 ao longo 

da profundidade bem como dos valores de NSPT. 

 

Figura 4.9 – Variação dos valores médios de qd30 para sondagens P4 e P10 e variação de NSPT 

 

Fonte: O Autor
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Quando comparados os valores de qd30 médios referente às duas ponteiras aos valores de NSPT 

percebe-se um comportamento similar, entretanto o valor de NSPT cresce muito mais a partir dos 

4,0 m de profundidade. Tal fato pode ser associado à mudança no atrito do amostrador com o 

solo a partir dessa profundidade quando ele passa pela transição de areia fina argilosa para 

argila arenosa fina vermelha com pedregulhos e fragmentos de quartzo. 

 

4.4 ANÁLISE DOS VALORES DE E50 

 

Nesta avaliação são apresentados gráficos obtidos da energia necessária para a cravação da 

ponteira cônica em cada trecho de 50 cm para todas as sondagens realizadas. Na Figura 4.10 

são mostrados os valores para as sondagens P4 e na Figura 4.11 os valores para as sondagens 

P10. 

 

Na Figura 4.10 pode-se ver que para as sondagens P4, de uma forma geral, os valores de Energia 

descrescem não linearmente da superfície até 3,0 m de profundidade (de aprox. 1000J para 

150J), depois crescem não linearmente de até 4,5 m (de aprox. 150J para 500J) e depois decaem 

discretamente. 

 

Analisando a Figura 4.11, percebeu-se que, o comportamento foi muito semelhante ao gráfico 

da Figura anterior P4, onde os valores de energia decrescem não linearmente com a 

profundidade até se atingir a cota de 3,0 m. (de 1900J para 450J) e depois aumentam não 

linearmente até cerca de 850J, decrescendo discretamente posteriormente.
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Figura 4.10 – Representação de todos os valores de E50 para as sondagens P4 

 
Fonte O Autor
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Figura 4.11 – Representação de todos os valores de E50 para as sondagens P10

 
Fonte: O Autor 
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4.5 ANÁLISE DOS VALORES DE EACUM 

 

São apresentados a seguir os valores obtidos para EACUM para as sondagens estudadas. Os 

valores foram apresentados a partir da profundidade de 0,5 m, visto que nos primeiros 50 cm, 

devido a sucção do solo, o resultado obtido não é representativo do ponto de vista da energia 

para o solo em questão. Isso ocorre, pois, os valores neste trecho foram muito altos, e podem 

ser influenciados por uma série de fatores, tais como presença de raízes de vegetais, 

compactação pelo pisoteio e tensão de sucção pela oscilação de umidade. A finalidade é 

entender qual sondagem apresentou maiores valores de EACUM. As Figuras 4.10 e 4.11 

apresentam os resultados referentes ao cálculo desta variável. 

 

Figura 4.12 - Variação de EACUM com a profundidade para todas as sondagens P4 

 

Fonte: O Autor
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Figura 4.13 – Variação de EACUM com a profundidade para todas sondagens P10 

 
Fonte: O Autor 

 

Analisando as Figuras 4.12 e 4.13, referentes à EACUM, percebeu-se que a energia acumulada 

cresceu praticamente linearmente.  

 

Os resultados obtidos para a ponteira de 4 cm² (Figura 4.12) notou-se que a energia acumulada 

para a sondagem P4C* apresentou menor valor quando comparada à energia das demais 

sondagens no final do furo. Destaca-se ainda que as energias referentes às sondagens P4B e 

P4A mostraram-se muito próximas à medida que avançaram no perfil.
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Para a análise dos gráficos das sondagens P10, (Figura 4.13) afirma-se que obtiveram 

comportamento muito homogêneo, mais que o das sondagens P4. 

