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Medidas de energia no SPT começaram a ser feitas nos Estados Unidos, na
Universidade da Flórida, no final da década de 70. Desde então, essa prática tem
passado por uma contínua evolução, permitindo avaliar a eficiência do SPT com um
elevado grau de acurácia. No Brasil, as primeiras medidas foram feitas em 1985.

Esta tese apresenta os resultados de uma análise teórico-experimental de
vários aspectos associados à transferência de energia no SPT, com ênfase à questão
do efeito do comprimento da composição de hastes. A análise experimental foi
procedida através de monitoração com acelerômetros e medidores de deformação em
hastes instrumentadas próximo à cabeça de bater e, em alguns casos, também junto
ao amostrador. Foram analisados 1130 golpes, em três campanhas de ensaio levadas
a efeito no Rio de Janeiro e em João Pessoa, com a participação de cinco equipes de
três empresas. Uma das campanhas teve a finalidade precípua de avaliação da altura
de queda e da velocidade de impacto do martelo.
Os resultados mostraram que a eficiência da energia transmitida ao topo da
composição de hastes independe do seu comprimento e da resistência do solo.
Observou-se haver diferença entre a energia medida no topo das hastes e a que
atinge o amostrador.
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SPT energy measurements were introduced at Florida University, in the United
States, in the 70’ decade. Since then, energy measurement procedure has
experienced a continuous development, providing a high degree of accuracy in SPT
efficiency evaluation. The first energy measurements started in Brazil in 1985.

This thesis presents the results of a theoretical-experimental analysis disclosing
several aspects related to energy transfer in SPT, with emphasis on the length effect of
the rods composition. The experimental analysis was performed by means of
accelerometers and strain gauges placed on the instrumented rods close to the anvil.
In some tests, accelerometers and strain gauges were also placed close to the
sampler. Nearly 1130 blows were analyzed related to three investigation campaign that
took place in Rio de Janeiro and João Pessoa, with the aid of five staff from three
companies. One of the campaign had the main objective of evaluate the hammer
height drop and the hammer velocity during impact.

The results brought out that the energy efficiency transmitted to the top of the
rod composition is independent of the rod length and soil resistance. Difference was
observed from the energy measured at the top of the rod composition and that
reaching the sampler.
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N – número de golpes do martelo de 65kg, caindo de uma altura de 75cm, correspondente aos
30cm finais de um total de 45cm de penetração do amostrador-padrão no solo
N’ – resistência à penetração equivalente, número real (N’ = 30cm/deslocamento permanente)
N1 – número de golpes do martelo necessário à cravação do amostrador nos primeiros 15cm
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RAT – razão entre o tempo o tempo de corte da primeira onda de compressão incidente e o
tempo correspondente a 2l/c
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s – penetração permanente do amostrador para um golpe do martelo
t – tempo decorrido após o impacto do martelo nas hastes
v – velocidade de partículas oriundas da passagem de impulsos de tensão nas hastes
vpo – velocidade com a qual as partículas do pistão na interface são comprimidas em relação à
parte não deformada do pistão imediatamente após o impacto
vbo – velocidade com a qual as partículas da haste na interface são comprimidas em relação à
parte não deformada da haste imediatamente após o impacto

v – velocidade do martelo imediatamente antes do impacto (FAIRHURST, 1961)
V0 – velocidade do martelo imediatamente antes do impacto
Zh – impedância das hastes (Zh = Ea/c)
Zm – impedância do martelo (Zm = EA/c)
ηl – eficiência de energia incidente nas hastes da composição de comprimento l
ρ - massa por unidade de volume do material que constitui o martelo, a cabeça de bater, as
3

hastes, as luvas e o amostrador (7850kg/m )
ρp – massa específica do pistão (FAIRHURST, 1961)
ρb – massa específica da haste (FAIRHURST, 1961)
cp – velocidade de propagação da onda no pistão (FAIRHURST, 1961)
cb – velocidade de propagação da onda na haste (FAIRHURST, 1961)
λ - coeficiente de restituição, usado na Teoria Newtoniana do impacto entre corpos rígidos
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1

Considerações Iniciais, Objetivos e Sistemática da Pesquisa

Tem sido crescente nas últimas três décadas a preocupação da comunidade
científica ligada a pesquisas na área de Geotecnia, especificamente na sub-área de
ensaios “in situ”, com o desempenho do ensaio de simples reconhecimento de solos
com medida de resistência à penetração dinâmica, universalmente conhecido como
SPT (STANDARD PENETRATION TEST).

Os estudos nesse campo têm sido feitos tanto no meio técnico internacional
quanto no brasileiro. Merecido destaque tem sido dado aos trabalhos pioneiros de
PALACIOS (1977), SCHMERTMANN (1976, 1978) e SCHMERTMAN & PALACIOS
(1979) desenvolvendo toda uma metodologia com aplicação da equação da onda para
estudar a dinâmica do SPT. No Brasil, De MELLO (1971), TEIXEIRA (1974, 1977,
1993) e ABEF (1999) são enfáticos ao evidenciarem os cuidados com os fatores que
podem interferir no ensaio, propondo critérios de normalização para o contexto
brasileiro, embora não dispondo de ferramentas suficientes para levar em
consideração a questão da perda de energia de uma maneira mais acurada.

Alusão imprescindível deve ser feita a BELINCANTA (1985, 1998) pelo
pioneirismo das medidas de eficiência do SPT no Brasil, notadamente dos
equipamentos usados na prática comum da engenharia de fundações de algumas
cidades do Estado de São Paulo, de Goiás (Goiânia) e do Paraná (Maringá) e pelas
suas

relevantes

contribuições

adicionais

ao

melhor

entendimento

do

SPT

(BELINCANTA et al., 1994a;1994b; BELINCANTA e CINTRA, 1998).

Dada a importância dos ensaios de penetração para a engenharia de
fundações, em particular o SPT, a comunidade geotécnica internacional os tem
contemplado com relevantes trabalhos apresentados à IV Conferência Panamericana
realizada em Porto Rico, em 1971, a dois Congressos Europeus (ESOPT-1, realizado
em Stockholm, em 1974 e o ESOPT-2, realizado em Amsterdam, em 1982) e a um
Congresso Internacional, o Penetration Testing ocorrido em 1988, em Orlando, além
dos vários trabalhos publicados em outros eventos afins.
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Essa preocupação tem suas sólidas razões, visto que a aparelhagem e o modo
de execução do ensaio sofrem influência de vários fatores. Uma boa parte dos fatores
intervenientes no ensaio já é conhecida, sua influência quantificada, porém existe
outra parte que ainda não está totalmente identificada e avaliada a sua relevância no
que se refere à sua influência nos resultados do ensaio.

Como se sabe, o SPT é um ensaio potencialmente usado, não só no Brasil,
mas em todo o mundo (exceto na França, onde o pressiômetro predomina) como
instrumento indispensável em investigações preliminares para o projeto de fundações.
Por ser utilizado como ferramenta indicadora do tipo de solo, do perfil de sondagem,
do potencial de liquefação de areias durante terremotos (SEED et al., 1985), entre
outras aplicações, e, dada a sua simplicidade, robustez e rápido tempo de resposta,
parece mais do que razoável procurar meios que permitam avaliar com maior
confiabilidade e acurácia o seu desempenho, aferindo-o através de um procedimento
padronizado no sentido mais amplo da palavra.

Neste contexto, as pesquisas têm evoluído nas últimas décadas, incorporando
novos conhecimentos sobre o SPT em termos de identificação e avaliação dos fatores
que influenciam na parcela de energia efetiva que realmente atinge o amostrador.
Como se sabe, essa energia é efetivamente responsável pelo número de golpes (NSPT)
medido para um determinado solo. O número de golpes, por sua vez, é diretamente
usado de forma empírica ou semi-empírica como parâmetro chave no cálculo da
capacidade de suporte e recalques das fundações, representando o fator de maior
importância no projeto, responsável pelo sucesso (inclusive o financeiro) do
empreendimento. De nada adianta a utilização dos melhores recursos da
microeletrônica e dos sofisticados programas para cálculo da capacidade de carga e
dos recalques das fundações, se os dados de entrada forem obtidos de maneira
grosseira e sem nenhum controle (VELLOSO, 1998).

Por ser um ensaio muito simples do ponto de vista não só executivo, mas
também interpretativo, desde o seu surgimento e mais fortemente nos últimos trinta
anos, houve uma proliferação muito grande de empresas de Geotecnia que passaram
a usar o SPT acentuadamente como um ensaio de uso corrente no meio geotécnico.
Evidentemente essa popularização do ensaio trouxe consigo aspectos positivos e
também negativos. Do ponto de vista evolutivo, não há como negar o elevado grau de
experiência prática obtida com o ensaio, formando assim numerosas bases de dados
em todo o mundo. A prova disso é a existência do grande número de correlações
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empíricas com o comportamento das fundações em escala real ou com provas de
carga (SCHMERTMANN,1970; SCHMERTAMNN et al. 1978; AOKI-VELLOSO, 1975;
DÉCOURT-QUARESMA, 1978, BURLAND & BURBIDGE, 1985), além de parâmetros
usados para identificação e classificação dos solos investigados (TERZAGHI & PECK,
1948; HVORSLEV, 1949).

