
 

 

INSTITUTOS LACTEC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

WELIGTONN RENANN TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTINA PARA CORRELAÇÃO DE PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO COM RESULTADOS DE ENSAIOS SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



 

 

WELIGTONN RENANN TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTINA PARA CORRELAÇÃO DE PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO COM RESULTADOS DE ENSAIOS SPT 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, 
Área de Concentração Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, dos Institutos LACTEC, em 
parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná, 
como parte das exigências para a obtenção do 
título de Mestre em Desenvolvimento de 
Tecnologia.  
 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Moraes da Silveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 

AGRADECMENTOS 

À Deus. 

A minha família que incentivou e me deu apoio durante todo o período. 

Ao Professor Dr. Rodrigo Moraes da Silveira pela paciência, orientação e 

constante incentivo durante a execução dessa dissertação. Ao Professor Paulo 

Chamecki, pelas importantes contribuições para esse estudo. 

Agradeço ao amigo Giovano que contribuiu muito para a minha entrada 

nesse programa de pós-graduação. 

A todos os colegas engenheiros que de alguma forma contribuíram para a 

realização desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Antonio e Ruth 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Happiness is only real when shared." 

(Christopher McCandles) 

  



 

 

RESUMO 

Os ensaios SPT para a caracterização do subsolo são amplamente utilizados no 

Brasil e representam a principal ferramenta para a investigação geotécnica, muitas 

vezes sendo o único procedimento de ensaio disponível para a obtenção de 

parâmetros de projeto. No entanto, para o dimensionamento de estruturas de 

contenção ou análise de estabilidade de encostas, além de outros problemas 

especiais de engenharia geotécnica, os dados de SPT não fornecem os subsídios 

necessários para a elaboração do projeto, sendo necessário ensaios de laboratório 

que indiquem os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo. Diante disso, 

foram estudadas, ao longo dos anos, metodologias que permitissem realizar a 

correlação entre os resultados provenientes de SPT com os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento de solos. Esta dissertação, por sua vez, apresenta o 

desenvolvimento de uma rotina computacional que objetivou a realização de uma 

correlação entre dados de ensaios SPT com parâmetros de resistência ao 

cisalhamento de solo. Além disso, permite que seja feita a correlação baseada 

apenas nos descritivos da camada do subsolo – fruto de uma análise de limites 

normativos e de um banco de dados de boletins de sondagens. No entanto, essa 

rotina desenvolvida não tem a intenção de substituir a execução de ensaios de 

laboratório, sendo apenas uma alternativa para estudos preliminares das 

características do subsolo. De forma a validar a rotina, um estudo de caso foi 

desenvolvido. Nesse estudo, a correlação entre dados de SPT e parâmetros de 

resistência ao cisalhamento apresentou dados sólidos, variação menor no desvio 

padrão e na amplitude, para solos não coesivos se comparados aos resultados 

encontrados para solos coesivos, independente do método de correlação ou do 

módulo de entrada de dados. 

 

Palavras chave: Resistência ao cisalhamento de solos. Rotina computacional. 

Correlação com ensaios SPT. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The SPT is an in-situ penetration test designed to provide geotechnical information of 

the soil. It is widely used in Brazil and represents the main survey for geotechnical 

investigation. Often, it is the only test procedure for a foundation design. However, for 

retaining structures design or slope stability analyzes (also other special problems in 

geotechnical engineering) the SPT data do not provide enough elements for design, 

requiring laboratory test to get the shear strength parameters of soil. Because of that, 

over the years, it was studied methods to allow correlations between results from 

SPT to the soil strength parameters. This thesis presents the development of a 

computational procedure which has the purpose to perform a correlation between 

SPT data with shear strength parameters. Besides that, it allowed correlations based 

only in the descriptive data of the subsoil – based on standard limits and a SPT 

database. This computational procedure did not intend to substitute the geotechnical 

laboratory tests, it was just an alternative which can be used to get soil parameters 

for conceptual design. In order to validate the procedure, it was developed a case 

study. In this study, the correlation between SPT data and shear strength parameters 

presented results with small variation in the standard deviation and the amplitude for 

non-cohesive soils, regardless the correlation method or data source. For cohesive 

soils, the results were very sensitive, according the correlation method used. 

 

Key-words: Soil strength parameters. Computacional procedure. SPT correlations. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensaio de campo denominado SPT (“Standard Penetration Test” – Ensaio 

padrão de penetração) consiste na técnica de investigação geotécnica do subsolo 

mais comum e utilizada no Brasil e no mundo. Isto se deve a simplicidade dos 

equipamentos utilizados e a mão de obra operacional que não exige alta 

qualificação, cabendo aos responsáveis apenas a atender os requisitos necessários 

para a realização do ensaio e a identificação das amostras obtidas. 

Para a maioria das obras, a caracterização geotécnica do subsolo é 

realizada exclusivamente a partir de ensaios SPT. No Brasil a maioria das fundações 

são constituídas por estacas e são diversos os métodos de previsão da capacidade 

de carga que têm como base os resultados do ensaio SPT. No Brasil, as principais 

metodologias para esse dimensionamento são as desenvolvidas por Aoki e Velloso 

(1975) e Décourt e Quaresma (1978) – que correlacionam a capacidade de carga de 

estacas com resultados de ensaios SPT por meio de correções empíricas que 

envolvem o tipo de solo e o tipo da estaca. 

No entanto, para o dimensionamento de estruturas de contenções ou para o 

cálculo de estabilidade de encostas naturais, o ensaio SPT não fornece dados 

suficientes para projeto. Os principais parâmetros para o cálculo desse tipo de 

estrutura são os parâmetros de resistência ao cisalhamento: para solos não coesivos 

(areias e siltes arenosos) utiliza-se usualmente o ângulo de atrito interno (), e para 

solos coesivos (argilas e siltes argilosos) o intercepto coesivo na condição não-

drenada (Su). A determinação desses parâmetros é obtida a partir de ensaios 

geotécnicos de laboratório, sendo os ensaios triaxiais os mais adequados para 

obtenção dessas informações, pois por meio deste é possível realizar um controle 

absoluto das condições de drenagem, além da obtenção dos valores de poropressão 

e a impermeabilização completa da amostra (VARGAS, 1977). 

Todavia, a execução de ensaios triaxiais demanda um corpo técnico 

especializado e equipamentos atualizados, automatizados e instrumentados. Estes 

recursos normalmente não são utilizados durante a fase de pré-projeto ou projeto 

básico de uma obra qualquer visto a necessidade de investimento. Para suprir essa 

necessidade de obtenção desses parâmetros, a engenharia geotécnica dispõe de 
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metodologias que permitem a correlação entre os resultados de ensaios SPT com os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo – visto que esses ensaios são 

empregados com frequência. 

A tendência atual da engenharia de projetos é a utilização cada vez mais 

efetiva de recursos computacionais, buscando principalmente a otimização dos 

processos de cálculo e de detalhamento. Nessa linha, uma rotina computacional que 

apresente a correlação entre dados de ensaios SPT com os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento de solos é benéfica ao engenheiro de projetos, pois há 

uma redução direta na alocação de recursos destinados para esse fim. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

De acordo com o exposto, essa dissertação teve como objetivo principal a 

elaboração de uma rotina computacional para realizar correlações para obtenção de 

parâmetros de resistência ao cisalhamento por meio de dados de ensaios SPT.  

Normalmente essas correlações são realizadas por meio de uma única 

metodologia e o cálculo é feito para um caso específico de estudo. A elaboração 

dessa rotina permite ao usuário fazer correlações com metodologias diferentes e 

ainda verificar as diferenças entre os métodos de correlação, e tudo isso sendo 

realizado de forma computacional. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Obtenção de parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos com 

base no descritivo do subsolo. Seja por meio de conhecimento prévio 

da área ou por meio de um ensaio de caracterização simplificado que 

permita a avaliação das condições de compacidade ou consistência 

do solo; 

 Correlação das características de compacidade e consistência do solo 

com parâmetros de ensaios SPT por meio de um banco de dados 

cadastrados pelo usuário da rotina, ou pela utilização de um banco de 

dados já incorporado na rotina ou até mesmo utilizando valores de 

referência indicados pelas normatizações brasileiras.  
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 Desenvolvimento de um estudo de caso para validação da rotina e 

comparação entre os modelos de cálculo e as metodologias de 

entrada de dados. 

 O uso da rotina apresentada nesta dissertação não intenciona a redução ou 

eliminação de ensaios de campo e/ou ensaios de laboratório para projetos de 

engenharia. Trata-se apenas de uma ferramenta adicional que busca otimizar o 

desenvolvimento dos projetos básicos e dar ferramentas para uma melhor estimativa 

nas fases de anteprojeto. 

1.1.3. Estruturação da dissertação 

A estruturação dessa dissertação consiste em sete capítulos. No capítulo 01 

são apresentadas a introdução e os objetivos dessa dissertação. No capítulo 02 é 

apresentada a revisão bibliográfica dos temas que envolvem essa dissertação: 

ensaios geotécnicos de campo com foco no SPT, os processos de correção dos 

dados obtidos nos ensaios, as definições relacionadas com a resistência ao 

cisalhamento de solos e os modelos de correlação entre os dados de ensaio e os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

No capítulo 03 é apresentada a metodologia e as ferramentas utilizadas para 

o desenvolvimento da rotina computacional, além do processo de obtenção, 

classificação, descrição e organização do banco de dados que será incorporado na 

rotina computacional desenvolvida. 

O capítulo 04 apresenta detalhes do procedimento de implementação da 

rotina, incluindo os modelos implementados, as hipóteses assumidas e as limitações 

das análises. Um estudo de caso é apresentado no capítulo 05 no intuito de mostrar 

a aplicabilidade da rotina e comparar os resultados das metodologias de correlação 

abordadas nessa dissertação. Nesse estudo, além da aplicação da rotina 

computacional, é realizada uma análise dos diferentes métodos de entrada de dados 

e dos modelos de correlação implementados. As conclusões e considerações finais 

estão apresentadas no capítulo 06 dessa dissertação. Por fim são apresentadas as 

referências utilizadas como base nessa dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No presente capítulo está apresentada uma revisão bibliográfica no que diz 

respeito aos diferentes conceitos aplicados a essa dissertação. Na primeira etapa 

será realizada uma abordagem dos principais ensaios geotécnicos de campo 

realizados no Brasil, utilizados para a caracterização do subsolo. Na sequência, um 

detalhamento do histórico, procedimento e correções dos ensaios SPT – principal 

assunto abordado nessa dissertação. 

O comportamento de solos coesivos e não coesivos também foi abordado 

neste capítulo. Este capítulo finaliza com a apresentação de modelos de correlação 

entre resultados de ensaios SPT e os parâmetros de resistência ao cisalhamento 

que podem ser determinados por meio de ensaios de laboratório. 

2.1. ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE CAMPO 

Todos os ensaios e inspeções de solo realizados em um determinado local 

de interesse são chamados de ensaios de campo. Em geral, por meio desses 

ensaios, também conhecidos como ensaios geotécnicos de campo, que o 

engenheiro geotécnico consegue definir as características do subsolo: tipo de 

material, resistência à penetração, poropressão, densidade relativa, dentre outros. 

Com esses resultados, o engenheiro geotécnico tem condições de avaliar questões 

de segurança de uma condição existente ou desenvolver a solução geotécnica para 

um projeto futuro. 

Os principais ensaios geotécnicos de campo são o SPT, CPT (cone 

penetration test: ensaio de penetração do cone), CPTU (piezocone penetration pest: 

ensaio de penetração do piezocone) -  e o ensaio de palheta (vane test). O SPT, 

CPT e CPTU são realizados na penetração de um instrumento padronizado no solo 

e os resultados representam a resistência à penetração desse instrumento. Por outro 

lado, o ensaio de palheta é utilizado apenas em solos argilosos em condições não 

drenadas e visa obter a resistência ao cisalhamento nessa condição (Su). 

Atualmente, todos esses ensaios são padronizados de acordo com normas 

nacionais e internacionais. 

No Brasil, o principal ensaio utilizado para a caracterização do subsolo de 

uma área é o SPT. A explicação está associada principalmente ao uso de 
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equipamentos simples e de baixa complexidade, além de não necessitar de mão de 

obra com elevada qualificação. Detalhes desse ensaio serão apresentados no item 

2.2 deste capítulo, enquanto os itens 2.1.1 e 2.1.2 apresentarão detalhes dos 

ensaios CPT, CPTu e Vane Test. 

2.1.1. Ensaios de Cone – CPT e CPTU 

Os ensaios de cone e piezocone, conhecidos pelas siglas CPT e CPTU, 

respectivamente, caracterizam-se internacionalmente como uma das mais 

importantes ferramentas de prospecção geotécnica. Resultados desses ensaios 

podem ser utilizados para determinação estratigráfica de perfis de solos, 

determinação de propriedades dos solos prospectados, particularmente em 

depósitos de argilas moles e para a previsão da capacidade de carga de fundações 

(SCHNAID e ODEBRECHT, 2012). 

A execução do ensaio é realizada por meio da penetração constante no solo 

de um cone padronizado, em uma taxa constante de 2 cm/s, com medições 

continuas da resistência a penetração do cone. (ABNT, 1991) 

No ensaio CPT, as grandezas medidas são a resistência de ponta (qc) e o 

atrito lateral (fs), sendo a razão de atrito (Rf = qc/fs) o primeiro parâmetro derivado do 

ensaio, utilizado para a classificação dos solos (LUNE, 1997). 