 

Para se realizar uma análise quantitativa dos valores de EACUM entre as sondagens com ponteira 

de 4 cm² e as sondagens com ponteira de 10 cm², construiu-se um gráfico da razão (EACUM)méd-

P10 /(EACUM)méd-P4, em que (EACUM)méd-P10 corresponde ao valor médio de EACUM para uma 

determinada profundidade para as sondagens P10 e (EACUM)méd-P4 corresponde aos valores 

médios de EACUM  para uma determinada profundidade para as sondagens P4. A Figura 4.14 

mostra esta razão: 

 

   Figura 4.14 – Relação (EACUM)méd-P10 /(EACUM)méd-P4 até 5,0 m 

   

Fonte: O Autor  
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Analisando a relação (EACUM)méd-P10 /(EACUM)méd-P4 com a profundidade percebe-se que a relação 

é sempre maior do que um, indicando que a energia acumulada para as sondagens P10 é sempre 

maior do que a energia acumulada para as sondagens P4. Observou-se, que a relação variou 

praticamente linear de 4 para 2, entre 0,5 m e 5,0 m de profundidade. Como a relação entre as 

áreas das ponteiras de 10 cm² e 4 cm² é igual a 2,5, a relação encontrada ao longo da 

profundidade deveria ter sido igual e constante a 2,5 em todo perfil. Com isso pode se concluir 

que os valores médios de EACUM não são diretamente proporcionais ao aumento da área, pois 

como as fatores já citados (compactação por pisoteamento, presença de raízes vegetais e tensão 

de sucção pela oscilação de umidade) existe também o fator referente ao efeito escala da 

ponteira de 10 cm².  
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      CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

A repetitividade dos resultados obtidos com a sondagem PANDA 2 para diferentes 

profundidades foi confirmada. Essa conclusão leva ao entendimento de que o uso do ensaio 

PANDA 2 paralelamente ao ensaio SPT leva à resultados satisfatórios, conforme explicitado 

por Azevedo e Rodrigues (2014), e os resultados para solos tropicais são bastante motivadores. 

As regiões em que se encontram fragmentos de pedregulhos ilustram a maior dificuldade de 

cravação da ponteira cônica.  

 

A introdução da variável qd10 é válida do ponto de vista da necessidade de comparação dos 

resultados oriundos do equipamento em sua forma bruta, visto que além de se obter um valor 

médio a cada 0,10 m ao longo da profundidade é possível a análise conjunta dos dados de 

resistência para sondagens com uma mesma ponteira cônica. 

 

A relação qd30/NSPT mostrou-se variável quando se utiliza ponteiras de diferentes diâmetros: 

essa variação é claramente explicitada pelo aumento nos valores de qd30 para as sondagens com 

ponteira cônica de 10 cm². Além disso, é importante destacar que comparado às análises 

realizadas por Ferreira et al. (2013), os valores não se aproximaram de uma constante padrão, 

pois o tipo de solo influencia diretamente os valores desta razão. O Quadro 5.1 apresenta os 

valores da relação para os tipos de solos penetrados e tipos de ponteiras usadas. As relações 

devem ser consideradas para as mesmas camadas. Para um perfil de solo tropical, a grande ação 

do intemperismo mostra que os valores de qd30/NSPT devem ser analisados por camada e não ao 

longo do trecho devido a grande variabilidade dos valores.  
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 Quadro 5.1 – Valores médios de qd30/NSPT obtidos nos ensaios em campo experimental para  

 as duas ponteiras e para as profundidades analisadas  

 

  

Profundidade 

(m) 

 

Tipo de solo 

 

qd30/NSPT 

 

Ponteira 

utilizada  

  

0,00 – 2,00 

 

Areia fina argilosa vermelha 

1,64 4 cm² 

1,15 4 cm² 

 

 

2,00 – 5,00 

 

Argila arenosa fina vermelha com 

pedregulhos e fragmentos de quartzo  

 

0,60 

 

10 cm² 

 

0,43 

 

10 cm² 

      

      Fonte: O Autor  

 

A aplicação do conceito de energia mostrou-se bastante promissora, visto que a partir da análise 

do trabalho mecânico realizado para cada golpe do martelo na “cabeça de bater”, foi possível 

realizar um panorama geral das sondagens que encontraram solos mais resistentes.  