Por outro lado, não se pode esquecer que o grande número de empresas
executoras do SPT pode, ao longo do tempo, incorporar modificações na sua
sistemática do ensaio ou até mesmo relaxar quanto à manutenção necessária do
conjunto que constitui o equipamento original. Surgem, assim, aparelhagens com
configurações diferentes da que se preconiza como padrão ou de referência. Isso
pode ocorrer no âmbito de uma empresa que usa várias aparelhagens e diferentes
equipes de sondagem, no âmbito de uma região, onde várias empresas exploram o
ensaio com aparelhagens de sistemática diferente, o que vale também para um país e,
no âmbito internacional, no qual cada país pode possuir norma própria e usar a
configuração que lhe convier, conforme lembrado por NIXON (1982).

Isto traz, sem dúvida, conflitos relativos a aspectos extrapolativos. Não se pode
comparar resultados obtidos em dois locais, por exemplo, ainda que o solo seja
aparentemente do mesmo tipo e sob um mesmo estado de tensões, se os sistemas de
SPT usados em ambos não têm a mesma configuração. Constatações dessa espécie
foram feitas há mais de três décadas por CASAGRANDE & CASAGRANDE (1968),
conforme citado por BELINCANTA (1985). Além disso, os fatores de ordem humana
também estão envolvidos em um e em outro caso (FLETCHER, 1965). Enfim, qual o
nível de eficiência que se está atingindo? A resposta a essa questão, principalmente
por parte das empresas que utilizam o SPT correntemente, parece ser o passo mais
importante para a padronização real do ensaio.

Dessa forma, evidencia-se que a questão da padronização do ensaio de uma
maneira universal é algo distante da realidade. Embora o ensaio seja normalizado em
diversos países, a exemplo da ASTM D1586 (1984) revista em 1992, usada nos
Estados Unidos e o Método da NBR 6484 (2001), usado no Brasil, constata-se que o
SPT enfrenta sérios problemas de padronização. Sobre essa questão específica podese recorrer aos trabalhos memoráveis de FLETCHER (1965), IRELAND et al. (1970), e
as discussões desse último feitas por FRYDMAN (1970), STOLL & ARBOR (1970),
DROZD (1970), ZEGARRA (1970). TEIXEIRA (1974; 1977) e KOVACS et al. (1977)
também enfocam com muita lucidez essa questão.
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Em função dos problemas de padronização enfrentados, não só pelo SPT, mas
por um grupo de ensaios de penetração considerados muito representativos (CPT, DP
e WST), um comitê internacional para a criação de um procedimento internacional de
referência foi formado em 1983, logo após a realização do ESOPT-2. Em 1988,
durante o ISOPT-1 foram apresentadas as propostas, culminando com a aprovação
dos procedimentos, “Internacional Reference Test Procedure” (IRTP), em 1989,
durante a realização do XII Congresso Internacional de Mecânica do Solos, realizado
no Rio de Janeiro. Portanto, os IRTP contemplaram o SPT com um procedimento
internacional de referência (ISSMFE, 1989). TEIXEIRA (1993) critica o procedimento
internacional ao notar que este aborda apenas questões ligadas à determinação do
número de golpes do SPT, enquanto a NBR 6484 (2001) cobre além disso, todos os
demais aspectos do SPT, a exemplo de aparelhagem, procedimento e demais
operações envolvidas no ensaio.

BELINCANTA (1998) foi muito feliz ao apontar as vertentes que podem ser
seguidas para tornar o SPT um ensaio padronizado:
!

estabelecimento de norma rígida sem permissão de alterações no equipamento;

!

norma flexível ou semi-flexível com tentativa de padronização de resultados a partir
do estabelecimento de um procedimento de referência.

Em princípio, a primeira alternativa parece muito difícil de ser praticada devido
ao grande número de usuários do SPT e também pelo fato de que os operadores do
equipamento são, na grande maioria, de baixo nível de escolaridade. Além disso,
parece também difícil encontrar um fiscal de sondagem (engenheiro) acompanhando
os trabalhos. Quando presente, talvez não esteja plenamente consciente ainda dos
fatores que podem afetar os resultados.

Ao que parece, a segunda alternativa tem mais chance de se estabelecer com
maior sucesso em virtude da grande quantidade de equipamentos com as
configurações mais diversas. No entanto, é claro que não se deve abrir mão de um
procedimento que seja tomado como referência para os demais. O presente autor
também concorda com BELINCANTA (1998) no que se refere à necessidade do pleno
conhecimento e avaliação quantitativa e qualitativa dos fatores intervenientes do SPT.
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Dois fatores de grande relevância na questão da eficiência do SPT são o tipo
de martelo e o seu sistema

de levantamento e soltura. De tamanha importância

também é o método empregado na perfuração. De acordo com BELINCANTA (1998),
são empregados no Brasil três sistemas básicos:
!

martelo cilíndrico com coxim de madeira, operado manualmente e levantado
através de corda de sisal auxiliado por roldana fixa. A perfuração é feita com trado
helicoidal até a cota do nível d’água. A partir dessa cota adota-se o uso do trépano
e lavagem com circulação d’água. Esse é o método mais comum até porque é
normalizado pela NBR 6484 (2001);

!

sistema semelhante ao anterior, porém o acionamento do martelo é feito com cabo
de aço, ao invés de corda de sisal. Esse mecanismo parece ser pouco utilizado;

!

cravação com avanço sucessivo do amostrador sem a necessidade de perfuração
prévia (uso muito limitado). Restringe-se às regiões onde há existência de espessa
camada de solo superficial não saturado, poroso e de baixa resistência. (Este
procedimento não segue o recomendado pela NBR 6484 (2001), não devendo,
portanto, ser denominado de SPT).

Na prática, têm sido verificadas sensíveis alterações nos sistemas básicos
mencionados acima. Algumas empresas chegam a efetuar a perfuração com
circulação d’água ou lama bentonítica acima do nível hidrostático, uso de cabeça de
bater de vários tamanhos, supressão do coxim de madeira, utilização de martelo com
gatilho disparador e uso de martelos automáticos. Evidentemente, modificações assim
poderão comprometer os resultados, principalmente do ponto de vista da
padronização.

No âmbito internacional, a diversidade de equipamentos é seguramente muito
maior do que no Brasil. Daí, o “perigo” da adoção de métodos baseados em
experiências estrangeiras sem o devido cuidado da observância do sistema de SPT
utilizado no desenvolvimento do método.

A partir dos vários fatores intervenientes no SPT, ao longo dos anos foram
aparecendo sugestões para correção da energia transmitida às hastes. Uma delas
refere-se ao tipo e ao comprimento da composição de hastes. Ou seja, há indicações
de que a eficiência de energia transferida na primeira onda de compressão incidente,
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denominada ENTHRU, tende a aumentar com o aumento do comprimento das hastes,
partindo de um mínimo próximo de zero para um máximo em comprimentos maiores
ou iguais a 12 metros (SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).

Todavia, esse tem sido um assunto muito polêmico e ainda não se conseguiu
dar um veredicto sobre a transmissão da energia durante sua incidência nas hastes.

Este trabalho tem o objetivo principal de apontar e discutir o efeito do
comprimento das hastes no processo de transmissão de energia no SPT. O trabalho é
realizado através de investigações teóricas, baseadas em análises da equação da
onda aplicada ao caso de cravabilidade de estacas, e experimentais, utilizando o
sistema de medida de energia da PDI adaptado ao SPT, comumente empregado no
Brasil no controle de cravação de estacas.

O trabalho se constituiu numa pesquisa efetuada com uma empresa de
sondagens do Rio de Janeiro e de duas empresas do Estado da Paraíba. Foram
analisados no total 1130 golpes do martelo do SPT aplicados em hastes de
comprimentos desde 1,3m até 16,4m. Com os resultados experimentais, foram feitos
estudos teóricos utilizando o programa DINEXP-1D, que é aplicado nas análises de
cravabilidade de estacas, objetivando um melhor entendimento dos dados obtidos.

1.2

Subdivisão dos Capítulos

Este trabalho está dividido da seguinte forma:

CAPÍTULO 1 – O presente capítulo trata de uma parte introdutória, mostrando
um panorama geral do tema em discussão e apresentando os objetivos gerais da
pesquisa, bem como a metodologia proposta.

CAPÍTULO 2 – Apresenta um histórico breve e objetivo do SPT, relatando e
discutindo os fatores que mais afetam os resultados do ensaio.

CAPÍTULO 3 – Apresenta as energias que podem ser desenvolvidas durante o
ensaio com SPT e os sistemas disponíveis para medida de energia transferida às
hastes.
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CAPÍTULO 4 – Apresenta o sistema de medida de energia utilizado na
presente tese.

CAPÍTULO 5 – Apresenta as campanhas de ensaios efetuadas para aquisição
de dados da pesquisa da tese e os principais problemas encontrados durante as
campanhas de ensaios.

CAPÍTULO 6 – São apresentados os registros obtidos dos ensaios e as
análises dos dados de todas as campanhas de ensaios.