No ensaio CPTU, as informações do CPT são complementadas por meio de 

medidas das poropressões geradas durante o processo de cravação, obtendo-se 

dessa forma, um novo parâmetro para classificação dos solos. Esse parâmetro é 

obtido a partir da instalação de uma pedra porosa e um transdutor de pressão 

(REINERT, 2011). 

Segundo Coutinho et al. (2010), apesar de não ser o ensaio mais utilizado 

no Brasil, a aplicação do ensaio CPT tem crescido gradualmente visto o avanço do 

acesso a essa tecnologia, sendo reconhecido como uma técnica de qualidade para 

construções sobre solos moles. No Brasil, a NBR 12069 (ABNT, 1991) estabelece o 

procedimento para execução deste ensaio. 

2.1.2. Ensaio de Palheta – Vane test 

O ensaio de palheta (vane test) é tradicionalmente empregado na 

determinação da resistência ao cisalhamento não drenada (Su) de depósitos de 
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argilas mole. O aparelho de ensaio é constituído de um torquímetro acoplado a um 

conjunto de hastes cilíndricas, tendo na extremidade uma palheta formada por duas 

lâminas retangulares, delgadas e dispostas perpendicularmente entre si (ABNT, 

1989). 

Complementarmente, busca-se obter informações quanto à história de 

tensões do solo indicado pelo perfil da razão de pré-adensamento (SCHNAID e 

ODEBRECHT, 2012). 

O ensaio consiste na cravação da palheta no solo, com a aplicação do 

torque necessário para cisalhar o solo por rotação, de forma a determinar a 

resistência não drenada do solo. A relação entre o torque e a resistência não 

drenada é definida de acordo com a NBR 10905 (ABNT, 1989). 

 

2.2. ENSAIO SPT 

O ensaio SPT é um processo de exploração do subsolo para 

reconhecimento das camadas que o compõe, o nível do lençol freático e para a 

determinação de um índice de resistência a penetração do solo a cada metro de 

sondagem. Serve também como um indicativo da densidade de solos granulares e é 

aplicado na identificação da consistência de solos coesivos. 

2.2.1. História do SPT 

O primeiro relato do ensaio SPT data de 1902, quando o coronel Charles R. 

Gow desenvolveu um amostrador de 25 mm de diâmetro, cravado dinamicamente 

com o auxílio de um peso de 50 kg no fundo do furo de sondagem. Com esse 

amostrador foi possível a obtenção de amostras chamadas de “dry sample”, que 

permitiam uma melhor descrição do tipo de solo e de suas propriedades do que as 

obtidas anteriormente, extraídas da água de circulação utilizada na perfuração do 

furo de sondagem (ODEBRECHT, 2003).  

A forma do amostrador foi modificada ao longo dos anos seguintes. Foi em 

1930 que Mohr e Fletcher desenvolveram uma especificação que permitiu a 

sondagem SPT ser reconhecida como ensaio, na qual o resultado era o número de 

golpes necessários para cravar o amostrador em um segmento de 305 mm no solo 

(ODEBRECHT, 2003). 
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Contribuições de Terzaghi e Peck (1948), Hvorslev (1949) e Parson (1954) 

apud Odebrecht (2003) levaram para meados da década de 50, a definição da 

resistência à penetração do solo correlata ao número de golpes necessário para 

cravar 305 mm de amostrador após uma cravação inicial de 152 mm. Nesse período 

já era utilizada considerando a perfuração com auxílio de circulação de água e a 

energia de cravação era obtida pela queda de um martelo de 63,5 kg caindo de uma 

altura de 762 mm. 

Em 1958, a primeira tentativa de norma foi a D1586 da ASTM (Americam 

Society for Testing and Materials), sendo sua publicação definitiva datada de 1967. 

No Brasil, o Engenheiro Alberto Henrique Teixeira apresentou no V Congresso 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, em 1974, a proposta 

de normalização do ensaio SPT. Essa proposta de norma, após discutida em 

diversos eventos técnicos, foi enviada a ABNT em 1977 e em 1979 foi publicada 

oficialmente a MB1211/79 – Execução de sondagens de simples reconhecimento de 

solos, que posteriormente teve sua nomenclatura alterada para NBR 6484/80 

(ODEBRECHT, 2003). Atualmente, os equipamentos e o método de ensaio são 

regidos pela NBR 6484 (ABNT, 2001). 

2.2.2. Procedimento de Ensaio 

A execução da sondagem inicia-se com a perfuração da primeira camada de 

solo – 1 m de espessura – com o uso de trado-concha ou escavadeira manual. A 

partir desse ponto a perfuração deve ser realizada com trado helicoidal, quando 

estiver acima do nível da água e, através do trépano de lavagem após o nível de 

água ou quando a perfuração com o trado foi muito difícil. A composição da 

perfuração é constituída por hastes metálicas com diâmetro nominal de 25 mm e 

peso teórico de 32 N/m. Os segmentos de hastes (1 m ou 2 m) devem ser acoplados 

entre si por meio de roscas e luvas. As amostras e leituras do ensaio são realizadas 

por meio da cravação de um amostrador padrão (ABNT, 2001). 

O amostrador é composto por três partes: cabeça, corpo e sapata. O corpo 

do amostrador deve possuir diâmetro externo de 50,8 mm e interno de 34,9 mm (±2 

mm) e com comprimento mínimo de 457 mm. Na Figura 1 está apresentado um 

esquema de um amostrador utilizado para realização de ensaios SPT (LOBO, 2005). 
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FIGURA 1 - AMOSTRADOR PADRÃO  

FONTE: LOBO (2005) 

 

A cravação do amostrador é realizada por meio da queda de um martelo de 

65 kg, de uma altura de 75 cm, a cabeça de bater posicionada no topo da haste de 

sondagem. O processo de cravação é divido em três etapas. Em cada fase, 

computa-se a quantidade de golpes necessários para a cravação de 15 cm do 

amostrador. Ao final de uma etapa, inicia-se a próxima. A resistência à penetração 

“NSPT” é obtida por meio da soma do número de golpes necessários para a cravação 

da segunda e terceira etapa. O resultado da primeira etapa de cravação é 

desprezado visto que o solo pode ter sofrido interferência do avanço com lavagem, 

entretanto, esse dado é sempre apresentado em boletins de sondagens SPT (ABNT, 

2001). 

O procedimento de sondagem a percussão é realizado em duas etapas 

distintas. Etapa de avanço, onde o furo é realizado com a utilização de um trado 

manual até se encontrar o nível da água ou até atingir uma camada impenetrável ao 

trado e, a partir daí o avanço do furo segue com o uso do trépano e circulação de 

água, em um processo chamado de lavagem – sendo o trépano uma ferramenta 

com a largura do furo e com ponta biselada, usado para desagregar o material do 

fundo do furo de sondagem. O ensaio SPT é a etapa de percussão para a obtenção 

do número de golpes, que é realizada pela cravação do amostrador. Para cada 

metro sondado, 45 cm são realizados à percussão e 55 cm no procedimento de 

avanço - seja com trado manual ou com trépano. Na Figura 2 está mostrado, de 

forma esquemática o procedimento de ensaio SPT (VELLOSO E LOPES, 2012). 
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FIGURA 2 - ETAPAS NA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO: (A) AVANÇO DA 

SONDAGEM POR DESAGREGAÇÃO E LAVAGEM E (B) ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA 

(SPT) 

FONTE: VELLOSO E LOPES (2012) 

 

Além da contagem do número de golpes, os solos devem ser avaliados a 

partir de uma classificação tátil visual do material. A determinação dos estados de 

compacidade e consistência dos materiais encontrados deve ser realizada conforme 

orientação da NBR 6484, baseada nos valores da resistência a penetração - NSPT, 

conforme os parâmetros estabelecidos na Tabela 1. 
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TABELA 1 - ESTADOS DE COMPACIDADE E CONSISTÊNCIA DE ACORDO COM A NBR 6488 

Solo 

Índice de resistência à 

penetração 

N 

Designação 

Areias e siltes arenosos 

≤ 4 Fofa (o) 

5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

19 a 40 Compacta (o) 

> 40 Muito compacta (o) 

Argilas e siltes argilosos 

≤ 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 

11 a 19 Rija (o) 

> 19 Dura (o) 

FONTE: ABNT (2001) 

 

No boletim de sondagem deve ser relatado, além da resistência a 

penetração “NSPT”, a caracterização tátil visual da camada de solo e o nível da água 

observado. Informações de natureza e local da obra, total perfurado, planta do local, 

localização do furo de sondagem, engenheiro responsável, dentre outras; também 

devem constar no relatório final de sondagem. Um exemplo de um perfil de 

sondagem com a indicação dos principais dados apresentados está mostrado na 

Figura 3. 
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FIGURA 3 - EXEMPLO DE UM RELATÓRIO DE SONDAGEM 

FONTE: O AUTOR (2015) 

 

2.3. CONCEITO DE ENERGIA NO ENSAIO SPT 

O martelo utilizado na sondagem SPT, quando posicionado em uma altura 

determinada, possui uma energia potencial que é transformada em energia cinética 

quando liberado em queda livre. Entretanto, a energia potencial não é totalmente 



22 

 

transformada em energia cinética devido as perdas por atrito nas cordas e roldanas 

do equipamento de sondagem (Odebrecht, 2003).  

Conhecendo-se as perdas de energia ao longo da execução do ensaio, é 

possível determinar qual a energia efetiva utilizada para a cravação do amostrador. 

Com base nesse princípio, é possível determinar a força dinâmica necessária para a 

cravação do amostrador no solo, conforme indicado na Equação 2.1 (SCHNAID E 

ODEBRECHT, 2012). 

 

Onde: 

Fd é a força dinâmica para cravação do amostrador; 

Eamostrador é a energia potencial gravitacional mobilizada efetivamente para a 

cravação do amostrador no solo; 

Dr é o valor médio da penetração permanente do amostrador no solo 

decorrente de um golpe. 

A força dinâmica calculada pode ser empregada, em projeto, na previsão de 

parâmetros de resistência do solo ou na estimativa da capacidade de carga de 

estacas (SCHNAID E ODEBRECHT, 2012). 

 

2.4. CORREÇÕES NOS ENSAIOS SPT 

Tendo em vista algumas limitações do ensaio SPT, são necessárias 

correções nos resultados provenientes da investigação de forma a minimizar os 

efeitos da dissipação de energia ao longo do ensaio e uma correção de forma com 

que todas as camadas de solo sejam avaliadas sob um mesmo nível de tensões. 

Essas correções são importantes para a aplicação dos resultados em metodologias 

de cálculo, pois reduzem os erros associados a metodologia de execução do ensaio. 

2.4.1. Correções de Energia 

O número de golpes NSPT obtidos durante a execução do ensaio não corrige 

desvios fruto da dissipação de energia ao longo do ensaio. No entanto, o uso de 

resultados de SPT em sua forma bruta para realizar correlações pode apresentar 

(2.1)   
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erros significativos, visto que os métodos de correlação, em geral, foram concebidos 

para condições de energia cinética plena, ou seja, a energia de queda do martelo é 

a mesma da energia potencial na ponta do amostrador padrão (SCHNAID E 

ODEBRECHT, 2012). Sabe-se, no entanto, que considerar a plena transferência de 

energia cinética em potencial é uma grosseira e por isso a correção dos ensaios 

SPT deve ser realizada antes da aplicação de métodos de correlação.  

Bowles (1997) listou itens para explicar a variação da energia teórica em 

relação à energia efetiva encontrada na ponta do amostrador: 

 Apesar da padronização normativa, ainda há diferenças entre os 

amostradores e martelos de cravação de acordo com o fabricante do 

equipamento; 

 Configuração da queda do martelo de cravação (mecanizada ou 

manual) e das condições do coxim de madeira – elemento de 

contato entre o martelo e a haste; 

 Condições de uso das cordas, cabos, roldanas e demais 

componentes do ensaio; 

 Caso seja utilizado sistema de guias para reduzir a excentricidade 

do conjunto, parcelas de atrito lateral podem surgir, o que aumentará 

a resistência à cravação do amostrador; 

 Comprimento do furo de sondagem. 

Os valores médios de eficiência do ensaio tem sido objeto de estudo por 

muitos pesquisadores. Diante disso, existem diversas recomendações para a 

energia padrão dos ensaios. Na Tabela 2 estão apresentados alguns parâmetros de 

eficiência encontrados na bibliografia geotécnica. 

 

TABELA 2 - EFICIÊNCIA DE ENERGIA DE QUEDA DO MARTELO EM ENSAIOS SPT  

Eficiência Referência 

50 a 55% (recomenda-se 55%) Schmertmann 

60% Seed et al. (1985), Skempton (1986) 

70 a 80% (recomenda-se 70%) Riggs (1986) 

FONTE: ADAPTADO DE BOWLES (1997) 
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Segundo Schnaid e Odebrecht (2012), no Brasil é comum em ensaios SPT o 

uso de sistemas manuais para liberação do martelo, resultando assim em uma 

eficiência de energia que varia entre 70% e 80% da energia teórica. No entanto, nos 

Estados Unidos e na Europa, onde o sistema tem acionamento mecanizado (no 

mesmo ensaio), a energia é de aproximadamente 60%. Como a prática internacional 

sugere a correção do ensaio SPT para um padrão internacional de N60 – é 

necessário que os resultados de NSPT obtidos por meio de ensaios realizados no 

Brasil sejam majorados de 15% a 30% para compensar a diferença entre os 

sistemas de acionamento do martelo. A condição de N60 representa o valor de NSPT 

para uma energia equivalente a 60% da energia cinética teórica. A correção para 

esse índice é importante para permitir a utilização dos dados SPT em correlações 

com parâmetros geotécnicos obtido de forma indireta. 