 

A energia necessária para cravar uma ponteira cônica de 10 cm² é maior do que aquela 

necessária para se cravar uma ponteira cônica de 4 cm² a uma mesma profundidade. Além de 

tal análise, nota-se que a energia gasta para se penetrar trechos compostos por solos mais 

grossos é notoriamente maior do que a energia gasta se penetrar trechos de solos mais finos, 

com valores de resistência, portanto, menores. 

 

Para pesquisas futuras ressalta-se a importância de realizar uma comparação entre as energias 

medidas em um ensaio SPT pelo método EF2 e EFV, e as energias medidas em uma sondagem 

PANDA 2, a fim de verificar a presença de correlações para tais. Como outra sugestão, tem-se 

a de verificar a influência da distância de um furo SPT já realizado com os resultados de qd 

obtidos para variadas distâncias do furo central, buscando encontrar uma relação matemática
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para tal, associando tal fenômeno ao grau de perturbação do solo. Pode-se também realizar uma 

associação entre medição de energia e atrito lateral na parede dos furos de sondagem PANDA 

2, a fim de correlacionar a tensão no contato das hastes com a parede com a variação da energia 

ao longo da profundidade. 
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       ANEXO A 

 

Como já mencionado, o presente Anexo visa apresentar o artigo escrito a partir das análises dos 

resultados obtidos nos ensaios PANDA 2, apresentando os dados até a profundidade de 9,45 m 

apenas para as sondagens realizadas com a ponteira de 4 cm². Neste trabalho foi introduzida 

uma nova variável responsável por ponderar energia de cada golpe na cabeça de bater do 

equipamento PANDA 2, a variável qd10-E. 
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RESUMO: O ensaio PANDA 2 mostra-se um ensaio emergente e de grande potencialidade na 

aplicabilidade prática da investigação geotécnica na obtenção de informações complementares na 

sondagem do subsolo. Neste âmbito, o presente trabalho busca contribuir com o banco de dados de 

ensaios realizados com o penetrômetro PANDA 2 no cenário local, para solos tropicais, a fim de 

determinar a resistência à penetração qd do perfil de solo por ponteiras cônicas de 4 e 10 cm². Além 

disso, relacionar o perfil de solo do campo experimental em questão, com os valores obtidos para a 

resistência à penetração. Neste trabalho, apresenta-se um novo método de interpretação dos 

resultados do PANDA 2 pela ponderação da energia proferida pelo golpe do martelo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensaio PANDA 2, ensaios in situ, investigação geotécnica, solos tropicais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A investigação geotécnica é um pré-requisito 

essencial quando se está na eminência de 

começar qualquer tipo de obra de engenharia. 

Conhecer o subsolo permite a redução do custo 

do dimensionamento das fundações, melhorar a 

avaliação dos coeficientes de segurança e 

contribui para o entendimento do 

comportamento geomecânico do maciço de solo 

(ANGELIM, 2018). 

 A investigação geotécnica pode ser de dois 

tipos: por meio de ensaios de campo e por meio 

de ensaios de laboratório. Esses ensaios muitas 

vezes se complementam fornecendo um melhor 

entendimento do comportamento do solo 

estudado. Nesse contexto os ensaios de campo 

se mostram mais representativos, pois o 

amolgamento do solo é reduzido em 

comparação com aqueles ensaios realizados em 

laboratório devido a retirada das amostras. 
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 O ensaio SPT (Standard Penetration Test) é 

o ensaio mais difundido mundialmente, e 

principalmente no Brasil. No país o ensaio é 

normalizado pela NBR 6484 (ABNT, 2001), e 

consiste basicamente na determinação do 

parâmetro NSPT que é dado pela soma da 

quantidade de golpes necessários dados por um 

martelo de 65 kg caindo de uma altura de 75 cm 

na cravação de 30 cm de um amostrador 

padronizado após a cravação inicial de 15 cm. 

 O desenvolvimento do ensaio teve a 

contribuição de vários engenheiros como 

Charles R. Gow, Terzaghi e Peck (publicação 

no ano de 1948 enfatizando a utilização 

sistemática do ensaio com relação aos 

procedimentos e equipamentos). 