CAPÍTULO 7 – São apresentados e discutidos resultados de simulações
numéricas (retroanálises do tipo CAPWAP) efetuadas com auxilio do programa
DINEXP-1D.

CAPÍTULO 8 – São apresentadas as principais conclusões com base nas
análises efetuadas nos capítulos anteriores.

CAPÍTULO 9 – São apresentadas as principais sugestões para a continuidade
da pesquisa.

Compõe também o trabalho, a apresentação da lista de referências
bibliográficas utilizada.
Por fim, são apresentados três Apêndices: no Apêndice Ι é mostrado o
desenvolvimento teórico do princípio da propagação de ondas longitudinais de tensão
em hastes aplicado ao SPT; no Apêndice ΙΙ mostram-se os procedimentos de cálculo
da força e da velocidade transmitida às hastes com base nos princípios da dinâmica
do SPT, enquanto que no Apêndice ΙΙΙ apresenta-se a discretização do sistema de
SPT utilizado nas simulações numéricas efetuadas, mostradas no Capítulo 7.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Histórico Resumido do SPT

A própria evolução do SPT associada à sua simplicidade, robustez e facilidade
de aplicação dos seus resultados, garantiram, ao longo do tempo, a sua utilização de
forma muito acentuada. Para compreender melhor o SPT, faz-se neste capítulo um
breve retrospecto da sua história, apresentando e discutindo fatos mais e menos
importantes que trouxeram contribuição para a sua evolução.

Na visão do presente autor, a história do SPT pode ser dividida basicamente
em quatro fases: a primeira, que vai de 1902 até meados dos anos 1920; a segunda,
começando em 1927 e indo até o final da década de 1940, com o lançamento do livro
de TERZAGHI & PECK (1948). Daí, dá-se início a uma terceira fase que se estende
até a segunda metade dos anos 1970, período marcado pelas primeiras tentativas
oficiais de normatização do ensaio, abrindo caminho para uma nova fase, a partir de
1977, onde começam a surgir preocupações com a questão da energia transmitida às
hastes

e/ou

ao

amostrador

de

maneira

quantitativa

(PALACIOS,

1977;

SCHMERTMANN, 1976, 1978; SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).

O início da obtenção de amostras através de processos dinâmicos de
cravação, foi introduzido por volta de 1902 pelo engenheiro CHARLES R. GOW, nos
Estados Unidos (FLETCHER, 1965; BROMS & FLODIM, 1988; TEIXEIRA, 1974;
1977). Até então, o método usado para fazer a identificação do tipo de solo baseavase no recolhimento de detritos resultantes da perfuração com circulação d’água, bem
como através da abertura de poços de grande diâmetro e escavações em grande
escala. Esses processos naturalmente provocam descaracterizações na estrutura
natural do solo, conduzindo a uma pobre identificação do tipo de solo e de suas
propriedades.

Com a introdução, em 1902, do processo de investigação baseado na cravação
dinâmica a seco de um tubo metálico oco de 25,4 mm de diâmetro nominal e
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aproximadamente 450 mm de comprimento (veja Figura 2.1), sob a queda de um
martelo pesando 0,49 kN, tornou-se possível obtenção de amostras de melhor
qualidade, na profundidade desejada, visto que as amostras recolhidas passaram a
ser do tipo “dry”. Orifícios ou válvulas (vents) posicionados estrategicamente no
amostrador tinham por finalidade facilitar a retirada da amostra (HVORSLEV, 1949).
Todavia, apenas esses orifícios não pareciam suficientes para excluir por completo os
efeitos prejudiciais causados à amostra quando da sua retirada do tubo, visto que o
corpo ainda não era bipartido. Inicia-se assim uma primeira fase do SPT.

É interessante ressaltar que não se dispõe de registros da época descrevendo
como se efetuava a cravação do tubo, intervalo de cravação, altura de queda do
martelo, contagem dos golpes, etc., de forma que o autor deste trabalho concorda
plenamente com BELINCANTA (1998) quando este afirma não reconhecer como
ensaio a simples operação de cravação do tubo. Na verdade, isto só evidenciou-se a
partir da segunda metade da década de vinte, conforme trabalhos de FLETCHER
(1965) e MOHR (1966), o que será relatado adiante.

A segunda fase do ensaio de penetração dinâmica começa em 1927, quando
a Raymond Concrete Pile e a The Gow Company, a partir de trabalhos de campo
realizados por FLETCHER, na Filadélfia, e pesquisas feitas por HARRY A. MOHR,
então chefe da The Gow Company em Nova Inglaterra (subsidiária da primeira desde
1922), desenvolve um amostrador, constituído de três partes (cabeça, corpo principal
bipartido e sapata biselada). Ele possuía diâmetros externo e interno de 51 mm e 35
mm, respectivamente. A título de curiosidade, ressalta-se que, por este motivo, houve
quem denominasse o SPT de ensaio Raymond (PALMER & STUART, 1957).

Após a cravação no solo, para coletar a amostra, era necessário apenas que
fossem removidas as duas extremidades rosqueadas (sapata cortante e cabeça) ao
corpo do amostrador. Quando as duas meias-canas do corpo eram separadas, era
possível visualizar inteiramente a amostra e fazer a sua coleta. Isso trouxe um grande
avanço na obtenção de amostras de melhor qualidade, uma vez que a operação de
retirada da amostra foi sensivelmente facilitada, preservando boa parte do estado
natural do solo.
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A história também relata que nessa mesma época a SPRAGHE & HENWOOD
Incorporation, sediada em Scranton (Pennsylvania), também desenvolveu um
amostrador com as mesmas características (FLETCHER, 1965). O modelo
apresentava algumas diferenças em relação ao modelo Raymond no que se refere à
disposição e dimensões de componentes periféricos tais como válvulas de alívio de
pressão e sapata cortante.

Figura 2.1 Estrutura básica semelhante ao amostrador desenvolvido por CHARLES
GOW para cravação dinâmica e obtenção de amostras a seco (HVORSLEV,
1949).
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Durante a cravação do amostrador no solo, abaixo do nível d’água,
dependendo da velocidade de cravação e do tipo de solo, podem ser geradas
elevadas poro-pressões no seu interior, por sobre a amostra. Por isso, propôs-se
também, nesse mesmo período, outro modelo de amostrador do tipo “HEAVY DUTY”,
o qual apresentava múltiplas válvulas e ventosas que objetivavam aliviar os excessos
de pressão neutra geradas quando da entrada do solo. Esse tipo de amostrador
possuía corpo inteiriço, diâmetro externo da sapata um pouco maior do que o diâmetro
do corpo, onde o mesmo princípio poderia ser usado para o modelo de corpo bipartido.
Na Figura 2.2 são apresentados os três modelos de amostradores citados.

MODELO
RAYMOND

SPRAGHE &
HENWOOD
Figura

2.2

Modelos

de

amostradores

(HVORSLEV, 1949).

MODELO
HEAVY DUTY
usados

para

reconhecimento

de

solos
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Desde então, o SPT tem passado por uma contínua evolução em alguns
aspectos, principalmente quanto ao mecanismo de levantamento e soltura do martelo,
mas a configuração do amostrador universalmente usado hoje ainda preserva as
mesmas características do amostrador do tipo RAYMOND, o que na opinião do
presente autor se constitui num aspecto positivo do ensaio, do ponto de vista da
padronização.
Conforme relato de FLETCHER (1965), o início dos anos 1930 é marcado pelo
surgimento das primeiras tentativas não oficiais de sistematizar a operação de
cravação do amostrador, tendo como referência especificações feitas por FLETCHER
e MOHR, conferindo a essa operação a condição de ensaio, as quais são descritas a
seguir:
• diâmetro externo do amostrador igual a 50,8 mm;
• cravação do amostrador com peso de 0,62 kN caindo de uma altura de 762 mm;
• resistência à penetração definida pelo número de golpes suficiente para cravar o
amostrador 304,8 mm no solo.

MOHR (1966) relata que a adoção do martelo de 0,62 kN deve-se à média dos
pesos usados na região de Boston no decorrer dos anos vinte. Segundo ele, essa
massa era facilmente levantada por uma equipe composta por três homens auxiliados
por corda e roldana fixa até uma altura de 762 mm. Conforme ilustração existente no
trabalho de MOHR, o martelo usado naquele período inicial do SPT era de concreto,
de forma prismática, equipado com coxim de madeira dura e pino-guia, semelhante
em configuração ao tipo “pino-guia” comumente usado no Brasil, porém, diferente
quanto ao material usado (concreto ao invés de aço).

É importante ressaltar que até essa época não se observou referência a
qualquer penetração correspondente ao assentamento inicial do amostrador. Talvez
não houvesse ainda preocupação com os efeitos da perfuração e do posicionamento
do amostrador no fundo do furo. Todavia, FLETCHER (1965) considera essa operação
simples e ao mesmo tempo muito importante para a acurácia do número de golpes do
SPT.