Lukiantchuki (2012) desenvolveu um equipamento que permitiu avaliar a 

dissipação da energia ao longo das hastes do ensaio SPT, por meio de um sistema 

de instrumentação dinâmica. Como resultado de seu trabalho, observou-se uma 

eficiência energética média no topo da haste de 75%, com pouca variabilidade (3% a 

5%), para a base a variabilidade nos resultados aumentou (2% a 10%), em 

decorrência principalmente da influência do comprimento das hastes, atingindo um 

valor médio de eficiência de 57%. Corroborando os valores propostos por Schnaid e 

Odebrecht (2012) e indicando que para os padrões brasileiros, considerar uma 

eficiência da ordem de 70% a 80% na energia de queda do martelo é uma boa 

estimativa. 

Diante disso, para os padrões brasileiros o valor do NSPT corrigido pode ser 

obtido por meio da Equação 2.2 onde o valor do NSPT é corrigido padrões 

internacionais. 

 𝑁𝑆𝑃𝑇,60  
𝑁𝑆𝑃𝑇 ×  𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐   

0,60
                     (2.2) 

Onde: 

NSPT,60 é o valor de NSPT corrigido a uma eficiência de 60% (padrões 

internacionais); 

EAplicada é a eficiência do ensaio na condição de realização – para 

padrões brasileiros entre 70% e 80%. 
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2.4.2. Correções para os níveis de tensões efetivas 

A resistência à penetração não depende somente da eficiência na execução 

dos ensaios SPT, mas também e principalmente no caso de materiais granulares, do 

nível de tensões na camada onde o ensaio está sendo realizado. 

Somente com uma mesma eficiência dos ensaios SPT e sob a mesma 

tensão octaédrica é que as características de areias diversas podem ser 

comparadas. (QUARESMA et al., 1998). 

Com base no conceito de energia, é possível determinar o valor de um 

coeficiente (CN) que corrige qualquer NSPT para o nível de uma amostra com tensão 

efetiva de 100kPa. Decourt (1989) estabeleceu a Equação 2.3 para obtenção de CN. 

Schnaid e Odebrecht (2012) recomenda a adoção de uma abordagem conservadora 

limitando o valor de CN a 1,5. 

 

Onde: 

’oct,1 corresponde a tensão octaédrica para uma areia sob pressão 

vertical efetiva de 100kPa. 

’oct é a tensão octaédrica ao nível onde o valor de NSPT está sendo 

analisado. 

O valor do NSPT corrigido pelo nível de tensões (NSPT,1,en), é obtido por meio 

da multiplicação do valor de CN, pelo NSPT,60. 

2.5. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE SOLOS 

A resistência ao cisalhamento dos solos é uma grandeza composta por dois 

componentes distintos: a força de atrito entre as partículas e o intercepto coesivo. A 

resistência por atrito, associada ao ângulo de atrito interno do material, pode ser 

definida como a força tangencial necessária para ocorrer o deslizamento de um 

plano, em outro paralelo a este – e essa força é proporcional à força normal que 

atua no plano em análise (BARBOSA, 2013). 

(2.3)   
   

 𝑐   
   𝑐 
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Vargas (1977) define a coesão, ou intercepto coesivo, como sendo a parcela 

de resistência que a fração argilosa empresta ao solo, pelo qual o mesmo se torna 

capaz de se manter coeso em forma de blocos ou torrões. Rodriguez (2012) define 

coesão como uma característica própria dos materiais que oferecem resistência ao 

corte perante um esforço normal nulo. 

De forma geral, a resistência total ao cisalhamento de um solo, pode ser 

expressa como a soma de sua coesão com a tangente do ângulo de atrito interno, 

multiplicado pela tensão normal efetiva aplicada no plano de cisalhamento, 

conhecido no meio geotécnico como reta de Coulomb, envoltória de resistência ao 

cisalhamento ou envoltória de ruptura (VARGAS, 1977). 

Tendo em vista que a tensão normal efetiva é obtida por meio da subtração 

da tensão normal na amostra pela poropressão atuante, as condições de drenagem 

no maciço têm impacto direto na determinação da resistência ao cisalhamento do 

solo. Portanto, além de conhecer parâmetros do solo, é importante o conhecimento 

das condições de contorno do subsolo como, por exemplo, a determinação das 

camadas drenantes e não drenantes de um perfil. 

Na prática geotécnica, os principais ensaios para a determinação da 

resistência ao cisalhamento do solo são o ensaio de cisalhamento direto e o ensaio 

de compressão triaxial (VARGAS, 1977). 

O ensaio de cisalhamento direto é realizado por meio do cisalhamento de 

um corpo de prova de solo sujeito a uma força normal. Quando ocorre o 

cisalhamento da amostra, é possível determinar um par de tensões normal-

cisalhante. O ensaio deve ser repetido para uma série de tensões normais aplicadas 

ao corpo de prova, obtendo-se assim as tensões de cisalhamento equivalentes e, 

consequentemente possibilitando traçar uma envoltória de resistência ao 

cisalhamento (MARANGON, 2013). 

Apesar da simplicidade do ensaio, não é possível realizar o controle das 

condições de drenagem, o que limita a gama de aplicações desse procedimento. 

Além do que, o plano de ruptura nesse ensaio é imposto como sendo o plano 

principal (horizontal), no entanto, a ruptura na condição de campo pode ocorrer 

devido a rupturas internas em outras direções. São essas restrições que tornam o 

ensaio triaxial melhor para determinação dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento do solo (MARANGON, 2013). 
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No ensaio de compressão triaxial, uma amostra de solo, envolta por uma 

membrana de látex, é posicionada em uma câmara preenchida por água destilada e 

deaerada, a qual se aplica uma pressão de confinamento atuando em todas as 

direções – garantindo assim um estado hidrostático de tensões. O carregamento 

axial é realizado por meio de um pistão, com carga controlada. Apesar de o plano 

horizontal representar o plano de tensões principais, a condição de estado 

hidrostático permite que a ruptura ocorra em qualquer plano. Na  Figura 4 é possível 

observar um esquema de montagem da câmara de realização do ensaio triaxial 

(PINTO, 1998). 

 

FIGURA 4 - ESQUEMA DA CÂMARA DE ENSAIO TRIAXIAL 

FONTE: PINTO (1998) 

 

O ensaio triaxial permite o controle das condições de drenagem da amostra. 

No topo e na base do corpo de prova são instaladas pedras porosas, que permitem 

que aconteça a drenagem da água da amostra. A drenagem pode ser impedida por 

meio de registros. Esse controle possibilita que sejam simuladas, em laboratório, as 

condições de contorno encontradas no local investigado. No que se refere as 

condições de drenagem, os ensaios triaxiais podem ser (MARANGON, 2013): 
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 ensaio CD (consolidado e drenado): são os ensaios em que há 

drenagem permanente no corpo de prova. Após a aplicação da 

pressão confinante aguarda-se para que a poropressão se dissipe de 

forma lenta e, então se segue com o carregamento normal de forma 

que a drenagem ocorra e a poropressão se dissipe ao longo de todo o 

ensaio. 

 ensaio CU (consolidado e não drenado): de forma semelhante ao 

ensaio CD, aguarda-se a dissipação da poropressão após a aplicação 

da pressão confinante. No entanto, nesse procedimento de ensaio o 

carregamento axial é realizado de forma rápida, ou seja, durante a 

execução do ensaio não é realizada drenagem e, portanto, não há 

dissipação de poropressão; 

 ensaio UU (não consolidado e não drenado): para execução logo 

após a aplicação da tensão confinante se inicia o carregamento 

normal, sem aguardar a dissipação da poropressão. O carregamento 

segue de forma rápida, ou seja, sem que ocorra a drenagem. 

2.5.1. Resistência ao cisalhamento das Areias 

De acordo com a NBR 6502 (ABNT, 1995), o grupo de solo cujo diâmetro 

das partículas esteja entre 0,06 mm e 2,0 mm são definidos como areias, e devido 

ao tamanho das partículas, também são tratados na geotecnia como materiais 

granulares. 

A principal característica das areias está relacionada a sua alta 

permeabilidade – permitindo assim que as pressões neutras se dissipem durante o 

próprio processo de construção. Por esse motivo, a análise do comportamento das 

areias é, em geral, realizada desconsiderando a presença de poropressão 

(VARGAS, 1977). 

Os materiais granulares, em seu estado puro, têm seu comportamento 

definido apenas pela resistência de atrito entre os grãos e ao grau de 

intertravamento entre eles, não havendo características de atração físico-química 

entre as partículas. Devido a isso, a parcela da resistência de atrito de areias é 

definida apenas pelo ângulo de atrito interno. A presença de coesão é observada, 

apenas, quando há mistura de material coesivo na amostra de areia, ou quando 
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produzida pela tensão superficial d’água no contato entre as partículas do solo 

(LAMBE; WITHMAN, 1969). 

A deformação das areias pode ser explicada por meio de mecanismos 

ocorrentes nas partículas do solo: a distorção e quebra individual do grão, e o 

movimento relativo devido ao deslizamento e rolamento entre os grãos. Em geral, 

esses dois mecanismos são dependentes entre si (LAMBE; WITHMAN, 1969). 

Na engenharia geotécnica a caracterização de areias considera apenas a 

presença da parcela referente ao ângulo de atrito interno para definição da 

resistência ao cisalhamento (LAMBE; WITHMAN, 1969). 

Além do estado de compactação, a resistência ao cisalhamento das areias é 

influenciada pela distribuição granulométrica, formato dos grãos, tamanho dos grãos, 

composição mineralógica e anisotropia de resistência (VARGAS, 1977). 

2.5.2. Resistência ao cisalhamento das Argilas 

A NBR 6502:1995 define como argila os solos cujo diâmetro médio dos 

grãos seja inferior a 0,002 mm. Os solos argilosos, devido a sua baixa 

permeabilidade, têm seu comportamento altamente influenciado de acordo com a 

presença de água no meio. Todos os problemas relacionados com solo argiloso 

devem ser analisados em termos de tensões efetivas ou em tensões totais, ou seja, 

por meio do conhecimento (ou estimativa) das condições de poropressão na camada 

ou por meio do uso de parâmetros que já consideram o efeito da poropressão. 

No caso dessa dissertação, por exemplo, os estudos estão concentrados 

para as argilas em condição saturada e não drenada. Sendo a condição saturada 

caracterizada pelo preenchimento de todos os vazios do solo com água, e a 

condição não drenada é definida considerando o solo em um estado onde a 

aplicação de um carregamento não permite a dissipação da poropressão. A 

caracterização da resistência é definida apenas pelo parâmetro de resistência ao 

cisalhamento na condição não drenada (Su), que no caso é igual à coesão. Isso 

ocorre, pois, o ângulo de atrito interno, nessas condições, é sempre zero, ou seja, 

qualquer acréscimo de tensão de confinamento resulta no mesmo acréscimo em 

termos de poropressão e pode-se dizer que o fator de atrito entre partículas é 

inexistente.  
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No entanto, nos casos que a argila esteja em condições drenantes, o 

mecanismo de resistência ao cisalhamento está associado a uma coesão e a um 

ângulo de atrito interno – visto que nesse caso o efeito da força normal não resultará 

necessariamente em um acréscimo de poropressão. Nesses casos os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento devem ser obtidos por meio de ensaios triaxiais que 

representem a condição de drenagem. 

2.6. CORRELAÇÃO ENTRE ENSAIOS SPT E RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO DE SOLOS 

Tendo em vista a prática usual da realização de ensaios SPT para a 

caracterização do subsolo de obras de engenharia, é muito comum a adoção de 

métodos de correlação entre resultados de ensaios SPT com parâmetros de 

resistência ao cisalhamento de solos, ângulo de atrito interno para areias e coesão 

não drenada para argilas. 

Essas correlações são recomendadas apenas para as fases de pré-projeto e 

projeto básico, pois apesar dos métodos de correlação estarem consolidados no 

meio geotécnico, eles não devem substituir os ensaios de laboratório. A 

preocupação com o uso dessas correlações levou Dirceu Velloso a escrever 

(SCHNAID e ODEBRECHT, 2012): 

 

As correlações baseadas no SPT são malditas, porém são necessárias. 

Ainda assim, pelo uso indevido da metodologia, há ocasiões em que me 

arrependo de tê-las publicado. 

 

2.6.1. Solos Não Coesivos: Método com base no conceito de energia 

Odebrecht (2003), por meio de análises teóricas e experimentais pode 

determinar o valor da força dinâmica (Fd) de reação no solo devido à cravação do 

amostrador padrão. A obtenção desse parâmetro permite a correlação direta com 

outros parâmetros geotécnicos, como por exemplo, determinação do ângulo de atrito 

interno de solos não coesivos (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012), previsão da 

capacidade de carga de estacas (LOBO, 2005) e resistência não drenada de argilas 

(RODRÍGUEZ, 2012). 



31 

 

O procedimento para a obtenção do ângulo de atrito interno, apresentado 

por Schnaid e Odebrecht (2012), inicia-se por meio da obtenção da força última (Fe), 

com base na teoria da capacidade de carga, proposto por Lobo (2005) e 

apresentado na Equação 2.3. 

 

Onde: 

Nc, Nq e Nγ são fatores de capacidade de carga (obtidos a partir de 

equações empíricas);  

Ap é a área da ponta do amostrador; 

AL é a área lateral do amostrador; 

d é o diâmetro do amostrador;  

L a profundidade do ensaio;  

γ, o peso específico do solo.  