 A Sondagem de Simples Reconhecimento 

está presente dentro de um amplo grupo de 

ensaios de campo compostos por CPT (Cone 

Penetration Test), PMT (Pressuremeter Test), 

DMT (Dilatometer Test) e PANDA 2 

(Penetremetre Autonome Numérique 

Dynamique Assisté par Ordinateur – 2), esses 

menos usuais no país. O tipo de investigação 

mais utilizado varia conforme a tradição do 

país. 

 Neste contexto, o presente trabalho busca 

analisar o ensaio PANDA, na sua segunda 

versão como um ensaio emergente no campo 

das investigações geotécnicas em solos 

tropicais. O equipamento mede um parâmetro 

físico do solo (resistência à penetração, em 

MPa), é portátil de fácil transporte, dependendo 

do solo ensaiado exige apenas um operador, e 

possui ainda aquisição automática de dados e 

visualização dos resultados concomitantemente 

à realização do ensaio em um gráfico de 

resistência à penetração versus profundidade de 

penetração. 

 O ensaio PANDA 2 pode ser usado como 

ensaio complementar ao SPT, e pode surgir 

como opção de investigação em obras de 

pequeno a médio porte, que no Brasil, grande 

parte sofre com ausência de corretos 

procedimentos de conhecimento do solo 

(ANGELIM et al., 2016). 

 

 

2 PENETRÔMETROS E O ENSAIO 

PANDA 2 

 

 O ensaio PANDA 2 faz parte de um amplo 

grupo de equipamentos de investigação do solo, 

chamados de Penetrômetros. Os penetrômetros 

também chamados de penetrógrafos são 

instrumentos que medem a resistência à 

penetração em unidades de pressão (ex. N/m²) 

de um cone padrão, localizado na extremidade 

de uma haste de metal, quando inseridos no 

interior da massa de solo (FERREIRA et al., 

2013). 

 Os penetrômetros classificam-se em estáticos 

e dinâmicos, de acordo com a forma em que são 

cravados. São considerados estáticos ou semi-

estáticos aqueles cravados por mecanismo 

hidráulico, com velocidade igual ou inferior a 

20 mm/s para evitar o surgimento de 

poro-pressão. Dentre os estáticos estão o CPT, 

CPTU e DMT. Já os dinâmicos são cravados à 

percussão por martelos de acionamento manuais 

ou mecânicos. O SPT e o PANDA 2 se 

enquadram dentro deste último tipo. 

 Assim como os demais ensaios de 

penetração, o ensaio PANDA 2 consiste na 

inserção de uma ponteira cônica conectada a um 

conjunto de hastes no solo através da 

transferência de energia por meio de uma massa 

padronizada (martelo). Assim como sua versão 

passada, utiliza a Fórmula dos Holandeses, e 

conta com a particularidade de medição da 

energia produzida pelo martelo. (SOL 

SOLUTION, 2018)  

 O operador por meio de golpes com um 

martelo de massa de 1,726 kg, que conta com 

um sistema anti-repique feito por uma cavidade 

preenchida com limalhas de ferro, golpeia uma 

“cabeça de bater” que está conectada no topo do 

conjunto de hastes metálicas. Na “cabeça de 

bater” existe uma ponte de strain gages que 

transmite todas as informações obtidas a uma 

Unidade Central de Aquisição que se apóia 

sobre o chão durante a medição, e que por sua 

vez, transmite as informações para um Terminal 

de Comunicação, que garante a interação dos 

resultados obtidos com o operador. A 

profundidade é medida por meio de uma trena 
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denteada que se prende em um anel na “cabeça 

de bater” (SOL SOLUTION, 2018).  

 A Figura 1 mostra o conjunto montado e 

suas principais partes constituintes:  

1. Terminal de comunicação: possui um 

software que permite definição de campos e de 

sondagens, arquivamento dos dados de ensaios, 

e transferência de dados para o computador. 