O ano de 1945 é considerado como referência na história do SPT. Ele marca a
substituição das antigas hastes de 25,4 mm (32 N/m) por hastes mais rígidas, como as
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do tipo A (de 56 N/m) usadas em sondagens com rotativas (FLETCHER, 1965). As
hastes de pequeno diâmetro pareciam frágeis face aos esforços nelas impostos,
podendo, quando longas, causar grandes movimentos transversais e conseqüentes
perdas de energia durante o impacto do martelo.
Com essa visão, num minucioso estudo feito por CUMINGS, em 1949,
concluiu-se que a perda de energia devido a movimentos transversais das hastes é
mínima, em sondagens de até 30 metros de profundidade, com hastes de 25,4 mm e
usando revestimentos de 63,5 mm (FLETCHER, 1965). Todavia, para profundidades
maiores que 60 metros os resultados não são confiáveis. Não há detalhes de como foi
conduzida a referida pesquisa.
Outro fato marcante na história do SPT ocorrido ainda no decurso da década
de 40, foi o lançamento em 1948 do livro “Soil Mechanics in Engineering Practice”
escrito por TERZAGHI & PECK. Nele foram discutidos vários aspectos do SPT e
apresentadas as primeiras correlações entre a resistência à penetração e a
compacidade relativa de areias. Posteriormente, PECK et al. (1953) publicam ábacos
para ser usados em projetos de fundações superficiais sobre areias, onde a tensão
admissível do solo correlaciona-se com a resistência à penetração para um recalque
admissível de 25 mm. Os mesmos autores apresentaram uma nova versão desses
ábacos, em 1974, levando em consideração o efeito da tensão vertical efetiva no NSPT
(BROMS & FLODIM, 1988).

O livro publicado por TERZAGHI & PECK trouxe valiosas contribuições para
uma utilização mais sistemática e racional do SPT. Pois, além de apresentar as
primeiras correlações entre índices de resistência

à penetração

do ensaio com

propriedades importantes do solo, tais como resistência, compacidade e consistência,
(veja Tabela 2.1) ele ainda faz

importantes recomendações quanto ao próprio

equipamento e quanto aos procedimentos de ensaio. Essas recomendações foram
quase que totalmente absorvidas pelas normas elaboradas para o ensaio tanto
internacionalmente quanto no Brasil, impulsionando de vez o uso do SPT. Dentre as
recomendações feitas por aqueles autores, estão a fixação de valores para a altura de
queda e para o peso do martelo, para o intervalo de assentamento do amostrador e
para seus diâmetros externo e interno (modelo RAYMOND), além do uso de “liner”1 e
da sistemática para medir o índice de resistência à penetração do solo.
1

Tubo de latão com 3 mm de espessura de parede que é colocado dentro do amostrador para
facilitar a colheita da amostra .
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Em 1949, HVORSLEV dá também uma excelente contribuição à divulgação
dos resultados do SPT ao apresentar uma coletânea de correlações entre a
resistência à penetração e a consistência ou compacidade dos solos. A Tabela 2.1,
reproduzida do trabalho de HVORSLEV , mostra as correlações creditadas a MOHR,
TERZAGHI & PECK (1948), ao código da cidade de Nova York e, por fim, ao “Corps of
Engineers of New England Division”, demonstrando a diversidade de amostradores
utilizados na época.

As diferenças notadas entre as várias proposições contidas na Tabela 2.1 são
evidentes, embora o aspecto qualitativo de cada uma isoladamente seja considerado
positivo, com limites de consistência ou compacidade bem definidos. O mesmo não
acontece com o aspecto quantitativo. Os próprios autores das correlações são
enfáticos nesse sentido e reconhecem que as correlações são influenciadas pelas
características do solo, tais como distribuição granulométrica, permeabilidade e grau
de saturação (HVORSLEV, 1949).

HVORSLEV (1949) foi sensivelmente cauteloso ao recomendar cuidados no
uso de qualquer correlação fora da área ou das condições em que ela tenha sido
determinada, uma vez que grandes desvios podem ser esperados. Como ele próprio
ressaltou, a resistência à penetração depende não apenas da configuração do sistema
SPT, da consistência, da compacidade relativa dos solos e da profundidade de onde
se faz o ensaio, mas também de vários outros fatores não ainda plenamente
conhecidos.

Segundo relato de BROMS & FLODIM (1988), a denominação “Standard
Penetration Test” foi usada provavelmente pela primeira vez por KARL TERZAGHI em
1947, durante a realização do VII Texas Conference on Soil Mechanics and
Foundation Engineering, onde ele apresentou o trabalho intitulado “Recent Trends in
Subsoil Exploration”. Na oportunidade, verificou-se a ironia de TERZAGHI com o termo
“Standard”, visto que já evidenciava-se a falta de padronização do ensaio. Em função
da notável falta de padronização, posteriormente houve quem publicasse um trabalho
com o título: “The Dynamic Penetration Test: A Standard that is not Standardized”
(IRELAND et al., 1970).
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A partir de meados dos anos 50, onde se dá inicio à terceira fase da história do
SPT, implementam-se as primeiras tentativas oficiais de padronização do ensaio. Tudo
começa extra-oficialmente com JAMES D. PARSON, em 1954, propondo o registro do
número de golpes para cada um dos três intervalos de 152 mm de penetração do
amostrador (FLETCHER, 1965). Ele sugeriu que a resistência à penetração fosse
dada pela menor soma de dois dos três intervalos propostos, diferente de TERZAGHI
& PECK (1948), que propunham o número de golpes para as duas últimas
penetrações. A proposta de PARSON culminou com o surgimento da primeira tentativa
de norma da ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS),
designada “Tentative Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils”
(ASTM D1586/58T). Essa norma foi revisada e aprovada mais tarde (em 1967, 1974,
1986 e 1992), a qual continua em utilização no presente momento.
A primeira tentativa de norma da ASTM, apesar de definir que os primeiros 152
mm de um total de 457 mm seriam de assentamento do amostrador, não deixou claro
o que seria a resistência à penetração. Essa dúvida foi esclarecida em 1963, com a
edição da segunda tentativa D1586-63T, onde se tem textualmente que a resistência à
penetração N corresponde ao número de golpes necessários para cravar o segundo e
terceiro intervalos de 152 mm. Posteriormente, em 1967, essa tentativa tornou-se
norma definitiva, preservando os 152 mm iniciais de penetração como intervalo de
assentamento do amostrador.
Várias discussões foram geradas durante os anos cinqüenta e sessenta sobre
a importância do intervalo de assentamento do amostrador. O que se observa na
literatura é que a maioria absoluta dos pesquisadores foi favorável ao registro do
número de golpes para cada um dos três intervalos de penetração, bem como ao
primeiro desses intervalos de 152 mm como sendo de assentamento (TERZAGHI &
PECK, 1948; FLETCHER, 1965, 1967; LO PINTO, 1966; SCHNABEL, 1966;
GEISSER, 1966; PALACIOS, 1977). Numa das justificativas dadas para tal, consta
que os valores de N registrados para esse intervalo são sempre muito baixos em
comparação com os demais intervalos de penetração (LO PINTO, 1966). Isso
caracteriza a perturbação do solo na base do furo, limpeza insuficiente do furo antes
do ensaio começar e/ou alívio de tensões devido à retirada da coluna de solo pela
perfuração (PALACIOS, 1977).

Com uma trégua nessa fase inicial do processo de normalização do ensaio e
com a experiência suficientemente adquirida com o equipamento, em meados dos
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anos setenta são despendidos muitos esforços, principalmente na University of
Flórida, (USA), com a questão da energia efetiva que atinge o amostrador. Essa
quarta fase é marcada inicialmente pelos relevantes trabalhos de PALACIOS (1977),
SCHMERTMAN (1976, 1978,1979) e SCHMERTMAN & PALACIOS (1979) seguidos
por KOVACS (1979, 1980, 1981 e 1994), KOVACS & SALOMONE (1982 e 1984) e
KOVACS et al. (1977 e 1978). Esse período do SPT será discutido mais
detalhadamente em itens posteriores.
Devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo operacional, o SPT continua
sendo um ensaio de referência e de rotina na prática da engenharia de fundações. Há
indicações de que o ensaio é usado como base em mais de 90% dos projetos de
fundações no Estados Unidos, Japão e Brasil (SCHMERTMAN e PALACIOS, 1979;
KOVACS & SALOMONE, 1982; BROMS & FLODIN, 1988; BELINCANTA, 1985,
1998). Portanto, conforme assinalado por KOVACS & SALOMONE (1982), um prérequisito necessário para o uso continuado do SPT é o fortalecimento da sua
confiabilidade, ou seja, torná-lo cada vez mais capaz de reproduzir os mesmos
números de golpes para um dado solo sob as mesmas condições de tensão, usando
diferentes sistemas operacionais. Com essa ótica, a padronização em termos de
resultados parece mais atingível do que em termos de equipamento.