Em solos não coesivos, o termo c.Nc é considerado nulo, e o termo 

0,5.γ.d.Nγ pode ser desprezado por ser muito inferior ao termo que envolve o fator 

de capacidade de carga Nq, o coeficiente de pressão lateral Ks é constante igual a 

0,8 e o ângulo de atrito interno do amostrador é de 20º (SCHNAID e ODEBRECHT). 

Schnaid e Odebrecht (2012) ajustou o processo de cálculo para a realidade 

brasileira, incorporando as recomendações da NBR 6484 e adotando como fator da 

capacidade de carga proposto por Berezantzev, Khristoforov e Golubkov (1961), cuja 

abordagem não é dependente das condições de rigidez da areia. 

Dessa forma, foi possível gerar uma curva que apresenta a variação do 

ângulo de atrito interno em função do valor do NSPT corrigido conforme sua eficiência 

e para um mesmo nível de tensões efetivas (NSPT,1,en), conforme indicado na Figura 

5.  

(2.4)    𝑝   𝑁     𝑁  0,      𝑁   𝑙            )
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FIGURA 5 - DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO INTERNO. ADAPTADO DE SCHNAID E 

ODEBRECHT (2012) 

FONTE: O AUTOR (2015) 

 

2.6.2. Solos Não Coesivos: Método de Gibbs e Holtz (1957) associado à 

De Mello (1971) 

Gibbs e Holtz (1957) apresentaram uma correlação entre os valores de NSPT 

e densidade relativa de areias (Dr), Equação 2.5, essa correlação foi obtida por meio 

de ensaios de laboratório em solos não coesivos, e é a principal metodologia de 

correlação entre esses parâmetros utilizada nos Estados Unidos. 

Com o parâmetro densidade relativa, é possível determinar o ângulo de 

atrito interno, com base na formulação proposta por De Mello (1971) – Equação 2.6. 

Agrupando-se as metodologias, é possível relacionar valores de NSPT com ângulo de 

atrito interno. Os resultados dessa metodologia devem ser analisados em conjunto 

com o conhecimento das condições do subsolo, visto que a propagação de erros 

tem risco maximizado, fruto de duas correlações independentes. 

 

Onde: 

Dr é a densidade relativa da areia; 

(2.5)

(2.6)

   
𝑁𝑆𝑃𝑇,60

0,       6

 
 

 ,           0,   
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σ' é a tensão efetivo na camada; 

NSPT,60 é o valor do NSPT corrigido para uma eficiência de 60%; 

Ø’ é o valor do ângulo de atrito interno obtido por meio da correlação. 

2.6.3. Solos Não Coesivos: Método de Yoshida (1988) associado a 

Meyerhof (1959) 

O procedimento de associação do método de Yoshida (1988) com Meyerhof 

(1959) é descrito em Bowles (1997) como ferramenta para determinação do ângulo 

de atrito interno de solos não coesivos com base nos valores de NSPT. 

Yoshida (1988) apresenta uma metodologia para obtenção da densidade de 

areia (em porcentagem), por meio de uma relação entre NSPT,60 e pressão efetiva do 

solo, Equação 2.7. E a relação entre densidade de areia e Ø’ é obtida conforme 

proposto por Meyrhof (1959) – Equação 2.8. 

 

Onde: 

Dr é a densidade relativa da areia; 

σ' é a tensão efetivo na camada; 

NSPT,60 é o valor do NSPT corrigido para uma eficiência de 60%; 

Ø’ é o valor do ângulo de atrito interno obtido por meio da correlação. 

Essa metodologia, da mesma forma que a apresentada no item 2.6.32, é 

resultado de duas correlações independentes e, portanto, os resultados devem ser 

avaliados com o conhecimento prévio do solo em análise, diante o risco de 

propagação de erros. 

2.6.4. Solos coesivos: Método com base no conceito de energia 

Schnaid e Odebrecht (2012) apresenta uma metodologia para obtenção do 

parâmetro de resistência não drenada (Su) das argilas com base no conceito da 

preservação de energia, de forma similar ao abordado para as areias. A Equação 

(2.7)

(2.8)

         0,  
 𝑁𝑆𝑃𝑇,60

0, 6

      0,     
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2.9, apresenta a metodologia de cálculo para a força de reação no solo, 

considerando material coesivo, com a inclusão das variáveis de adesão do solo () – 

que pode ser estimada a partir de correlações propostas na literatura (Caquot; 

Kerisel, 1953 apud SCHNAID e ODEBRECHT 2012; De Beer, 1977 apud SCHNAID 

e ODEBRECHT 2012; Skempton, 1986), e o coeficiente NC que varia de 7 a 9, na 

equação para a obtenção da força dinâmica no amostrador (SCHNAID e 

ODEBRECHT, 2012). 

 

Tendo em vista que a velocidade de cravação do amostrador no ensaio SPT 

é muito rápida se comparada com os ensaios para obtenção de resistência não 

drenada realizados em laboratório, e que a velocidade de carregamento impacta 

diretamente no valor da resistência não drenada, há uma diferença significativa entre 

os valores de Su medidos no campo por meio de ensaios dinâmicos e os obtidos em 

laboratório. Para compensar esse efeito, é necessário relacionar a força dinâmica 

(FD) calculada segundo a Equação 2.9 com a força estática que será utilizada para 

obtenção dos valores de Su,. Para efetivar essa relação utiliza-se o fator de 

incremento de carga (v), empregando-se a Equação 2.10. 

 

Com base nessa equação fundamental, acoplada a equação (2.9), é 

possível correlacionar com base nos valores de NSPT a resistência não drenada de 

solos coesivos. 

2.6.5. Solos coesivos: Método k*NSPT 

Segundo Bowles (1997), a correlação entre resistência não drenada e NSPT, 

tem uma forma padrão de acordo com a Equação 2.11.  

 

Onde: 

(2.9)         𝑁           𝑙     )

(2.10)      
 

 

(2.11)     𝑁𝑆𝑃𝑇,60
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O valor de k é um coeficiente empírico obtido por meio de estudos de 

laboratório com ensaios de campo. 

Mello (1971) indica que os valores de k podem variar entre uma faixa de 

valores de 0,4 a 20. A utilização dessa metodologia tem que ser cautelosa, pois não 

considera o envelhecimento, a cimentação natural, o nível d’agua e os ângulos dos 

grãos na camada analisada. Bowles (1997) indica que k = 12 pode ser utilizado. 

Nessa mesma linha, Décourt (1989) indica um valor de k=12,5 deve ser 

utilizada para resistências não drenadas de argilas saturadas. Segundo Stroud 

(1974), quanto maior o índice de plasticidade menor é a relação k, baseando-se 

nisso, sugere a utilização de um fator k de 4,5. Look (2007) indica que os valores de 

k não são constantes e o mesmo deve ser ajustado conforme a variação do NSPT, 

conforme Tabela 3. 

 

TABELA 3 – VALORES DE CORRELAÇÃO ENTRE SU E NSPT 

Consistência NSPT,60 Su (kPa) 

Muito Mole <2 0-12 

Mole 2-5 12-25 

Média 5-10 25-50 

Rija 10-20 50-100 

Muito Rija 20-40 100-200 

Dura >40 >200 

FONTE: LOOK (2007) 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia empregada para o 

desenvolvimento de uma rotina computacional para a correlação entre os dados de 

ensaios SPT e os parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos. Serão 

descritas todas as considerações teóricas utilizadas, além das técnicas de 

programação e as limitações da rotina desenvolvida. 

Com a rotina gerada a partir dessa dissertação foi possível estimar 

parâmetros de resistência ao cisalhamento com base nos boletins de ensaios SPT, 

como também estimar os parâmetros de resistência ao cisalhamento de solo com 

base apenas na descrição do solo. Tendo em vista que os parâmetros de resistência 

ao cisalhamento são obtidos por meio de correlações com os valores de NSPT, nos 

casos onde a entrada de dados seja limitada a descrição da camada, será 

necessário determinar um valor fictício de NSPT utilizado apenas para aplicação nos 

métodos de correlação. 

Esse valor de NSPT fictício atribuído para as camadas foi obtido por meio de 

um banco de dados incorporado a rotina computacional, cujo detalhamento está 

indicado no item 3.4 do presente capítulo. 

3.1. ETAPAS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi fundamentada na revisão bibliográfica, conforme 

apresentado no capítulo 2 desta dissertação, especificamente nas metodologias de 

correlação de ensaios de campo (ensaio SPT) com os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento de solos: método com base no conceito de energia para solos não 

coesivos, método de Gibbs e Holtz associado à De Mello, método de Yoshida 

associado a Meyerhof, método com base no conceito de energia para solos coesivos 

e método k*NSPT. A aplicação da rotina será limitada a quatro tipos de solo: areias, 

argilas, siltes arenosos e siltes argilosos. Tal limitação é devido a presença das mais 

diversas proporções de misturas de solos entre os diferentes tipos existentes (areia, 

silte e argila). 

Posteriormente, foi realizada uma busca em dissertações, teses e 

publicações em periódicos nacionais e internacionais para coleta de boletins de 
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ensaios SPT. As referências dos boletins de sondagens que foram utilizados nessa 

dissertação estão apresentadas no item 3.4.  

Partiu-se então para implementação da rotina em ambiente computacional, 

conforme detalhado no item 3.3 dessa dissertação. Por fim, foram realizados testes 

operacionais para verificar o funcionamento da rotina tanto em termos de interface 

como no processamento dos modelos de correlação. 

3.2. MATERIAIS E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

A principal ferramenta utilizada para a elaboração da rotina foi o Excel® – 

MS Excel. O MS Excel é a ferramenta mais utilizada no mundo para realização de 

cálculos e tabulação de dados, sendo essa uma das principais razões pela qual essa 

ferramenta foi a escolhida. Além de se tratar de um processador de planilhas com 

uma biblioteca de funções matemáticas. O MS Excel conta com um ambiente de 

programação, em linguagem VBA, que permite expandir sua biblioteca de funções 

com a utilização de funções programáveis. 

No intuito de tornar a rotina visual e de fácil navegação, utilizou-se para a 

navegação entre as diversas janelas da rotina a ferramenta de macros que consiste 

na incorporação de processos repetitivos dentro da planilha. A versão empregada foi 

o MS Excel 2010. No entanto, a rotina é compatível com todas as versões acima da 

MS Excel 2007. 

3.3. ESTRUTURAÇÃO DA ROTINA 

A rotina elaborada possui código aberto, ou seja, o usuário tem total 

autonomia para realizar aprimoramentos ou modificações em todo o processo. Foi 

concebida de forma que seu uso seja intuitivo, dispensando a necessidade do uso 

de tutoriais específicos. 

Cada interface da rotina é composta por uma planilha individual dentro do 

mesmo arquivo de trabalho. Ao todo, o arquivo é composto por 31 planilhas, das 

quais, 19 são acessíveis ao usuário pelo simples uso da rotina – sendo chamadas 

de planilha de interface e 12 planilhas são utilizadas para a realização do 

processamento e a organização do banco de dados. 
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A navegação entre as interfaces da rotina é realizada por meio de comandos 

do tipo avançar, salvar e voltar. As planilhas de interface estão separadas nas 

seguintes plataformas: 

 início: o usuário, nessa plataforma, decide se pretende realizar um 

processamento para a obtenção dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento ou se deseja apenas incluir um boletim de sondagem no 

banco de dados da rotina; 

 dados gerais: nessa plataforma, o usuário entrará com os dados do 

projeto, sendo os principais a data, o título do projeto, o engenheiro 

responsável e uma breve descrição do trabalho a ser realizado; 

 seleção de módulo: nessa, o usuário deverá indicar o módulo de 

obtenção de dados (apresentado no item 3.5) e os modelos de 

correlações a serem empregados (item 5.3); 

 entrada de dados: passo onde o usuário entrará com os dados que 

serão avaliados pela rotina computacional para o processamento e a 

obtenção dos parâmetros de resistência; 

 ambiente de resultados: onde serão apresentados os resultados dos 

processamentos solicitados. 

O acesso as planilhas de processamento e ao banco de dados deve ser 

realizado por meio do comando reexibir planilhas no ambiente do Microsoft Excel, 

conforme esquematizado na Figura 6. 
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FIGURA 6 - EXIBIÇÃO DE PLANILHAS 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

A organização das planilhas de processamento segue de maneira similar a 

ordem das planilhas de interface: processamento dos dados, pré-processamento e 

processamento dos resultados. 

3.4. BANCO DE DADOS  

Foram definidas três metodologias distintas para a obtenção de dados que 

permitiram a associação da descrição do solo com base em resultados de ensaios 

NSPT. Na primeira, utilizou-se os limites de classificação propostos pela NBR 6484 

(ABNT, 2001) conforme apresentado na Tabela 4. Na segunda, resultados de um 

banco de dados incorporado na rotina.  

Na terceira metodologia um banco de dados com boletins de sondagens 

SPT do próprio usuário da rotina. 

Estas metodologias, onde o valor do NSPT é atribuído com base no descritivo 

das camadas, devem ser utilizadas apenas como um referencial para projetos de 

engenharia.  
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3.4.1. LIMITES DA ABNT NBR 6484 

A NBR 6484 (ABNT, 2001) normatiza os procedimentos para a execução 

dos ensaios SPT. Apresenta uma tabela de limites de valores NSPT para que o 

sondador possa classificar os parâmetros de compacidade e consistência dos solos 

investigados com base nos valores medidos. A rotina computacional para correlação 

entre os parâmetros de resistência ao cisalhamento com base nos ensaios SPT 

pode utilizar os limites máximos, mínimos ou as médias de valores de NSPT (por 

camada) para estimar um valor de NSPT que será utilizado para determinar os 

parâmetros de resistência desejados. Apesar de uma tendência a se utilizar os 

valores médios, cabe ao usuário à decisão por qual limite utilizar em função do 

conhecimento regional do subsolo em análise, e levando em consideração qual o 

objetivo final do processamento. 