Interface simples e de rápido acesso; 

2. Unidade Central de Aquisição: conecta-se ao 

terminal de comunicação, serve como guia para 

ajudar a manter o prumo das hastes, e possui 

uma trena de medição de profundidade que se 

conecta à “cabeça de bater”; 

3. Cabeça de bater: dotada de uma célula de 

carga que recebe a energia transferida pelo 

martelo e local de conexão de um cabo que se 

liga ao terminal de comunicação; 

4. Martelo anti-repique;  

5. Hastes metálicas de 50 cm de comprimento, 

que se conectam umas as outras para formar o 

conjunto de hastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.1: PANDA 2 - Adaptado de Sol Solution (2018) 

 Uma série de estudos já foi feita com o 

intuito de aumentar o banco de dados do ensaio 

PANDA 2 e comparar o mesmo com outros 

ensaios. Azevedo e Rodrigues (2014), 

estudaram a relação das resistências fornecidas 

pelo SPT e pelo PANDA 2 e chegaram na 

seguinte relação:  

 
𝑞𝑑

𝑁𝑆𝑃𝑇
= 0,5058𝑒−0,187𝑝   (1) 

 

sendo: 

p = profundidade (metros), 

NSPT = número de golpes para cravação do 

amostrador nosdois últimos 15 cm do ensaio 

SPT, 

qd = valor da resistência à penetração da 

ponteira cônica (MPa). 

 

 Ferreira et al. (2013), realizaram comparação 

entre resultados de ensaios PANDA 2 e de 

ensaios SPT em aterros compactados de 

barragens de terra, relacionando a variável 𝑞𝑑30 

- média dos valores qd obtidos no trecho de 

30 cm do perfil correspondente ao trecho onde 

se determinou o valor de NSPT - mostrando que 

existe uma correlação entre os resultados dos 

dois ensaios e que essa correlação varia com a 

profundidade penetrada. 

 Angelim (2011) estimou parâmetros 

geotécnicos por meio do ensaio PANDA 2 em 

aterros compactados de barragens de terra, 

obtendo bons resultados. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Campo Experimental 

 

 O campo experimental está situado na área 

da Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

(EECA), Campus Colemar Natal e Silva 

(CAMPUS I) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), localizada na Avenida Universitária 

nº 1488, Quadra 86, Setor Universitário, 

Goiânia - Goiás, cujas coordenadas geográficas 

obtidas via Google Earth Pro são 16°40'41" S e 

49°14' 31" W
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3.2. Ensaios Realizados In Situ 

 

 Na área do campo experimental foram 

realizadas sondagens PANDA 2 ao redor de 

uma sondagem de simples reconhecimento 

(SPT), posicionadas nos vértices de um 

hexágono imaginário de 50 cm de lado. 

Excepcionalmente, uma única sondagem 

PANDA 2 adicional, P4C*, foi realizada no 

ponto médio entre o alinhamento do furo SPT 1 

e a sondagem P4C. (ver Figura 2) 

 Ao total foram realizadas sete sondagens 

PANDA 2, sendo quatro com ponteira de seção 

4 cm², que em sua maioria alcançaram a cota de 

9,50 m de profundidade e três com ponteira de 

seção 10 cm² que foram interrompidas na cota 

5,50 m de profundidade. 

 Foi adotada a nomenclatura apresentada na 

Tabela 1, para os ensaios realizados. 

 
Quadro A.1 – Nomenclatura utilizada. 

Nomenclatura Significado 

SPT Furo de sondagem SPT 

P Sondagem PANDA 2 

4, 10 
Área da seção da ponteira 

(cm2) 

A, B, C, D 
Identificação da sondagem 

PANDA 2 

 

 

 

 
 

 

Figura A.2: Sondagens PANDA 2 realizadas no campo 

experimental da EECA/UFG e furo SPT.  

 

 Das 7 sondagens PANDA 2 realizadas, uma 

delas, a P4C, foi interrompida prematuramente 

aos 4,0 m de profundidade. Desta forma, 

executou-se outra sondagem P4C* no intuito de 

substituí-la. 

 No presente trabalho, apenas os resultados 

dos ensaios executados com a ponteira de 4 cm² 

são apresentados e discutidos. Os ensaios foram 

realizados em intervalos de tempo próximos, 

entre os dias 07/02/2018 e 22/02/2018 de tal 

forma que eventuais variações de umidade do 

perfil não interferissem na resistência do solo à 

penetração. 