2.2

O SPT no Contexto Brasileiro

2.2.1 Relato histórico
De acordo com detalhados relatos de TEIXEIRA (1974; 1993), VARGAS (1989)
e BELINCANTA (1998), o SPT foi introduzido no Brasil a partir de 1939. Conforme
relata o segundo autor, a porta de entrada para sondagens no Brasil foi a criação da
“Seção de Estruturas e Fundações” do IPT no ano de 1935. Um ano após, o
engenheiro Odair Grillo viajou à Universidade de Harvard, oportunidade em que fez
um curso com o Prof. H. A. MOHR, a quem credita-se a idealização da medida de
resistência à penetração dinâmica em sondagens com amostradores de 51 mm e 63,5
mm.
A volta do engenheiro Odair Grillo ao Brasil, no final de 1938, impulsionou, no
IPT, a criação da Seção de Solos e Fundações (VARGAS, 1989). Nessa época, foi
adotado para sondagens o revestimento de 51 mm de diâmetro, a partir do qual eram
colhidas amostras de argilas para o exame táctil-visual de onde se poderia ter
estimativas da sua consistência. Por motivos óbvios, esse processo de sondagem não
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se mostrava adequado para avaliação da compacidade de areias. Daí, surge a idéia
de fazer algo que permitisse obter alguma característica de resistência à penetração e
daí poder correlacioná-la com a compacidade das areias.

Segundo BELINCANTA (1998), essa idéia só veio a se concretizar no Brasil em
1944, quando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, começou a utilizar
sistematicamente o amostrador padrão, cujo diâmetro externo foi condicionado ao
diâmetro interno do revestimento (51 mm), típico dos tubos de revestimento usados na
época. Quanto ao diâmetro interno do amostrador, o ideal era que fosse o maior
possível para que se obtivesse uma amostra com dimensões maiores. Porém, isso
esbarrava na resistência mecânica que o amostrador deveria ter para suportar o
processo dinâmico de cravação, durante um período de uso razoável, com boas
possibilidades de reposição. Por fim, chegou-se à conclusão de que o material ideal
para o amostrador era um tipo de tubo usado em caldeiraria de alta pressão, o qual
possuía 46 mm e 38,1 mm de diâmetros externo e interno, respectivamente.

Esse amostrador constituía-se de três partes (cabeça, corpo de 420 mm de
comprimento e sapata biselada), sendo que o diâmetro interno da sapata era inferior
ao do corpo (36,5 mm). A resistência à penetração correspondia ao número de golpes
necessários à cravação desse amostrador por 300 mm no solo, sob a queda de uma
altura de 750 mm de um martelo2 de 0,59 kN, após o assentamento do amostrador no
fundo da perfuração, sob ação do peso da composição de hastes.

É bom salientar que as hastes usadas naquela época eram do tipo G (rotativas)
pesando 32 N/m, não era especificada a massa da cabeça de bater, martelo cilíndrico
vazado, com acionamento manual através de roldana fixa e corda de sisal, perfuração
a trado até o nível d’água freático e circulação d’água abaixo deste, e uma freqüência
de 15 golpes por minuto (BELINCANTA, 1998).

A partir das medidas de resistência à penetração dinâmica (RP) feitas na época
com esse equipamento e comparando-se com as estimativas feitas pelos sondadores
do IPT, através de métodos tradicionais (resistência à perfuração, com trado p. ex.),
foram estabelecidas as correlações de consistência e de compacidade para vários
tipos de solos, conforme citado por BELINCANTA (1998) e apresentadas na Tabela
2.2.

2

Também se usou, na época, um martelo de 0,69 kN, antes do de 0,59 kN.
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A partir da criação da primeira empresa particular brasileira de sondagens, a
Geotécnica S.A., no ano de 1944 por Odair Grillo, Otelo Machado e Raimundo
D’Araujo Costa, foi introduzido o amostrador de 41,3 mm e 25,4 mm de diâmetros
externo e interno, respectivamente. Por ter sido trazido dos Estados Unidos pelo
engenheiro H. A . MOHR, onde também era usado pela Raymond Concrete Pile Co.
nas sondagens com tubos de revestimentos de 2” de diâmetro, ele foi apelidado no
Brasil de amostrador Mohr-Geotécnica (TEIXEIRA, 1974).

Com esse amostrador, a resistência à penetração expressava-se através da
quantidade de golpes necessária para cravá-lo 30 cm no solo, sob a ação de um peso
de 0,64 kN caindo de uma altura de 75 cm, após o seu assentamento no fundo do furo
sob o seu próprio peso e da composição de hastes de 1” de diâmetro. A opção ao uso
desse amostrador pela Geotécnica deveu-se ao fato dele possuir paredes mais
espessas do que o modelo então usado pelo IPT e, portanto mais durável. A
resistência obtida com esse barrilete amostrador passou a se chamar IRP (índice de
resistência à penetração).
O primeiro trabalho publicado no meio geotécnico brasileiro sobre o SPT foi de
autoria do Prof. Milton Vargas, em outubro de 1945. O trabalho intitulado “A
Exploração do Subsolo para Fins de Estudos de Fundações” foi publicado na Revista
Politécnica e, segundo TEIXEIRA (1993), transformou-se em referência básica para a
consolidação do método de ensaio.
A partir de 1947, a Geotécnica S. A. adotou o uso dos dois amostradores. O
restante do equipamento era o mesmo usado nas sondagens da Mohr-Geotécnica.
Entretanto, o revestimento era de 63,5 mm e o IRP era o número de golpes do martelo
de 0,64 kN, caindo de 75 cm de altura, necessário para cravar o amostrador 30 cm
finais de um total de 45 cm de penetração.
Com a prática de sondagem a percussão em fase de crescimento, era de se
esperar o surgimento de correlações entre os resultados desse “novo” ensaio e os
antigos. Para se ter uma idéia disso, mostra-se na Tabela 2.3 comparações feitas dos
valores das resistências à penetração obtidos com os três modelos de amostradores
usados no Brasil por volta dos anos 1950, ou seja, o IPT, o Mohr-Geotécnica e o
Raymond, conforme relatos de BELINCANTA (1998).
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Estimativa da consistência de argilas e da compacidade de areias a partir
dos valores da resistência à penetração medidos com o amostrador IPT
comparada com estimativas feitas através de métodos tradicionais de
amostragem (NÁPOLES NETO, 1961, segundo BELINCANTA, 1998).

Argilas

Areias

Consistência

RP

Compacidade

RP

mole

<4

fofa

< 5

média

4-8

média

5 – 10

rija

8 – 15

compacta

10 – 25

dura

> 15

muito compacta

> 25

RP – Resistência à penetração obtida com o amostrador tipo IPT
Tabela 2.3

Consistência e compacidade relativa para diversos tipos de solos em
função de índices de resistência à penetração obtidos com três modelos
de amostradores (adaptado de BELINCANTA, 1998).

MOHRTipo Solo

Consistência e

IPT

Compacidade

De = 46 mm
Di = 38 mm

RAYMOND

GEOTÉCNICA (Terzaghi-Peck)
De = 41 mm

De = 51 mm

Di = 25 mm

Di = 35 mm

muito mole

–

< 1

< 2

mole

< 4

1–3

2–5

média

4–8

4–6

6 – 10

rija

8 – 15

7 – 11

11 – 19

dura

> 15

> 11

> 19

fofa

< 5

≤ 2

≤ 4

Areias

pco compacta

–

3–5

5–8

Siltes arenosos

med. compacta

5 – 10

6 – 11

9 – 18

compacta

11 – 25

12 – 24

19 – 41

mto compacta

> 25

> 24

> 41

Argilas
Siltes argilosos
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Métodos para estimativa da capacidade de carga de fundações, seja
diretamente a partir do SPT (DÉCOURT, 1989) seja a partir de correlações entre o
SPT e o CPT (AOKI e VELLOSO,1975; ALONSO,1980 e DANZIGER, 1982) têm sido
extensivamente publicados por vários autores.

2.2.2 Fase de normalização brasileira

No início dos anos setenta o SPT sofria muitas críticas no Brasil por conta da
total falta de padronização tanto de metodologia quanto de aparelhagem. Isso levou a
comunidade geotécnica da época a discutir veementemente em congressos,
principalmente no 5o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, realizado em 1974,
em São Paulo, o rumo que deveria seguir o ensaio de penetração dinâmica SPT no
Brasil. Os trabalhos mais importantes apresentados e discutidos neste congresso
foram BOGOSSIAN e RODRIGUES (1974), DÉCOURT (1974), GAIOTO (1974),
GERBER (1974), GONTIJO DE PAULA (1974), OLIVEIRA (1974), PEREIRA (1974),
QUARESMA (1974) e TEIXEIRA (1974).

Entretanto, BELINCANTA (1998) atribui à antiga Associação Paulista de
Geologia de Engenharia (atual Associação Brasileira de Geologia de Engenharia –
ABGE) o marco zero da normalização brasileira do SPT, quando se publica, em 1971,
o trabalho “Diretrizes para a Execução de Sondagens – 1a Tentativa”.
A discussão foi reforçada com a realização do 1o Simpósio de Prospecção do
Subsolo realizado em Recife, em 1977, oportunidade em que TEIXEIRA (1977)
apresentou o excelente trabalho “Sondagens, Metodologia, Erros mais Comuns,
Novas Normas de Execução”. Segundo TEIXEIRA (1993) o trabalho de TEIXEIRA
(1974) serviu de base para a elaboração da primeira norma oficial brasileira.