Na Tabela 4 estão indicados os valores de NSPT para referência o grau de 

compacidade e consistência apresentadas na NBR 6484 (ABNT, 2001), com os 

limites máximos e mínimos, além da apresentação da média aritmética obtidas entre 

o valor mínimo e máximo. Tratam-se dos três valores que podem ser incluídos como 

parâmetros de entrada na rotina computacional. 
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TABELA 4- VALORES LIMITES DE NSPT DO BANCO DE DADOS BASEADOS NA NBR 6484 

FONTE: ABNT, 2001 

 

 

3.4.2. Dados de campo 

A rotina computacional disponibiliza um banco de dados de sondagens 

padrão (“default”). Foram utilizadas informações de sondagens de trabalhos 

publicados, conforme indicado na Tabela 5.  

Essas referências buscam caracterizar diferentes condições geotécnicas no 

intuito da busca por uma maior representatividade dos dados. Todos os ensaios 

utilizados para a montagem desse banco de dados foram realizados de acordo com 

os procedimentos normativos de execução de sondagens SPT da NBR 6484 (ABNT, 

2001).  
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TABELA 5 – REFERÊNCIAS PARA MONTAGEM DO BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2016) 

Área Referência 

Ceasa Rodríguez (2012) 

Guabirotuba Rodríguez (2012) 

Tambaú Soares (2005) 

Bessa Soares (2011) 

Brusque D-Geo (2012) 

Cais Trog (2013) 

Itaguaí Queiroz (2013) 

Curitiba Bezerra (2014) 

 

Rodriguez (2012) compilou uma série de dados geotécnicos de depósitos 

argilosos para uma análise de estimativa dos valores de resistência não drenada de 

argilas. Desses dados, utilizou-se duas áreas, aqui chamadas de Ceasa e 

Guabitoruba. A área da Ceasa é localizada na cidade de Porto Alegre, RS, na 

várzea do Rio Gravataí, e possui perfil geotécnico caracterizado por uma espessa 

camada de argila muito mole, tendo o nível de lençol freático praticamente na 

superfície do terreno, variando de 0 a 50 cm de profundidade. Já a formação 

geotécnica do Guabirotuba, que está localizada na cidade de Curitiba, apresenta um 

subsolo composto basicamente por argila, variando de mole a rija, com camadas 

intermediárias de silte, sendo que a consistência da argila aumenta conforme a 

profundidade.  

Soares (2005) analisou o melhoramento de solos com a utilização de 

estacas de compactação e realizou sondagens à percussão com ensaios SPT antes 

e após a execução do melhoramento. Foram utilizados os dados dos solos sem a 

execução de nenhum melhoramento, ou seja, solo em sua condição natural. A 

região de análise, aqui chamada de Tambaú, é localizada em João Pessoa, tem um 

subsolo composto por lentes de argila, areias e siltes, com condições de 

compacidade e consistência sempre próximas de um nível médio.  

Soares (2011) criou um banco de dados de sondagens com ensaios SPT 

acoplado com o uso de SIG. Dos boletins de sondagens presentes na publicação, 
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foram utilizados nessa dissertação os resultados da região Bessa, localizada 

também em João Pessoa, sendo o solo composto por duas camadas bem definidas 

de areia com ganho de compacidade ao longo da profundidade. 

Os dados de D-Geo (2012) tratam-se da campanha de sondagem para o 

projeto de ampliação do Instituto Federal de Educação e Tecnologia Catarinense, 

localizado em Brusque. O perfil de subsolo é composto por uma camada superficial, 

variando de 3 m a 5 m de argila muito mole a mole, seguida por uma camada de 

areia de fofa a medianamente compacta de acordo com o aumento de profundidade. 

Trog (2013) realizou um estudo avaliando as condições de cravação de 

estacas metálicas, utilizando como referência sondagens da cidade de Santos-SP, 

que é uma região tipicamente conhecida no meio geotécnico como uma área de 

grandes camadas de argila mole. Os perfis de sondagem utilizados nessa 

dissertação apresentam um manto de argila muito mole que varia de 30 m a 50 m. E 

a resistência a penetração só aumenta na fase final da sondagem, após 50m de 

perfuração, com o encontro de uma camada de silte arenoso muito compacto. 

Queiroz (2013) realizou uma análise geotécnica de uma área localizada em 

Itaguaí, utilizando de ensaios SPT, os quais foram utilizados para composição do 

banco de dados dessa dissertação. Na região, o subsolo é composto principalmente 

por uma camada significativa de argila siltosa nas proximidades da superfície do 

terreno natural, seguido por camadas intermediárias de silte arenoso ou areia. Nas 

camadas mais profundas, a presença de silte argiloso ou de argila siltosa com 

consistência variando de média a rija, dependendo da posição do furo de sondagem. 

Bezerra (2014) buscou otimizar projetos de fundações estaqueadas por meio 

de técnicas geoestatísticas, utilizando em seu trabalho boletins de sondagens para a 

avaliação das condições do subsolo. Esses boletins de sondagens, localizados na 

cidade de Curitiba, tem subsolo caracterizado por uma camada de argila variando de 

mole a muito mole de 4 m a 6 m, seguido por uma camada de silte argiloso com 

consistência crescendo de acordo com a profundidade. 

A organização do banco de dados se iniciou dividindo os solos em quatro 

características: areia, argila, silte arenoso e silte argiloso. Prevalecendo a 

característica mais marcante do material. Por exemplo, no caso de uma argila 

arenosa, para fins de processamento, deve-se considerar o material como argila. As 
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classificações de compacidade e consistência seguiram a proposta da NBR 6484 

(ABNT, 2001), conforme Tabela 1. 

Com os dados de sondagens organizados, calculou-se a média desses 

valores de NSPT, que foram considerados na rotina, perante a utilização de um banco 

de dados de campo, foram as médias dos resultados para cada grupo de solo, 

conforme as classificações de compacidade e consistência, além do tipo de solo.  

A Tabela 6 mostra os dados de média, para os valores de NSPT baseado nas 

referências utilizadas. 

 
TABELA 6 - COMPILAÇÃO DO BANCO DE DADOS PADRÃO (“DEFAULT”) 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

 

NSPT

médio

Fofa 3,1

Pouco Compacta 6,5

Medianamente Compacta 11,5

Compacta 28,4

Muito Compacta 46,0

Muito Mole 1,1

Mole 3,9

Média 7,7

Rija 15,0

Dura 28,8

Fofa 2,0

Pouco Compacta 6,0

Medianamente Compacta 13,6

Compacta 25,6

Muito Compacta 49,4

Muito Mole 1,2

Mole 4,1

Média 8,0

Rija 13,3

Dura 34,6

Areias

Argilas

Siltes arenosos

Siltes argilosos
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Esse banco de dados de campo é uma forma de se obter valores de NSPT 

conforme a descrição da camada, no entanto, não deve ser utilizado para substituir 

os dados dos boletins de sondagens para fins de projeto executivo, visto que tem 

como objetivo apenas fornecer dados em ordem de grandeza para estimativa de 

parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos.  
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4. IMPLEMENTAÇÃO 

Neste capítulo estão apresentadas as principais implementações 

computacionais realizadas para o desenvolvimento da rotina, a indicação das 

hipóteses de cálculo, as limitações da rotina e o procedimento de utilização. 

4.1. ENTRADA DE DADOS 

O procedimento de entrada de dados é a etapa em que o usuário entrará 

com as informações que serão lidas e processadas pela rotina para a obtenção dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos. De forma geral, o usuário 

poderá utilizar seis módulos diferentes para realizar a entrada de dados: 

 módulo 01: Análise com boletim de sondagem específico da área em 

estudo; 

 módulo 02: Análise baseada nos limites mínimos da NBR 6484 

(ABNT, 2001); 

 módulo 03: Análise baseada nos limites máximos da NBR 6484 

(ABNT, 2001); 

 módulo 04: Análise baseada nos valores médios de referência da 

NBR 6484 (ABNT, 2001); 

 módulo 05: Análise baseada no banco de dados padrão da rotina; 

 módulo 06: Análise baseada em banco de dados cadastrado pelo 

usuário. 

Cada um desses módulos apresentou vantagens e limitações, conforme será 

descrito no item 4.3. Na Figura 7 está indicada a interface na qual o usuário irá 

selecionar o módulo de processamento de dados, além da metodologia que será 

utilizada para realizar a correlação entre valores de NSPT e os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento de solos. Devem ser selecionadas metodologias 

diferentes para a correlação para solos coesivos e solos não coesivos. 
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FIGURA 7 - SELEÇÃO DE MÓDULO DE MODELOS DE CÁLCULO 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

4.1.1. Módulo 01: Análise com boletim de sondagem específico da área 

em estudo 

Esse módulo de obtenção de dados é o que fornecerá as correlações mais 

próximas com a realidade do subsolo em estudo, visto que o boletim de sondagem a 

ser inserido representa a real condição da área. As divergências entre os resultados 

obtidos pela rotina e ensaios de laboratório serão apenas decorrentes das limitações 

das metodologias de correlação entre resultados de ensaios SPT e os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento de solos. 

Uma limitação da rotina idealizada se refere a descrição do tipo de solo 

predominante do material (areia, argila, silte arenoso ou silte argiloso). Por exemplo, 

um solo com descrição areia fina pouco siltosa deverá ser cadastrado na rotina 

simplesmente como areia. As definições de compacidade e consistência seguirão os 

limites propostos pela NBR 6484 (ABNT, 2001), conforme indicado na Tabela 1. 

Além das informações da descrição do solo, nesse módulo o usuário deve 

informar o valor de NSPT medido em campo e o nível do lençol freático. 
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Nesse módulo, é possível processar até cinco boletins de sondagens de 

uma única vez. Para a entrada dos dados provenientes do solo, o usuário deverá 

selecionar a opção de gravar um novo boletim de sondagem, entrar com os dados 

solicitados – sendo que o valor de NSPT representa a soma de golpes nas duas 

últimas sequências de cravação em 15cm, e por fim clicar no botão concluído. Dessa 

forma a rotina irá gravar o boletim para a realização das análises. A interface de 

entrada desses dados está apresentada na Figura 8.  

 

 

FIGURA 8 - ENTRADA DE DADOS NO MÓDULO 01 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

4.1.2. Módulos 02, 03 e 04: Análise baseada nos limites da NBR 6484 

Os módulos 02, 03 e 04 apresentam apenas um indicativo das condições do 

solo, visto que não conta com a entrada de dados reais de valores de ensaios SPT. 
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O mesmo deve ser utilizado apenas para a análise de pré-projeto ou para o estudo 

inicial de viabilidade.  

Apesar da simplicidade no processo, é necessário um conhecimento prévio 

do subsolo – pois será necessário informar na rotina a descrição do material, seus 

parâmetros de compacidade e consistência e o nível do lençol freático. 

Para cada profundidade e descrição do solo, será atribuído um valor de 

NSPT, com base na Tabela 4, de acordo com a metodologia escolhida pelo usuário: 

limites mínimos, médios ou máximos. 

Na Figura 9 é possível observar o modelo de entrada de dados que o 

usuário deverá preencher. Nesse caso, a entrada de dados é restrita a descrição do 

tipo de solo e profundidade do nível d’água. A coluna NSPT,equivalente será preenchida 

automaticamente pela rotina, com base nos limites definidos pelo usuário (máximo, 

médio ou mínimo). Após o preenchimento dos dados, o usuário deverá clicar no 

botão concluído para seguir com o processo de correlação dos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento. 

 

 

FIGURA 9 - ENTRADA DE DADOS NOS MÓDULOS 02, 03 E 04 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.1.3. Módulo 05: Banco de dados Padrão 

Conforme já citado, a rotina conta com um banco de dados padrão, 

considerando os perfis geotécnicos apresentados no item 4.2. Os dados de 

sondagens foram organizados de forma sistemática em uma planilha do MS Excel, 

na qual as indicações de profundidade, valor de NSPT, descrição do solo e nível do 

lençol freático são apresentadas, conforme esquematizado na Figura 10. 

 

FIGURA 10 - ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Conforme apresentado na Figura 10, no campo A são indicados um contador 

que atribui, para cada boletim de sondagem, um código e a profundidade em relação 

à superfície. Na coluna B, estão apresentados os valores de NSPT obtidos no boletim 

de ensaio, ou seja, sem aplicar nenhuma correção. Em C, a descrição do solo – o 

campo código visa apenas à facilidade de atribuição do argumento. Por fim, no 

campo D é indicada a presença do lençol freático onde, 0 representa condição sem 

a presença de água e 1 a condição com presença de nível d’água. 

Para cada tipo de solo e parâmetro de compacidade e resistência, foram 

calculadas médias, conforme indicado Tabela 6. Na Figura 11 é mostrada a janela 
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de entrada de dados para esse módulo, sendo os parâmetros de entrada iguais aos 

indicados no item anterior: descrição do solo, nível da água e profundidade. A 

atribuição do valor de NSPT seguirá o valor médio para cada tipologia de solo, 

conforme indicado na Tabela 6. 

 

 

FIGURA 11 - ENTRADA DE DADOS NO MÓDULO 05 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

4.1.4. Módulo 06: Banco de Dados cadastrado pelo usuário 

Esse módulo foi implementado com o intuito de que o próprio usuário possa 

cadastrar um banco de dados conhecido, de preferência de uma região com subsolo 

similar a da região em análise. 