 

 

4 RESULTADOS  

 

 Na apresentação dos resultados, procurou-se 

realizar três abordagens distintas de explicitação 

dos valores obtidos: i) Apresentação dos valores 

de resistência à penetração qd (dados brutos 

obtidos no ensaio) pela profundidade; ii) 

Apresentação dos valores de qd10 (média dos 

valores qd a cada 10 cm de profundidade) pela 

profundidade; e iii) Apresentação dos valores 

de resistência à penetração qd10-E (com a 

ponderação da energia ou do trabalho mecânico 

realizado por cada golpe) pela profundidade. 

 Classificar um solo é de suma importância, 

para associar as características de resistência à 

penetração com as partículas constituintes do 

mesmo, desta forma, a classificação táctil-visual 

do solo foi realizada por meio de amostragem 

obtida do ensaio SPT. A Tabela 2 representa a 

classificação tátil-visual realizada. 

 As Figuras 3 a 6, mostram os valores de 

resistência à penetração qd (dados brutos 

obtidos no ensaio) pela profundidade.  
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Quadro A.2 – Classificação tátil-visual obtida para o solo 

do campo experimental via sondagem SPT. 
Prof. (m) Classificação táctil-visual 

0,0 a 1,0 Areia fina argilosa vermelha 

1,0 a 2,0 Areia fina argilosa vermelha 

2,0 a 3,0 
Argila arenosa vermelha com 

pedregulhos e fragmentos de quartzo 

3,0 a 4,0 
Argila arenosa vermelha com 

pedregulhos e fragmentos de quartzo 

4,0 a 5,0 
Argila arenosa vermelha com 

pedregulhos e fragmentos de quartzo 

5,0 a 6,0 

Areia argilosa com pedregulhos e 

fragmentos de quartzo – Zona de 

Transição 

6,0 a 7,0 

Areia argilosa com pedregulhos e 

fragmentos de quartzo – Zona de 

Transição 

7,0 a 8,0 Silte arenoso micáceo róseo 

8,0 a 9,0 Silte arenoso micáceo róseo 

9,0 a 10,0 Silte arenoso micáceo róseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.3 – Resistência à penetração qd em MPa versus 

profundidade em metros para o furo P4A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.4 – Resistência à penetração qd em MPa versus 

profundidade em metros para o furo P4B. 

 

 
 
Figura A.5 – Resistência à penetração qd em MPa versus 

profundidade em metros para o furo P4C. 
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Figura A.6 – Resistência à penetração qd em MPa versus 

profundidade em metros para o furo P4C*. 

 

 Observou-se que dentro dos primeiros 40 cm 

de cravação houve um pico de resistência da 

ordem de 10 MPa presente para todos os furos 

de sondagem. Essa resistência diminuiu para 

valores baixos com qd da ordem de 0,6 MPa até 

o aparecimento de um novo pico em 4,5 m e 

depois novamente após 6,0 m, de uma forma 

mais contínua e crescente. O primeiro pico de 

resistência foi explicado por Alves et al. (2014), 

em pesquisa realizada dentro da área da 

EECA/UFG em local próximo ao campo 

experimental, que atribuíram o fato a tensão de 

sucção do solo, após a realização de sondagens 

PANDA 2 com níveis diferentes de molhagem 

do terreno. 

 A fim de enxugar a quantidade de dados 

brutos do ensaio PANDA 2 e melhorar 

representação do comportamento da resistência 

à penetração do solo, no penetrograma de cada 

sondagem, estabeleceu-se a variável qd10, obtida 

pela média dos valores de 𝑞𝑑 a cada 10 cm de 

profundidade, posicionando-se seu valor no 

ponto médio da profundidade considerada no 

penetrograma. 

 As Figuras 7 a 10 apresentam os 

penetrogramas que expressam os valores de qd10 

pela profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.7 – Resistência à penetração qd10 em MPa 

versus profundidade em metros para o furo P4A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.8 – Resistência à penetração qd10 em MPa 
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versus profundidade em metros para o furo P4A.