Por fim, em 1977 a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (ABMS) envia
para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para discussão e
aprovação a proposta de norma do SPT, que se tornou oficialmente a 1a norma
brasileira em 1979, com a denominação “Execução de Sondagens de Simples
Reconhecimento dos Solos”, MB 1211/79, tendo posteriormente recebido a
denominação NBR 6484 (1980). Essa norma foi revisada e republicada em fevereiro
de 2001 tendo sido incorporada a ela a NBR 7250 - Identificação e descrição de
amostras de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos.
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A NBR 6484 (2001) traz especificações relativas à aparelhagem (equipamento
e ferramentas), processos de avanço da perfuração, ensaio penetrométrico e
amostragem, observação do nível d’água e apresentação formal dos resultados. Além
disso, ela permite fazer a classificação das camadas de solos investigadas em função
dos valores de N. Neste aspecto, importante também a contribuição da ABEF (1999).

Além de outros aspectos, a NBR 6484 (2001) prevê o uso de dois tipos de
martelo: o cilíndrico vazado e o prismático dotado de pino-guia, conforme mostrados
na Figura 2.3, embora seja de uso bastante comum o martelo cilíndrico maciço
equipado com pino-guia e nem sempre provido de coxim de madeira. Quanto às
hastes, especifica-se o diâmetro de 25,4 mm e 32 N/m, embora inicialmente tenha sido
proposta a haste do tipo A, usadas em rotativa, de 56 N/m, de uso também muito
difundido em âmbito internacional.

Quanto ao amostrador, a norma especifica o tipo Raymond de 51 mm e 35 mm
de diâmetros externo e interno, respectivamente (veja detalhes na Figura 2.4). Ele
constitui-se de três partes, a saber: cabeça com válvulas de esfera e orifícios laterais,
corpo inteiriço ou bipartido e sapata biselada. De acordo com a norma, a perfuração
para colocação do amostrador deve ser feita com trado helicoidal até o nível freático e
com circulação d’água abaixo do mesmo. Para contenção das paredes do furo,
quando necessário, usam-se tubos de revestimentos de 68,8 ± 5 mm de diâmetro
interno e manutenção do nível d’água no interior do furo sempre acima do nível
freático natural do solo. Permite-se também o uso de lama bentonítica em substituição
parcial ao revestimento em casos ditos especiais.

O ensaio realizado à luz da NBR 6484 é executado com a cravação do
amostrador por 45 cm no solo, sob a ação da queda de 75 cm de altura de um peso de
0,64 kN. Registra-se o número de golpes para cada um dos 15 cm de penetração. A
resistência à penetração do SPT é definida então pelo número de golpes necessários
para os últimos 30 cm de penetração.

Outros detalhes, tanto relativos à fase de pré-normatização quanto às
especificações próprias da norma, podem ser obtidos nos memoráveis trabalhos de
TEIXEIRA (1974, 1977, 1993), nos Anais do 5o Congresso Brasileiro de Mecânica dos
Solos, na própria NBR 6484 (2001), nas brilhantes discussões de BELINCANTA
(1998), dentre outros. Na opinião do autor, discorrer sobre esses detalhes aqui seria
uma mera repetição e fugiria ao verdadeiro objetivo desta tese.
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b) cilíndrico vazado

Figura 2.3 Sistemas de martelos propostos pela norma brasileira (NBR 6484, 2001).
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Trabalhos de destaque foram posteriormente publicados com o objetivo de
tornar não apenas o SPT, mas os diversos métodos de investigação do subsolo mais
consolidados no meio geotécnico brasileiro. Lamentavelmente esses trabalhos não
têm recebido a merecida divulgação. Como exemplos, pode-se citar LIMA (1979),
BERBERIAN (1986), mais recentemente DÉCOURT et al. (1988), DÉCOURT (1994),
BELINCANTA (1985, 1998), além das relevantes contribuições dadas através de
publicações da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia – ABGE e da ABEF
(1999).
Por outro lado, tem-se observado esforços não só no sentido de tornar o SPT
um ensaio mais acurado em termos de energia, e mais padronizado em termos de
equipamento e de resultados, mas também objetivando explorar mais o seu potencial
adaptando-o para a obtenção de outros parâmetros do solo.
Nesse contexto, RANZINI (1988) vislumbrou a idéia da utilização do SPT com
medição do torque (T) logo após de efetuada a medida do N do SPT. Segundo
DÉCOURT (2002a), Quaresma Filho, motivado por Décourt, desenvolveu o
torquímetro. Cabe destacar a utilização do N-equivalente (Neq), definido por
DÉCOURT (1991), como sendo a maior contribuição deste ensaio complementar.
Exemplos de utilização de N-equivalente podem ser obtidos em DÉCOURT (2002b).
Mais recentemente, LOPES (1995) desenvolveu um amostrador para o SPT
dotado de rugosidades, denominado de SPT-SU, para ser usado em argilas muito
moles (N = 0). Esse amostrador é inserido pela ação do seu peso próprio e o das
hastes no terreno e pode-se estimar a resistência ao cisalhamento não-drenada do
solo. OLIVEIRA (1997) usou o equipamento para avaliar a resistência ao cisalhamento
não drenada (Su) nas Baixadas Fluminense e de Jacarepaguá (Rio de Janeiro). Os
valores de Su obtidos foram em sua maioria sempre inferiores aos valores obtidos
tanto por outros ensaios de campo (CPT e Vane) quanto por ensaios de laboratório
(Triaxial UU) disponíveis.

2.3

Fatores que Afetam o SPT

2.3.1

Considerações iniciais

Até o início da década de setenta o SPT passava por uma fase de relativo
descrédito em função do desconhecimento da influência do grande número de fatores
que supostamente afetavam seus resultados. Por isso, ele era muito questionado.
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Alguns pesquisadores se referiam ao ensaio como não padronizado (IRELAND et al.,
1970), enquanto FLETCHER (1965) apontava seus usos e abusos e questionava a
acurácia dos projetos com base nos seus dados. Mesmo assim ele resistiu e continuou
sendo o método de investigação de campo mais usado em todo o mundo (PALACIOS,
1977). Neste capítulo são apresentados e discutidos esses aspectos do SPT.
Como qualquer outro tipo de ensaio de campo ou mesmo de laboratório, o SPT
sofre a influência de diversos fatores. Na maioria dos ensaios esses fatores podem ser
classificados como sendo de três naturezas: humana, de equipamento e de
procedimento.
Em se tratando de resistência à penetração do SPT, os fatores intervenientes
têm sido repetidamente mencionados (HVORSLEV, 1949; FLETCHER, 1965; MOHR,
1966; TEIXEIRA, 1974, 1977; PALACIOS, 1977). HVORSLEV (1949) agrupa os
fatores influenciadores em três classes básicas: aparelhagem, procedimento e
condições do solo.
Os elementos básicos associados à aparelhagem são: martelo, hastes,
revestimento do furo e amostrador. Quanto ao martelo, os principais fatores que
podem influenciar os resultados são o peso e a altura de queda. Com relação às
hastes, os fatores mais importantes são o tipo e o comprimento da composição,
enquanto que a influência do revestimento está na razão entre seu diâmetro interno e
o externo do amostrador.
Os fatores ligados ao amostrador são:
•

diâmetro

•

razão da área projetada

•

rugosidades externa e interna (uso ou não de líner)

•

forma e estado da sapata cortante

•

alargamento externo e interno (clearance)

•

área e forma das aberturas de alívio de pressão ou ventosas (vents)

Os fatores ligados aos procedimentos são:
•

avanço, limpeza e estabilidade do furo

•

profundidade relativa do furo e do revestimento

•

intervalo de tempo entre a perfuração e a amostragem
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Os fatores ligados ao solo são:
•

resistência

•

compacidade relativa ou consistência

•

permeabilidade

•

grau de saturação

•

sensibilidade (argilas)

•

forma, distribuição e tamanho dos grãos (areias)

Além dos fatores citados acima, HVORSLEV (1949) também alerta para os
efeitos do desbalanceamento hidráulico do furo em relação ao solo, o qual poderá
alterar sensivelmente a resistência no fundo da perfuração. Investigações da época
feitas com o apoio da “Waterways Experiment Station” (WES) confirmaram que esse
efeito causa significativa alteração na resistência à penetração de depósitos de areias
com compacidades de média a compacta. Adiante, esse assunto voltará a ser
discutido em mais detalhes.

HVORSLEV (1949), a partir de registros de campo, avaliou qualitativamente o
que ocorre com a resistência à penetração durante a cravação do amostrador. A
Figura 2.5 apresentada por aquele autor mostra um diagrama típico da resistência à
penetração em função da profundidade de penetração do amostrador, válido tanto
para o evento estático quanto para o dinâmico.

Na figura observa-se que o diagrama apresenta basicamente três fases
distintas: a fase inicial, caracterizada por um comportamento muito irregular da
penetração (efeito de perturbações no fundo do furo); a segunda fase caracteriza-se
por um aumento linear da resistência, sendo esse aumento comandado pela
resistência de ponta e pelo atrito externo e interno do amostrador. Essa fase estendese até uma profundidade denominada de segurança, a partir da qual, inicia-se a
terceira e última fase, caracterizada pela redução na resistência, provocada pelo
preenchimento do amostrador com o material penetrado e a formação de
embuchamento. Nessa fase final, a resistência à penetração é comandada apenas
pelo embuchamento e pelo atrito externo do amostrador.
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Nos anos sessenta, uma valiosa contribuição para o melhor conhecimento dos
fatores que afetam o SPT foi dada por FLETCHER (1965) e MOHR (1966). Além dos
fatores associados à aparelhagem e aos procedimentos de ensaio, esses autores
também enfatizam com muita propriedade os fatores de natureza humana.