Basicamente, o usuário solicita o cadastro de um novo boletim, informando a 

profundidade da camada em relação à superfície, valor de NSPT e a descrição do 

solo. Ao gravar esse dado, o boletim é compilado. O conjunto de boletins 

cadastrados passam a fornecer valores médios de NSPT para cada tipo de solo e sua 

respectiva compacidade e consistência. 
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Na Figura 9 está indicado um exemplo do procedimento de cadastramento 

de boletins. Na linha superior, o usuário é informado da quantidade de boletins de 

sondagens já gravados no seu banco de dados. Os dados de entrada são a 

profundidade, valor de NSPT (novamente desprezando-se a primeira etapa de 

cravação do amostrador, os 15 cm iniciais) e a descrição do tipo de solo. Após o 

preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão gravar ou no botão 

cancelar, caso deseje desfazer a operação. 

 

 

FIGURA 12 - MÓDULO DE ENTRADA DE DADOS PARA GRAVAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Os dados cadastrados são incluídos em um banco de dados que pode ser 

utilizado para o processamento dos parâmetros de resistência do solo. O processo é 

idêntico ao apresentado no item 5.1.3. 
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4.2. PRÉ-PROCESSAMENTO 

Com os dados de entrada abordados no item 4.1, um pré-processamento 

pode ser realizado na busca por definir variáveis que serão utilizadas no 

processamento das correlações propriamente ditas.  

Na Figura 13 estão mostradas as primeiras análises que são realizadas com 

os dados, que no caso é a obtenção de um valor de NSPT corrigido para um mesmo 

nível de eficiência, NSPT,60 e a correlação com o peso específico do material com 

base no item 4.2.2. 

 

FIGURA 13 - INTERFACE DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Essa interface está embutida na rotina, porém sem permitir o acesso ao 

usuário durante o uso rotineiro dos módulos de correlação. Faz parte das planilhas 

de processamento, conforme abordado no item 3.3. 

4.2.1. Correção dos valores de NSPT 

Independente da escolha do módulo de obtenção de dados, todos os valores 

de NSPT, sejam eles atribuídos pelo usuário ou carregados por algum módulo 

automatizado, passam pelo processo de correção de energia e de obtenção do valor 

equivalente NSPT,60. Seguindo as recomendações abordadas na revisão da literatura 

dessa dissertação, a correção, em relação à energia, é realizada por meio da 

aplicação direta da equação 2.1, apresentada no capítulo 2, item 2.3. 
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Tendo em vista que a rotina foi desenvolvida para a realizada brasileira, a 

correção da energia considerou uma eficiência de 70%. 

4.2.2. Determinação do peso específico natural 

Alguns métodos de correlação entre NSPT e parâmetros de resistência ao 

cisalhamento, necessitam, como dado de entrada, do peso específico do material 

em seu estado natural saturado. 

Para a elaboração dessa rotina, foram utilizados os parâmetros de peso 

específico propostos por EAU (2004). Para os solos não coesivos, utilizou-se os 

parâmetros propostos para areias não uniformes e, para os solos coesivos, os 

parâmetros propostos para argilas de média plasticidade. 

Na Tabela 7 encontra-se um resumo dos dados do EAU (2004) indicando o 

tipo de solo, sua compacidade ou consistência e o peso específico natural que será 

utilizado no processamento. 

 

TABELA 7 – PESOS ESPECÍFICOS 

Tipo de Solo Compacidade / Consistência Peso Específico (kN/m³) 

Solos Coesivos Muito Mole 18,5 

 
Mole 18,5 

 Médio 19,5 

 Rijo 20,5 

 Duro 20,5 

Solos Não Coesivos Fofo 16,5 

 Pouco Compacto 16,5 

 Medianamente Compacto 18,0 

 Compacto 19,5 

 Muito Compacto 19,5 

FONTE: EAU (2004) 

 

Com base nesses dados de peso específico, a rotina computacional 

processará os dados referentes as tensões do solo. 
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4.3. CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO 

CISALHAMENTO 

A partir da rotina é possível a obtenção dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento do solo a partir de dois modelos para solos coesivos e três modelos 

para solos não coesivos. Na Figura 7 está apresentada a interface na qual o usuário 

deverá realizar a seleção do modelo de cálculo a ser adotado para cada caso. 

Para solos não coesivos, os métodos implementados foram: (a) o método do 

conceito de energia, proposto por SCHNAID e ODEBRECHT (2012); (b) o método 

de Gibbs e Holtz (1957) acoplado a De Mello (1971); e (c) o método de Yoshida 

(1988) acoplado a Meyerhof (1959). E, para os solos coesivos, os métodos foram: 

(a) o método do conceito de energia (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012); e (b) o 

método k*NSPT.  

A fundamentação teórica de todos os métodos está detalhada no Capítulo 2 

dessa dissertação, e nesse item serão apresentadas apenas as considerações e o 

processo de cálculo implementado para cada método. 

4.3.1. Método do conceito de energia para solos não coesivos 

A base para a aplicação do método consiste em obter o valor de NSPT,1,en – 

valor do NSPT após a correção perante a energia e a correção para um mesmo nível 

de tensões efetivas, no caso 100 kPa. A primeira etapa de aplicação desse método 

constituiu em mapear as tensões totais, a poropressão e as tensões efetivas do 

subsolo. Para a obtenção dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, nesse 

caso o ângulo de atrito interno (), com apenas os dados de ensaios SPT, algumas 

hipóteses foram adotadas: 

 Em todos os casos, as amostras de solo foram consideradas em 

estado saturado, ou seja, teor de umidade igual a 100%; 

 Foram desconsiderados os valores de poropressão decorrentes do 

processo de adensamento das argilas e as decorrentes das 

deformações por cisalhamento dos vazios do solo; 

 A poropressão devido a sub e sobpressão hidrostática também foi 

desconsiderada; 
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Sendo assim, a poropressão calculada e utilizada na rotina é a proveniente 

da pressão hidrostática de submersão, que depende apenas do nível d’agua no furo 

de sondagem e do peso específico da água: 10 kN/m³. 

Já o mapeamento das tensões totais foi realizado por meio dos pesos 

específicos de cada tipo de solo, conforme apresentado na Tabela 7. Os valores de 

tensões efetivas, foram obtidos por meio da subtração das tensões totais pelos 

valores de poropressão. De posse dos valores das tensões efetivas, é possível 

determinar para os níveis de análise, o valor do coeficiente CN.  

Na Figura 14 está ilustrado o procedimento de cálculo do CN: primeiramente, 

realiza-se a análise dos níveis de tensões totais e efetivas, e a obtenção da 

correlação para um nível de tensão efetiva de 100 kPa e finalmente o cálculo do CN 

aplicando a Equação 2.2. 

 

FIGURA 14 - MAPEAMENTO DE TENSÕES E CÁLCULO DO CN 
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FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Com o valor de CN, a determinação do valor de NSPT,1,en é direta: 

multiplicando-o por NSPT,60. O valor do ângulo de atrito interno para a camada em 

estudo é obtido pela Equação 5.1. 

 

Onde: 

NSPT,1,en60 é o valor do NSPT corrigido para uma eficiência de 60% e para o 

mesmo nível de tensão (100 kPa); 

Ø’ é o valor do ângulo de atrito interno calculado por meio da correlação 

 

4.3.2. Método de Gibbs e Holtz (1957) acoplado a De Mello (1971)  

A aplicação dessa metodologia depende do parâmetro NSPT,60 já obtido na 

fase de pré-processamento e do cálculo da tensão efetiva na camada em análise, 

onde se manteve todas as hipóteses indicadas no item anterior. 

De posse desses dados o processo segue por meio da obtenção da 

densidade de areia, com a aplicação da Equação 2.4. Na sequência, foi realizado o 

cálculo direto do ângulo de atrito interno pela Equação 2.5. 

4.3.3. Método de Yoshida (1988) acoplado a Meyrhof (1959) 

Trata-se de um procedimento similar ao apresentado no item anterior, a 

diferença está nas equações de cada método. Nesse método, utiliza-se a Equação 

2.6 para o cálculo da densidade de areia, e a Equação 2.7 para a determinação do 

ângulo de atrito interno. 

4.3.4. Método do conceito de energia para solos coesivos 

A base da metodologia é a obtenção das variáveis, que servem como 

argumentos das Equações 2.8 e 2.9.  

A determinação das áreas da ponta e da base do amostrador a ser 

considerada nos cálculos é polêmica e foi discutida em detalhes nos trabalhos de 

(5.1)      𝑁𝑆𝑃𝑇, ,  
0,   
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Odebrecht (2003) e Lobo (2005). Basicamente, a discussão está relacionada na 

possibilidade de ocorrer ou não o efeito de embuchamento do solo no amostrador, 

fenômeno que ocorre quando o material que se encontra no interior do amostrador 

cessa a penetração, ou seja, passa a se deslocar juntamente com o amostrador, 

agindo como se fizesse parte do elemento. Nesse caso, a ponta do amostrador é 

fechada, e, portanto, para fins de cálculo a área de ponta aumenta e a área lateral 

reduz. 

Em se tratando de solos argilosos de baixa resistência é razoável considerar 

que a parcela de atrito lateral AL, que contribui na resistência de atrito lateral, é 

composta das áreas internas e externas do amostrador. Já a área de ponta Ap é 

composta somente pela área referente à seção maciça da parede do amostrador 

(ODEBRECHT, 2003). 

Diante disso, adotou-se, nessa dissertação, parâmetros de áreas 

diferenciados de acordo com a resistência dos solos coesivos: (a) para solos 

coesivos com consistência variando de muito mole a mole, o amostrador foi 

considerado como ponta aberta; (b) para solos coesivos variando de médio a duro, 

foi considerando o efeito do embuchamento e, portanto, amostrador com ponta 

fechada. Os argumentos para cada variável estão definidos na Tabela 8 de acordo 

com a compacidade do material na camada em estudo. 

 

TABELA 8 - VALORES DE ÁREA DE PONTA E ÁREA LATERAL DO AMOSTRADOR 

Tipo de Solo Consistência Área de Ponta – AP 

(cm²) 

Área Lateral – AL 

(cm²) 

Solos Coesivos Muito Mole 10,8 810,5 

 Mole 10,8 810,5 

 Médio 20,4 480,7 

 Rijo 20,4 480,7 

 Duro 20,4 480,7 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

A determinação do coeficiente de capacidade de carga, NC, seguiu o 

proposto por Schnaid e Odebrecht (2012), o qual utiliza um valor médio igual a 8, 

das referências da literatura para um depósito de argilas. 
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A definição do coeficiente de adesão (α) foi realizada de acordo com o 

procedimento proposto por Rodriguez (2007), que ajustou a Equação 5.2 para 

determinação do coeficiente α. 

 

TABELA 9 - ELEMENTOS PARA AS EQUAÇÕES DE CÁLCULO DE  

Elemento Ponta Aberta Ponta Fechada 

α0 0,5594 0,8005 

A 2,3655 11,2814 

B 65,5723 229,9562 

FONTE: RODRIGUEZ (2007) 

 

A determinação da energia mobilizada pela cravação do amostrador 

(Eamostrador) é definida pela Equação 5.3, onde Mm representa a massa do martelo 

(65kg), Mh a massa da haste (3,23kg/m) e E* representa a energia potencial 

gravitacional teórica do ensaio (E* = 65kg * 9,81m/s² * 0,75m = 478,2J). 

 

Para a implementação, o peso da haste foi obtido pela multiplicação do peso 

linear pela profundidade do ensaio. A energia obtida por meio da equação 5.3 é 

teórica e não considera as perdas.  

No entanto, Odebrecht (2003) implementou, na Equação 5.3, coeficientes 

para computar as perdas de energia do ensaio: (a) perdas devido a execução do 

golpe, caracterizada pelo coeficiente η1; (b) perdas das hastes, coeficiente η2; e (c) 

perdas ao longo do sistema, expresso por η3. Resultando, dessa forma, na Equação 

5.4 para cálculo da energia no amostrador. 

 

(5.2)   0  
  𝑁𝑆𝑃𝑇

  𝑁𝑆𝑃𝑇

(5.3)                                

(5.4)                   
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Para o processamento, foram utilizados os valores recomendados e 

ensaiados por Odebrecht (2003) sendo 0,761 para η1, 1 para η2 e 1-0,0042*L para η3 

– onde L é o comprimento da haste. 

Com a informação sobre a energia do amostrador, o cálculo da força estática 

(Fe) é realizado por meio da Equação 5.5, utilizando como fator de incremento de 

carga uma constante (1/v) de 0,6, conforme recomendação de Odebrecht (2003). 

 

Isolando-se Su na Equação 2.8, e substituindo a força dinâmica pela força 

estática de cravação do amostrador, é possível determinar o seu valor pela Equação 

5.6. 

 

4.3.5. Método k*NSPT 

O método k*NSPT consiste, simplesmente, na multiplicação do valor do 

NSPT,60 por um coeficiente k capaz de correlacionar os dados e fornecer uma 

indicação do valor de Su. 

No Capítulo 2, dessa dissertação foram indicadas recomendações 

encontradas na literatura para o valor do coeficiente k. O coeficiente k implementado 

na rotina corresponde à média dos processos abordados na revisão da literatura 

(k=8,503). 

Na Figura 15 está apresentado um gráfico indicando as retas obtidas pelos 

coeficientes k abordados na revisão da literatura dessa dissertação e a reta 

correspondente à média. É possível notar uma grande diferença entre os parâmetros 

propostos. O ajuste da reta média tem como objetivo minimizar as diferenças entre 

os métodos de correlação. 