 
Figura A.9 – Resistência à penetração qd10 em MPa 

versus profundidade em metros para o furo P4C.  
 

 

 
Figura A.10 – Resistência à penetração qd10 em MPa 

versus profundidade em metros para o furo P4C*. 

 A Figura 11, apresenta todas as sondagens 

PANDA 2 juntas, com exceção da mais rasa 

P4C. Destaca-se a repetitividade dos resultados 

dos distintos furos. 

 

 
 

Figura A.11 – Resistência à penetração qd10 em MPa 

versus profundidade em metros para todos os ensaios 

feitos com exceção de P4C (mais raso). 

 

 Usando o princípio do trabalho mecânico () 

realizado por uma força (F) que produziu a 

penetração da ponteira cônica, da Mecânica 

Clássica, pode-se inferir que:  

 

 = F. ∆x. cos θ    (2) 

 

sendo que: 

∆x = deslocamento provocado pela força. 

θ = ângulo que esta força faz com a direção do 

deslocamento. 

 Aplicando-se ao ensaio PANDA 2, com a 

tensão qd e a área da ponteira cônica (4 cm2) se 

obtém a força proferida pelo martelo que está 

na mesma direção e sentido que o deslocamento 
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do conjunto de hastes, (θ = 0º). Logo, para o 

ensaio em questão, pode-se criar uma expressão 

para o trabalho () dada por: 

 

 = 𝑞𝑑  .  0,0004 .  ∆x    (3) 

 

 A partir da seguinte expressão, pôde-se fazer 

um gráfico ponderando os valores de qd a cada 

10 cm de profundidade com o valor da energia 

(trabalho). Foi usado o princípio da média 

ponderada para tal, introduzindo a variável 

qd10-E que corresponde à variável da resistência 

à penetração a cada 10 cm, ponderando-se pelo 

trabalho realizado pelo golpe no martelo. A 

expressão usada foi: 

 

q𝑑10−𝐸 =
∑ qdi

Ei
n
i=1

∑ Ei
n
i=1

    (4) 

 

 Sendo Ei a energia proferida pelo golpe do 

martelo, e n o número de golpes compreendidos 

dentro do intervalo de 10 cm em questão. 

 A variável qd10-E foi calculada para cada 

intervalo de 10 cm, para todos os furos 

realizados com a ponteira de 4 cm². Na 

Figura 12 está apresentado o penetrograma para 

todas as sondagens, com exceção da mais rasa 

P4C.  

 Observa-se que a ponderação serve como 

parâmetro para saber a relação da variável qd10 

com a energia transferida ao martelo em cada 

golpe. Embora a Figura 12 mostra-se ainda com 

um aspecto bem semelhante ao da Figura 11, 

tratar os resultados considerando a média 

ponderada pela energia dá uma força 

representativa maior para o valor de qd10 . Desta 

forma, sendo melhor trabalhar com qd10-E. 

  
Figura A.12 – Resistência à penetração qd10-E em MPa 

versus profundidade em metros para todos os ensaios 

feitos com exceção de P4C (mais raso). 

 

 

5 CONCLUSÕES  

 

 Por fim, conclui-se que os resultados obtidos 

pelo ensaio PANDA 2 foram satisfatórios para 

avaliação da resistência à penetração do perfil 

de solo do campo experimental da EECA-UFG, 

pois os ensaios realizados com a ponteira de 

4 cm² apresentaram penetrogramas muito 

semelhantes demonstrando uma boa 

repetitividade na determinação do 

comportamento da resistência à cravação do 

perfil.
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 Destaca-se que a presença de pedregulhos e 

fragmentos de quartzo influenciaram no 

aumento dos valores de qd10 a partir de 4,5 m 

profundidade.  

 Mesmo guardando boa semelhança entre os 

penetrogramas de qd10 e qd10-E , o tratamento dos 

resultados pela média ponderada pela energia 

dá uma força representativa maior para o valor 

de qd10-E . 
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