Figura 2.5 Diagrama de resistência à penetração em função da penetração do
amostrador (adaptado de HVORSLEV, 1949).

2.3.2 Apresentação e discussão dos fatores intervenientes no SPT

Sem agrupar em classes, FLETCHER (1965) lista uma série de fatores que
podem ser responsáveis por discrepâncias significativas nos resultados do SPT. Essa
lista foi posteriormente complementada por MOHR (1966) com mais outras indicações.
No Brasil, esses fatores foram brilhantemente discutidos por TEIXEIRA (1974, 1977),
DÉCOURT (1989) e BELINCANTA (1985, 1998). A seguir será feita uma breve
discussão dos fatores intervenientes do SPT à luz da bibliografia citada.
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2.3.2.1 Uso de circulação de água na perfuração acima do lençol freático

A substituição do trado manual pela perfuração com circulação de água acima
do lençol freático poderá induzir a erros significativos nos resultados, principalmente
em areias finas e siltes. Isso porque esse processo, não recomendado pela NBR 6484
(2001), provoca uma excessiva desagregação do solo e uma conseqüente destruição
da sua estrutura natural, aliviando o estado de tensões geostática tanto vertical quanto
horizontal. Esse efeito poderá ser tanto mais pronunciado quanto mais fofo for o solo.

2.3.2.2 Dimensionamento da bomba e direção do jato d’água do trépano

Conforme apontado por MOHR (1966), o controle da pressão e da vazão da
bomba parece ser um fator de extrema importância para a execução de um ensaio de
penetração dinâmica de boa qualidade. Infelizmente as normas existentes não fazem
qualquer especificação com relação a essa questão, ficando isso a critério da equipe
de sondagem. Se a pressão é baixa e a vazão é pequena, a lavagem do furo será
insuficiente. Porém, ocorrendo o contrário, o efeito da pressão e da vazão da bomba
na perfuração poderá causar significativas perturbações tanto nas paredes do furo
quanto na cota de assentamento do amostrador.

Se a direção do jato d’água lançado pelo trépano é radial, dependendo da
pressão e da vazão, poderá ocorrer também excessiva perturbação nas paredes do
furo e o diâmetro deste ficará maior do que o desejado.

Um caso de dimensionamento da vazão de uma bomba foi apresentado por
TEIXEIRA (1977). Ele utilizou a lei de Stokes e dimensionou a vazão em função do
diâmetro interno do amostrador e da dimensão dos grãos elevados à superfície. O
autor da presente tese acredita ser possível quantificar o efeito da vazão no N do SPT
experimentalmente. Ou seja, num mesmo local e num mesmo tipo de solo, usariam-se
bombas com potências diferentes e comparariam-se os resultados entre si e com o
resultado de SPT sem o uso da bomba. Embora aparentemente seja de difícil
determinação, face ao grande número de variáveis envolvidas no SPT, a sugestão de
uma vazão ótima para um determinado tipo de solo pareceria uma excelente
contribuição.

Capítulo 2 Revisão Bibliográfica

Página

29

2.3.2.3 Limpeza inadequada do furo de sondagem

O uso de procedimentos de perfuração e limpeza inadequados prejudicam a
acurácia do SPT. Ao executar a perfuração através da circulação d’água (lavagem),
quando se atinge a cota de amostragem, a limpeza do furo requer algum tempo para
que todos os resíduos sólidos decorrentes do processo sejam removidos (NBR 6484,
2001). Quando o operador desconsidera esse fato ou a capacidade de recalque da
bomba é insuficiente para elevar todos os resíduos sólidos à superfície a partir de uma
determinada profundidade, pode ocorrer obstrução dos orifícios e válvulas existentes
na cabeça do amostrador, aumentando conseqüentemente a resistência à penetração.

Uma situação oposta seria a excessiva lavagem do furo, o que pode causar
significativas perturbações tanto nas paredes quanto no fundo da perfuração, fazendo
com que as tensões sejam aliviadas além do normal e assim reduzindo a resistência à
penetração do amostrador. É claro que esses efeitos podem ser mais ou menos
pronunciados dependendo do grau de consistência ou compacidade do solo.

2.3.2.4 Desequilíbrio hidrostático

Conforme discutido por FLETCHER (1965) e preconizado pela NBR 6484
(2001), um requerimento básico para efetuar perfuração em solos granulares abaixo
do nível do lençol freático é a manutenção da carga hidráulica no furo, no mínimo,
igual à do solo. Isso tem o objetivo de dar estabilidade ao solo na cota do ensaio.

Todavia, quando esse requisito não é satisfeito, a água flui para o interior da
perfuração, remexendo e enfraquecendo o solo nessa cota, diminuindo portanto a
resistência à penetração do solo. Essa situação raramente ocorre quando a perfuração
é feita com circulação de lama, entretanto passa a existir o inconveniente do
comprometimento da observação no nível do lençol freático. SEED et al. (1988)
confrontaram os índices de resistência à penetração obtidos em furos estabilizados
com água e com lama, respectivamente, não notando nenhuma diferença relevante.
Claro que isso poderia ser esperado, desde que seja mantido o equilíbrio hidrostático
furo-solo.
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Havendo artesianismo e/ou ocorrência de areias submersas, além do tubo de
revestimento o uso da lama deixa de ser opcional e passa a ser um requisito
obrigatório para a perfuração (NBR 6484, 2001).

2.3.2.5 Tipo de martelo
Há vários tipos de martelos sendo usados pelo mundo e naturalmente cada um
possui características peculiares que podem diminuir ou aumentar as perdas de
energia do sistema. Da Figura 2.6 a 2.10 são apresentados os principais tipos de
martelos em uso na América do Norte, Inglaterra, Japão, China e Brasil.
Há basicamente três grandes grupos de martelos usados no SPT: os de queda
deslizando com corda sobre roldana com uso opcional de tambor em rotação
(SAFETY, DONUT e PIN-GUIDED), conforme mostrado nas Figuras 2.6a, 2.6b e 2.6c,
respectivamente; os de queda-livre (PILCON, BORROS, DANDO), mostrados
respectivamente nas Figuras 2.6d, 2,6e e 2.6f, e os automáticos (p. ex. o TOMBI de
origem japonesa).
Os martelos automáticos são bastante utilizados no Japão e na China,
enquanto os martelos de queda livre (trip monkey) são usados desde os anos
sessenta em países europeus, embora seu uso de maneira generalizada tenha se
dado a partir do início dos anos noventa (FLETCHER, 1965; KOVACS, 1994).
Detalhes destes martelos podem ser obtidos em SHI-MING (1982) e IWASAKI et al.,
(1982), bem como em KOVACS (1994). Os martelos de queda com corda e tambor em
rotação parecem ser mais usuais nos países da América do Norte (ver Figura 2.8).
No Brasil, é muito comum o uso do martelo operado manualmente, do tipo
pino-guia, corda de sisal deslizando em roldana fixa e, em alguns casos, uso de
tambor em rotação (posicionado no chão, no próprio tripé, etc.). Nos últimos anos tem
sido introduzido o martelo com gatilho disparador de funcionamento simples,
desenvolvido por Furnas Centrais Elétricas S.A. (BELINCANTA e CINTRA, 1998). O
mecanismo de acionamento deste tipo de martelo é ilustrado na Figura 2.7. No mesmo
trabalho, os autores também relatam a utilização no Brasil de um martelo de queda
livre operado automaticamente, fabricado nos Estados Unidos pela Central Mining
Equipment (CME), semelhante ao ilustrado na Figura 2.10.
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(adaptado de BROMS & FLODLIN, 1988)

(adaptado de CLAYTON, 1990)

Figura 2.6 Tipos de martelos usados no SPT (adaptado de vários autores).
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Figura 2.7 Sistema de martelo com gatilho disparador para queda livre desenvolvido
por Furnas Centrais Elétricas (BELINCANTA e CINTRA, 1999).

Figura 2.8

Sistema de SPT tradicionalmente empregado nos Estados Unidos e no
Brasil (adaptado de KOVACS & SALOMONE, 1982).
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Figura 2.9 Sistema de martelo usado na Argentina com anel deslizante para possibilitar
queda livre (adaptado de IRELAND, MORETO & VARGAS, 1970).

Figura

2.10
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Ainda no continente sul-americano, além do martelo tipicamente brasileiro (pin
guided) relata-se a utilização, na Argentina, de um tipo de martelo dotado de anel
deslizante, o qual apresenta características de um martelo de queda livre, conforme
evidenciado por BELINCANTA e CINTRA (1998) e ilustrado na Figura 2.9. É
importante ressaltar que na Argentina o SPT não é normalizado, destacando-se a
preocupação com a amostragem, sendo prática comum o ensaio de simples
reconhecimento de solos, usando martelos cilíndricos maciços de 1,0 kN e de 0,70 kN
de massa com alturas de queda de 76 cm e 70 cm, respectivamente, para cravar o
amostrador (AGUIRRE et al., 1998).