(5.5)   
           

  
 

 

 

(5.6)   
        𝑃

 𝑃  𝑁      
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FIGURA 15 - PARÂMETROS k 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

4.4. SAÍDA DE DADOS 

A base de toda a rotina é a obtenção dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento de solos com base em correlações com o valor de NSPT. Assim, a 

saída de dados do programa permitirá a emissão de relatórios fornecendo essa 

correlação, independente do módulo de entrada utilizado. 

Na Figura 16 estão mostradas as interfaces dos resultados processados 

pela rotina. Pode-se observar que são apresentados os dados de profundidade, os 

valores de NSPT considerados nos cálculos de correlação, descrição do solo, e 

finalmente os valores de ângulo de atrito interno (Ø) para solos não coesivos e os 

valores de coesão (Su) para solos coesivos. 
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FIGURA 16 - INTERFACE DE RESULTADO 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

A rotina também disponibilizará um modelo de relatório dos resultados 

encontrados (Figura 17), indicando a metodologia utilizada para a realização da 

correlação, a fonte de dados, o mapa de tensões e os resultados obtidos. 
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FIGURA 17 - RELATÓRIO COMPLETO – EXEMPLO. 

(A) CAPA; (B) BASES DE CÁLCULO; (C) MAPA DE TENSÕES; (D) PARÂMETROS DE 

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO. 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

4.5. VALIDAÇÃO DA ROTINA DESENVOLVIDA 

Para validar a aplicabilidade da rotina desenvolvida foram realizadas 

correlações pelos dois métodos disponíveis para solos coesivos e os valores obtidos 

por meio da rotina foram comparados com resultados provenientes de ensaios 

triaxiais. O mesmo procedimento foi aplicado para solos não coesivos, no entanto, 

considerando os três métodos propostos pela rotina. 

Os parâmetros de resistência ao cisalhamento, ângulo de atrito e intercepto 

coesivo, foram obtidos dos trabalhos de Kormann (2002) e Coutinho (2003), para 

solos coesivos e não coesivos respectivamente. 

Kormann (2002) realizou uma análise do comportamento geomecânico do 

solo da Formação Guabirotuba por meio de ensaios geotécnicos de campo 

(pressiômetros) e ensaios de laboratório (triaxiais). Sendo os ensaios triaxiais 

realizados com amostras indeformadas retiradas a uma profundidade de 3 m – as 
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curvas ajustadas por Kormann (2002) estão apresentadas na Figura 18, e foram 

ajustadas considerando corpos de prova com 38 mm de diâmetro e outra com 

corpos de prova de 50 mm de diâmetro. Os ensaios foram desenvolvidos na 

consição consolidada e não drenana. O boletim de sondagens SPT está 

apresentado na Tabela 10 com os respectivos valores de NSPT para as 

profundidades analisadas. 

 

 

FIGURA 18 - Su MEDIDO EM ENSAIO DE LABORATÓRIO 

FONTE: KORMANN (2002) 

 

TABELA 10 - VALORES DE NSPT DA FORMAÇÃO GUABIROTUBA 

 

FONTE: KORMANN (2002) 

Profundidade 

(m)
NSPT

Descrição do 

Solo

1 13,0 Argila siltosa

2 24,0 Argila siltosa

3 32,0 Argila siltosa

4 28,0 Argila siltosa

5 31,0 Argila siltosa

6 36,0 Areia siltosa
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Custódio (2003) analisou aspectos geotécnicos de um campo experimental 

localizado em Viçosa – MG, para fins dessa dissertação foram extraídos de sua 

publicação os resultados provenientes de ensaios triaxiais e os boletins de ensaios 

SPT. Os parâmetros de resistência ao cisalhamento, intercepto coesivo e ângulo de 

atrito interno, foram obtidos pelo ajuste de uma reta a partir de uma série de pares 

tensões normais versus tensões cisalhantes de corpos de prova indeformados 

retirados a uma profundidade de 1 m – desse ajuste Coutinho (2003) obteve um 

ângulo de atrito interno de 28º e um intercepto coesivo de 15 kPa. Os dados dos 

boletins de ensaios SPT estão apresentados na Tabela 11. 

  

TABELA 11 – VALORES DE NSPT DO CAMPO EXPERIMENTAL DE VIÇOSA 

 

FONTE: CUSTÓDIO (2003) 

 

Para os dois cenários, de solo coesivo e solo não coesivo, os dados das 

sondagens com ensaios SPT foram utilizados como parâmetros de entrada na rotina 

computacional para buscar a correlação com os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento. 

Visto os parâmetros de resistência para solos coesivos estão apresentados 

em termos de ângulo de atrito interno e intercepto coesivo, e a rotina realizado o 

processamento em termos de resistência total Su, para uma comparação adequada 

é necessário converter os parâmetros obtidos em ensaios em um único parâmetro 

de resistência. Dessa forma, considerando um peso específico natural para esse 

solo de 19,58 kN/m³ (Kormann, 2002) a pressão efetiva a 3 m de profundidade é de 

58,74 kN/m². E, portanto, a resistência ao cisalhamento nesse ponto passa a ser: 

 considerando corpo de prova de 38 mm: 131 kPa; 

 considerando corpo de prova de 50 mm: 141 kPa 

Profundidade 

(m)
NSPT

Descrição do 

Solo

1 10,0 Silte arenoso

2 8,0 Silte arenoso

3 11,0 Areia siltosa

4 50,0 Areia siltosa
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A avaliação pela rotina computacional indicou uma resistência ao 

cisalhamento na condição não drenada (Su) de 191,7 kPa para o método do conceito 

de energia e 317,4 kPa de acordo com o método do k*NSPT. 

  Além disso, como análise complementar, os dados obtidos pela rotina 

foram comparados com resultados de resistência ao cisalhamento na condição não 

drenada obtidos por ensaios de campo com pressiômetros na mesma área de 

análise, ensaios apresentados em Kormann (2002), e esse ensaio indivou uma uma 

resistência ao cisalhamento não drenada de 265 kPa. 

 

 

FIGURA 19 - COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE CORRELAÇÃO E RESULTADOS DE 

ENSAIOS 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Estão apresentadas na Figura 19 as diferenças encontradas pelos dois 

métodos de correlação, além dos valores obtidos pelos ensaios triaxiais e ensaio do 

pressiômetro. Por meio da análise gráfica dos resultados é possível observar um 

comportamento compatível entre os valores obtidos pelo método do conceito de 

energia com os resultados obtidos em laboratório e ensaios de campo. É possível 

notar que os valores obtidos pela correlação ficaram próximo da média entre os 

ensaios de campo e o ensaio de laboratório. 

Por outro lado, os valores obtidos por meio do método do k*NSPT 

apresentaram resultados significativamente divergentes - mais de duas vezes os 

valores encontrados pelos ensaios triaxiais, o que é explicado justamente pela 
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simplicidade do método que não leva em conta, por exemplo, os efeitos da 

profundidade em análise. 

De forma similar, para os solos não coesivos os dados de ensaios SPT 

foram incorporados na rotina nos três métodos disponíveis, resultando nas seguintes 

correlações: 

 método do conceito de energia: 32,4º 

 método de Gibbs e Holtz associado à De Mello: 39,6º 

 método de Yoshida associado à Meyerhof: 35,0º 

Apesar dos parâmetros da rotina apresentar resultados superiores aos 

levantados em campo, esse desvio pode ser justificado pelo fato que da limitação 

que os processos de correlação para solos não coesivos não consideram efeitos do 

intecepto coesivo – que podem ser medidos por meio de ensaios triaxiais. 

O método do conceito de energia apresentou resultados mais próximos dos 

obtidos pelo ensaio triaxial, isso se explica pela própria conceituação do método, o 

qual utiliza como dados de entrada informações mais completas do campo de 

investigação, principalmente se comparado com os outros dois métodos. 
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5. ESTUDO DE CASO 

Para comparar as diferenças entres os modelos de correlação 

implementados e demostrar a aplicabilidade e a validação da rotina, foi realizado 

nessa dissertação um estudo de caso baseado nos resultados de duas sondagens 

com ensaios SPT em um terreno situado na cidade de Curitiba. Salienta-se que a 

NBR 8036 (ABNT, 1983) indica a realização de pelo menos duas sondagens com 

ensaios SPT para uma edificação com área em planta de até 200 m². Neste 

contexto, o que é estabelecido pela norma em questão foi respeitado. 

5.1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

A área de análise está localizada no bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba. 

No terreno analisado, foram realizados duas sondagens para subsidiar o projeto 

geotécnico de fundações de um edifício de três pavimentos. Esses ensaios fazem 

parte do banco de dados do autor dessa dissertação, que foi o responsável técnico 

pelos projetos estruturais e geotécnicos da edificação. As sondagens e os ensaios 

SPT foram realizadas pela empresa Fassina Geotecnia, em solo natural e utilização 

equipamentos de sondagens de acordo com a NBR 6484 (ABNT, 2001). 

Na Figura 20 se encontra apresentado o boletim de sondagem número 1, 

que será chamado no decorrer dessa dissertação como Boletim 01, e na Figura 21 o 

boletim de sondagem número 2 (boletim 02). 

Com o intuito de manter a privacidade do cliente, os dados de nome e 

endereço completo do cliente foram removidos dos boletins de sondagens. 
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FIGURA 20 - PERFIL DE SONDAGEM - BOLETIM 01 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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FIGURA 21 - PERFIL DE SONDAGEM - BOLETIM 02 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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5.2. METODOLOGIA DE ESTUDO 

Visando avaliar e validar a rotina computacional desenvolvida nesta 

dissertação e permitir uma análise global de todos os métodos, foram aplicados 

cinco dos seis módulos de obtenção de dados, sendo excluído apenas o módulo 

com base no banco de dados do usuário, visto que para esse módulo é necessário 

ao usuário a criação de seu próprio banco de dados. Para cada módulo foram 

aplicados todos os métodos disponíveis para cada tipo de material, totalizando 

dessa forma, 15 resultados para solos não coesivos e 10 resultados para solos 

coesivos. 

5.2.1. Análise do boletim de sondagem 01 

Tendo em vista que foram realizados dois tipos de análise: uma 

considerando os valores de NSPT obtidos pela investigação e outra utilizando apenas 

a descrição das amostras de solo encontradas no ensaio, a entrada de dados na 

rotina foi realizada de maneira distinta para o módulo 01 e para os demais módulos. 

Na Figura 22 estão apresentados os dados cadastrados de acordo com o 

boletim de sondagem: tanto na descrição da camada, quanto nos valores de NSPT. 

Já na Figura 23 apenas as descrições do tipo do solo e nível da água foram obtidas 

do boletim de sondagem, e os valores de NSPT obtidos de acordo com a rotina de 

acordo com o módulo de entrada de dados escolhido. 

 

 



72 

 

 

FIGURA 22 - ENTRADA DE DADOS - BOLETIM 01 - MÓDULO 01 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

 

FIGURA 23 - ENTRADA DE DADOS - BOLETIM 01 - MÓDULOS 02, 03, 04 E 05 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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Com os dados configurados na rotina, o processamento foi realizado para 

todas as metodologias de cálculo. O primeiro parâmetro de comparação está 

relacionado aos valores de NSPT, obtidos por cada módulo e a comparação com os 

valores reais medidos no ensaio. Na Figura 24 está apresentada uma comparação 

gráfica dos resultados, incluindo o desvio padrão para cada profundidade analisada. 

 

FIGURA 24 - DADOS NSPT POR MÓDULO - BOLETIM 01 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 24, os maiores valores de 

desvio padrão estão localizados nas profundidades 12 e 13, justamente na posição 

onde há a presença de solos não coesivos compactos – isso se explica pelos limites 

impostos pela NBR 6484 (ABNT, 2001) onde a variação de NSPT é a maior – 

podendo variar de 19 até 40. 

Na sequência, a rotina foi processada para todos os módulos de entrada e 

modelos de cálculo. De forma a permitir a análise, nessa dissertação serão 

analisadas em detalhe as profundidades correspondentes ao máximo e mínimo 

médio valor de desvio padrão em relação aos dados de NSPT, para cada tipo de solo, 

utilizados no processamento. No caso do boletim 01, as profundidades analisadas 

serão 4 m e 10 m para solos coesivos e nas profundidades 11 e 13 m para os não 

coesivos. 

 



74 

 

TABELA 12 - PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO – BOLETIM 01 

 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Na Tabela 12 está apresentado um resumo dos cálculos realizados para 

todos os módulos de obtenção de dados e todos os modelos de correlação, 

separados em solos coesivos e solos não coesivos.  

A comparação dos resultados alinhados nas colunas permitiu avaliar a 

variação do cálculo de acordo com o modelo utilizado para o processamento, e a 

comparação em linhas permite a comparação em relação à forma de obtenção de 

dados. A análise desses dados será abordada no item 5.3 dessa dissertação. 

5.2.2. Análise do boletim de sondagem 02 

Da mesma forma que realizado no item anterior, o boletim de sondagem 02 

foi configurado na rotina computacional de duas formas: uma com os valores de 

NSPT provenientes do boletim de sondagem e outra com a obtenção dos valores de 

NSPT pela rotina baseado na descrição do tipo do solo. 

Encontram-se, apresentados na Figura 25, os dados cadastrados do boletim 

02 de acordo com o boletim de sondagem: profundidade, nível d’água, descrição do 

solo e os valores de NSPT. 



75 

 

 

FIGURA 25 - ENTRADA DE DADOS - BOLETIM 02 - MÓDULO 01 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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FIGURA 26 - ENTRADA DE DADOS - BOLETIM 02 - MÓDULOS 02, 03, 04 E 05 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Na Figura 26 os valores do NSPT são obtidos pela rotina computacional, 

sendo apenas os dados de profundidade, nível d’água e descrição do subsolo obtido 

do boletim de sondagem.  

Na Figura 27, da mesma forma que no item anterior, está apresentada uma 

comparação gráfica entre os valores de NSPT obtidos por cada módulo em relação 

aos obtidos pelo ensaio propriamente dito. 
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FIGURA 27 - DADOS NSPT POR MÓDULO - BOLETIM 02 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Novamente é possível observar que o maior desvio padrão dos valores de 

NSPT atribuídos pela rotina ocorreu na profundidade relacionada com um solo não 

coesivo compacto – 15 m. Nesse boletim, ainda é possível notar uma alta no desvio 

padrão nas profundidades finais, isso em decorrência da limitação, em que o 

máximo valor de NSPT obtido pelos módulos da rotina é 50. 

Com base nesse comparativo a rotina foi processada para as profundidades 

equivalentes aos máximos e mínimos valores de desvio padrão para os diferentes 

tipos de solo. No caso, profundidade 15 m e 17 m para solos não coesivos e 

profundidades de 3 m e 14 m para solos coesivos. 

Encontra-se na Tabela 13 um resumo para as profundidades analisadas com 

os diferentes módulos de obtenção de dados e diferentes metodologias 

implementadas na rotina computacional. 
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TABELA 13 - PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO - BOLETIM 02 

 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Da mesma forma que no item anterior, a comparação dos resultados 

alinhados em colunas permitiu avaliar a variação do cálculo de acordo com o modelo 

utilizado para o processamento, e a comparação em linhas permite a comparação 

em relação à forma de obtenção de dados. 

5.3. RESULTADOS OBTIDOS 

Com base nos resultados apresentados, foi realizada uma análise das 

amplitudes entre os valores encontrados, no intuito de avaliar se os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento apresentam diferenças mais significativas entre os 

módulos de obtenção de dados e o método de correlação de dados. 

Na busca por tentar estabelecer um padrão na variação dos dados, os 

valores da Tabela 12 e da Tabela 13, foram organizados de forma se obter a 

amplitude e o desvio padrão em relação ao módulo de entrada de dados e em 

relação ao modelo de correlação aplicado.  Não coube a esse trabalho identificar 

uma distribuição estatística para os diversos métodos, apenas uma avaliação da 

dispersão dos dados. 

Na Tabela 14, estão apresentados os dados que foram compilados, e os 

maiores valores de amplitude para cada amostra estão em destaque. 
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TABELA 14 - DESVIO PADRÃO E AMPLITUDE DOS BOLETINS 01 E 02 - MÓDULOS 01, 02, 03, 04 

E 05 

 

FONTE: O AUTOR (2016) 

 

Os dados em destaque variaram de acordo com a amostra realizada, o 

método e o boletim, portanto não é possível estabelecer uma característica entre 

variação de módulo de obtenção de dados ou modelo de cálculo. 

Uma informação importante obtida da Tabela 14 é que todos os desvios 

padrão e amplitudes máximas que foram obtidos nos modelos de cálculo foram 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Mód 5 Desvio Padrão Amplitude

Conceito de Energia 48,1 38,6 56,9 48,1 47,2 6,5 18,3

k*NSPT 39,7 29,8 49,6 39,7 38,7 7,0 19,8

Desvio Padrão 5,9 6,2 5,2 5,9 6,0

Amplitude 8,4 8,8 7,3 8,4 8,5

Conceito de Energia 102,4 96,4 137,7 118,8 109,8 16,1 41,3

k*NSPT 119,0 109,1 188,5 148,8 131,9 31,2 79,4

Desvio Padrão 11,7 9,0 35,9 21,2 15,6

Amplitude 16,6 12,7 50,8 30,0 22,1

Conceito de Energia 34,6 29,8 35,1 32,8 32,9 2,1 5,3

Método Gibbs e Holts com De Mello 39,6 34,6 40,2 37,5 37,5 2,2 5,6

Método de Yoshida e Meyerhof 35,8 33,8 36,0 35,0 35,0 0,9 2,2

Desvio Padrão 2,6 2,6 2,7 2,4 2,3

Amplitude 5,0 4,8 5,1 4,7 4,6

Conceito de Energia 39,6 34,3 40,9 38,1 37,4 2,5 6,6

Método Gibbs e Holts com De Mello 48,5 39,7 51,2 45,4 43,3 4,5 11,5

Método de Yoshida e Meyerhof 38,7 36,0 39,3 37,8 37,2 1,3 3,3

Desvio Padrão 5,4 2,8 6,5 4,3 3,5

Amplitude 9,8 5,4 11,9 7,6 6,1

Conceito de Energia 38,9 38,9 57,2 48,4 47,5 7,7 18,3

k*NSPT 29,8 29,8 49,6 39,7 38,7 8,2 19,8

Desvio Padrão 6,4 6,4 5,4 6,2 6,2

Amplitude 9,1 9,1 7,6 8,7 8,8

Conceito de Energia 120,3 94,0 135,0 116,2 107,3 15,2 41,0

k*NSPT 158,7 109,1 188,5 148,8 131,9 29,7 79,4

Desvio Padrão 27,2 10,7 37,8 23,1 17,4

Amplitude 38,4 15,1 53,5 32,6 24,6

Conceito de Energia 34,0 28,3 33,3 31,1 34,8 2,6 6,5

Método Gibbs e Holts com De Mello 39,7 33,7 38,7 36,3 36,3 2,3 6,0

Método de Yoshida e Meyerhof 36,3 33,7 35,8 34,8 34,8 1,0 2,6

Desvio Padrão 2,9 3,1 2,7 2,7 0,9

Amplitude 5,7 5,4 5,4 5,2 1,5

Conceito de Energia 39,3 38,8 40,6 39,7 40,1 0,7 1,8

Método Gibbs e Holts com De Mello 49,2 48,0 52,1 50,0 51,9 1,8 4,1

Método de Yoshida e Meyerhof 39,4 39,1 40,2 39,6 40,1 0,5 1,1

Desvio Padrão 5,7 5,2 6,8 6,0 6,8

Amplitude 9,9 9,2 11,9 10,4 11,8
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registrados nos módulos 02 e 03, que correspondem aos valores máximos e 

mínimos da NBR 6484, ou seja, dados provenientes dos extremos. Tendo isso em 

vista a mesma análise foi realizada excluindo-se os módulos de obtenção de dados 

02 e 03 (Tabela 15). 

 

TABELA 15 - DESVIO PADRÃO E AMPLITUDE DOS BOLETINS 01 E 02 - MÓDULOS 01, 04 E 05 

 

FONTE: O AUTOR (2016) 

Mód 1 Mód 4 Mód 5 Desvio Padrão Amplitude

Conceito de Energia 48,1 48,1 47,2 0,5 0,9

k*NSPT 39,7 39,7 38,7 0,6 1,0

Desvio Padrão 5,9 5,9 6,0

Amplitude 8,4 8,4 8,5

Conceito de Energia 102,4 118,8 109,8 8,2 16,4

k*NSPT 119,0 148,8 131,9 14,9 29,8

Desvio Padrão 11,7 21,2 15,6

Amplitude 16,6 30,0 22,1

Conceito de Energia 34,6 32,8 32,9 1,0 1,8

Método Gibbs e Holts com De Mello 39,6 37,5 37,5 1,2 2,1

Método de Yoshida e Meyerhof 35,8 35,0 35,0 0,5 0,8

Desvio Padrão 2,6 2,4 2,3

Amplitude 5,0 4,7 4,6

Conceito de Energia 39,6 38,1 37,4 1,1 2,2

Método Gibbs e Holts com De Mello 48,5 45,4 43,3 2,6 5,2

Método de Yoshida e Meyerhof 38,7 37,8 37,2 0,8 1,5

Desvio Padrão 5,4 4,3 3,5

Amplitude 9,8 7,6 6,1

Conceito de Energia 38,9 48,4 47,5 5,2 9,5

k*NSPT 29,8 39,7 38,7 5,5 9,9

Desvio Padrão 6,4 6,2 6,2

Amplitude 9,1 8,7 8,8

Conceito de Energia 120,3 116,2 107,3 6,6 13,0

k*NSPT 158,7 148,8 131,9 13,6 26,8

Desvio Padrão 27,2 23,1 17,4

Amplitude 38,4 32,6 24,6

Conceito de Energia 34,0 31,1 34,8 1,9 3,7

Método Gibbs e Holts com De Mello 39,7 36,3 36,3 2,0 3,4

Método de Yoshida e Meyerhof 36,3 34,8 34,8 0,9 1,5

Desvio Padrão 2,9 2,7 0,9

Amplitude 5,7 5,2 1,5

Conceito de Energia 39,3 39,7 40,1 0,4 0,8

Método Gibbs e Holts com De Mello 49,2 50,0 51,9 1,4 2,7

Método de Yoshida e Meyerhof 39,4 39,6 40,1 0,4 0,7

Desvio Padrão 5,7 6,0 6,8

Amplitude 9,9 10,4 11,8
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Os parâmetros de amplitude foram reduzidos nessa nova análise. Diante 

disso, é possível concluir que o uso dos modelos 02 e 03 devem ser limitados a 

regiões em que o conhecimento do solo seja amplo e com sondagens que possam 

ser utilizadas de referenciais. 

Em termos de modelos de cálculo de correlação, a escolha deverá ser 

analisada caso a caso conforme a necessidade da correlação, por meio do uso de 

modelos mais conservadores ou mais arrojados.  

É possível concluir que o uso de banco de dados com informações 

confiáveis permitiu uma boa aproximação para os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento de solos nos modelos de correlação com dados de ensaio SPT. 

Vale ressaltar que por limitações dos próprios modelos de correlação, há 

casos onde os valores, principalmente, de ângulo de atrito obtido pela rotina são 

superiores a realidade geotécnica, casos como Ø > 40º. Nessas situações caberá 

sempre ao engenheiro geotécnicos a avaliação da realidade dos valores 

apresentados. 

No entanto, é sabido que os valores obtidos por qualquer modelo de 

correlação para obtenção do ângulo de atrito e resistência ao cisalhamento não 

drenada, são utilizados como dados de entrada para o cálculo das estruturas 

geotécnicas. Independente do que é calculado, seja estabilidade de taludes ou uma 

estrutura de contenção; coeficientes de segurança são considerados nessas 

avaliações. Portanto, o conservadorismo desses dados está associado também com 

o coeficiente de segurança que será aplicado na estrutura final. Dessa forma, o uso 

de valores estimados, para a fase de pré-projeto e projeto básico, é aceitável, visto 

que não se espera uma variação nos dados superiores aos coeficientes de 

segurança aplicados a estrutura geotécnica final. 
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6. CONCLUSÕES  

Esta dissertação apresentou o processo de implementação de uma rotina 

computacional para a correlação de dados obtidos por meio do ensaio de SPT para 

parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos. Além disso, a possibilidade de 

realizar correlações indicando apenas as características do perfil geotécnico 

estudado, visto que incorporado à rotina há módulos de obtenção de valores NSPT, 

seja baseados na NBR 6484 ou em um banco de dados gerais ou específicos. 

A primeira conclusão é que a utilização de ferramentas de correlação na 

engenharia geotécnica deve ser utilizada com muita cautela e critério, visto que os 

resultados obtidos por diferentes métodos e modelos de obtenção de dados podem 

apresentar diferenças significativas. Diante disso, a utilização de parâmetros obtidos 

dessa forma para desenvolvimento de projetos executivos pode levar a propagação 

de erros, que pode inclusive, acarretar em um dimensionamento errado de uma 

estrutura de fundação ou contenção. A recomendação de que antes da execução de 

projeto ou obra, ensaios específicos deverão ser feitos baseados no diagnóstico do 

engenheiro responsável está mantida.  

Com base em resultados de ensaios obtidos pela revisão da literatura, 

indicados no item 4.5, foi possível observar que a rotina desenvolvida apresenta 

resultados adequados quando comparado aos ensaios de laboratório. O estudo de 

caso realizado permitiu corroborar, o que foi levantado durante a revisão da 

literatura, que para solos coesivos a correlação entre NSPT e resistência não drenada 

apresenta altos valores de desvio padrão e amplitude nos diferentes métodos 

analisados, principalmente quando comparado às estimativas para solos não 

coesivos. Essa dificuldade está indicada de forma implícita no item 5.3.5, onde foi 

exposto que o valor do coeficiente k tem ampla variabilidade. 

Do mesmo estudo de caso pode-se concluir que quando utilizado valores 

provenientes de médias, seja da NBR 6484 (ABNT, 2001) ou do banco de dados 

cadastrado, os resultados apresentam maior consistência. Apesar dos valores de 

NSPT se distanciarem entre si, os parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos 

pelo processo de correlação são próximos, independente do método de cálculo – 

excluindo-se o método k*NSPT por razões já citadas - ou do método de obtenção de 

dados. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugestões para trabalhos futuros, para dar continuidade aos estudos 

apresentados nessa dissertação são: 

 incorporar a rotina a análises que permitam a correlação para solos coesivos 

em situações não saturadas; 

 ampliar a abordagem da rotina para obter além dos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento, à capacidade de carga de estacas para uma 

série de diâmetros e tipos de estacas, de forma a ampliar o uso da 

estimativa dos módulos de obtenção de valores de NSPT com base na 

descrição do solo; 

 desenvolver uma análise comparando os dados obtidos pela rotina com 

ensaios triaxiais realizados em laboratório. 
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