A Tabela 2.4 apresenta dados de CLAYTON (1990) atualizados pelo autor da
presente tese para dar uma demonstração da influência de diversos mecanismos
operacionais de martelos usados em vários países na eficiência de energia dinâmica
incidente nas hastes do SPT.

Os dados da Tabela 2.4 revelam que os sistemas mais eficientes são o
automático de queda livre inglês, o donut japonês operado no sistema tombi e o
sistema brasileiro de pino-guia. Vale ressaltar que o sistema operacional usado no
SPT brasileiro apresentou a mesma eficiência dinâmica do sistema inglês de queda
livre (73%), razão pela qual o autor do presente trabalho não vê nenhum motivo para
as severas críticas de KOVACS (1994) ao sistema pin-guided.

2.3.2.6 Altura de queda do martelo
É natural que no sistema de martelo com acionamento manual, amplamente
usado no Brasil e nos Estados Unidos, no início de uma jornada diária os operadores
levantem o martelo além do necessário. Também pode ser natural que ocorra o oposto
no final da jornada, devido ao cansaço físico da equipe de sondagem. No primeiro
caso, o martelo cairá com maior velocidade e haverá provavelmente uma maior
transmissão de energia cinética para as hastes, reduzindo o N do SPT, ao passo que
o contrário ocorrerá no segundo caso.
O sistema de martelo acionado por corda com tambor em rotação ou qualquer
outro tipo de martelo que dependa de uma marca na haste para controle da altura de
queda, tem resultado em altura de queda maior do que a pré-determinada.
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De MELLO (1971) chama atenção para o fato de que um erro de ± 7,5 cm na
altura de queda pode induzir a erros na energia total transmitida às hastes da ordem
de ± 10%.

Tabela 2.4 Variação da eficiência de energia transferida às hastes do SPT de acordo
com o país e o sistema de martelo (adaptado de CLAYTON, 1990).

País

Martelo

Mecanismo

Eficiência

Operacional

Média (%)

REFERÊNCIA

Argentina

donut

cathead

45

A

Brasil

pino-guia

manual

72;73

C;F

automatico

queda livre

60

A

donut

manual

55

B

donut

cathead

50

A

donut

cathead

50

C

donut

tombi

78;85

A;D

donut

duas voltas no
65;67

A;B

China

Colombia

Japão

cathead

automático
Inglaterra

73

E

(dando)
safety

duas voltas no

55;60

A;B

cathead

Estados
Unidos

duas voltas no
donut

Venezuela

queda livre

donut

45

cathead

cathead

A

43

C

Autores: A) Seed et al. (1985); B) SKEMPTON (1986); C) DÉCOURT (1989); D) RIGGS
(1986); E) CLAYTON (1990); F) BELINCANTA (1998).
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KOVACS et al. (1977) efetuaram investigações para verificar o efeito da
experiência dos operadores na altura de queda do martelo. Os autores concluíram
que, na média, tanto o operador experiente quanto o inexperiente convergiram para o
mesmo valor da altura de queda pré-determinada.
A influência da altura de queda (h) e do número de voltas da corda em torno do
tambor na velocidade de impacto do martelo (v) do SPT foi especialmente investigada
por KOVACS et al. (1977). A relação obtida entre h e v foi aproximadamente linear,
conforme se pode notar na Figura 2.11, ou seja, v cresce à medida que cresce h. Na
mesma figura também é mostrada a variação da velocidade teórica com a altura de
queda. Percebe-se que nos dois casos o comportamento é o mesmo. Sendo que para
uma ou duas voltas da corda no tambor os valores da velocidade medidos são
aproximadamente os mesmos, enquanto que para três voltas há uma notável redução
na velocidade de impacto.
A redução que ocorre na velocidade à medida que são dadas três voltas da
corda no tambor pode ser devido ao aumento considerável no atrito entre a corda e o
tambor, sendo necessário portanto, mais tempo para que o martelo percorra a
distância correspondente a altura de queda pré-fixada.

Figura 2.11

Influência da altura de queda e do número de voltas da corda em torno do
tambor do sistema “cathead” na velocidade de impacto do martelo
(adaptado de KOVACS et al. 1977).

Capítulo 2 Revisão Bibliográfica

Página

37

Para analisar a influência da idade da corda, KOVACS et al. (1977) também
apresentam resultados interessantes, os quais estão reproduzidos no gráfico da Figura
2.12. Observa-se nessa figura que a corda velha tende a reduzir a velocidade de
impacto na medida que são dadas duas ou mais voltas em torno do tambor. Essa
redução mostra-se ainda mais acentuada quando são dadas três voltas.

Figura 2.12

Influência da altura de queda, do número de voltas da corda em torno do
tambor do sistema “cathead” e da idade da corda na velocidade de impacto
do martelo (adaptado de KOVACS et al. 1977).

2.3.2.7 Freqüência dos golpes
Um fator interessante a considerar no SPT e que na prática parece ser
desprezado pelas empresas de sondagem, é a freqüência dos golpes do martelo.
KOVACS (1979) estudou este efeito usando um martelo de queda livre do tipo
BORROS e observou que a altura de queda tende a aumentar à medida que aumenta
a freqüência dos golpes. A partir dos dados obtidos utilizando o martelo de queda livre
do tipo BORROS, aquele autor não recomenda freqüência maior do que 15 golpes por
minuto, conforme evidenciado na Figura 3.2.
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DÉCOURT et al. (1988) e o ISSMFE (1989) dissertam a esse respeito
recomendando uma média de 30 golpes por minuto para o SPT “padrão”. SKEMPTON
(1986) mostra que uma freqüência média de 35 golpes/minuto torna desnecessária a
correção em N devido a este efeito (apenas em areias). Essa questão foi
brilhantemente discutida por SEED et al. (1985), onde eles confrontaram a prática
japonesa com a americana. É usual no sistema adotado nos EUA uma freqüência de
30 a 40 golpes por minuto, ao passo que com os sistemas japoneses “tombi” e de
corda sobre roldana, as freqüências habituais são na faixa de 10 a 25 e de 17 a 20
golpes por minuto, respectivamente. Portanto, mesmo que as eficiências de energia
transferida às hastes sejam as mesmas, os valores de N poderão ser diferentes
dependendo da freqüência dos golpes e da compacidade da areia. Em areias fofas, as
poropressões são positivas. Uma baixa freqüência faz com que mais poropressão seja
dissipada entre golpes sucessivos aumentando as tensões efetivas e resultando em
maior valor de N. Em areias compactas acontece o contrário. Com base numa
eficiência de 60%, isso conduz às seguintes conclusões:
⇒

N60(Japão) > N60 (EUA)

areias compactas ⇒

N60(Japão) < N60 (EUA)

areias fofas

Essa questão foi abordada recentemente por FUJITA & OHNO (2000), os quais
recomendam que seja adotada uma freqüência de golpes compatível com o tipo de
solo.

2.3.2.8 Tipo, idade e diâmetro da corda

Os tipos mais comuns de cordas usadas no SPT são a de nylon (fibra sintética)
e a de sisal, sendo esta última de uso mais comum, principalmente no Brasil. Ainda
não há estudos comparando estes dois tipos de corda.
Entretanto, tem sido notada a influência da idade da corda de sisal nos
resultados do SPT. KOVACS et al. (1977) verificaram que a corda velha tende a
reduzir a velocidade de queda do martelo para duas e três voltas, contrariamente ao
registrado quando apenas uma volta é dada.
A explicação dessa influência pode estar no fato da corda nova ser mais rígida
e resistente formando um círculo em torno do tambor e mantendo um grande raio de
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curvatura, facilitando portanto a liberação da corda. Sendo a corda velha, desgastada
e flexível, há uma tendência dela se agarrar ao tambor, retardando a sua liberação.
Em recente pesquisa realizada em alguns locais de três Estados brasileiros
(São Paulo, Paraná e Goiás), BELINCANTA (1998) confrontou resultados de eficiência
de energia dinâmica transferida às hastes com martelo pino-guia com coxim de
madeira, acionado manualmente com corda e com cabo de aço. Aquele autor concluiu
que o sistema que usou cabo de aço foi de 1,7% a 3,0% mais eficiente do que o
manual. O autor também verificou que o acionamento quando feito através de gatilho
disparador manual tornou o sistema mais eficiente tanto com o uso do martelo
cilíndrico vazado (tipo donut) quanto o pino-guia, sendo este mais eficiente que o
primeiro como era de se esperar.
Outras evidências experimentais obitdas por BELINCANTA (1998) também
apontam no sentido da redução da eficiência do sistema SPT se o diâmetro da corda é
aumentado de 12 mm para 18 mm.

2.3.2.9 Amostrador com imperfeições
É normal o desgaste dos componentes do amostrador com o tempo de uso.
Todavia, quando mal usados ou se desgastados excessivamente devido ao efeito
abrasivo das areias e pedregulhos ou por deformações de qualquer espécie, o
amostrador, e mais freqüentemente a sapata, exibirão imperfeições que poderão
dificultar sua penetração no solo. Naturalmente, isso causará um aumento da
resistência à cravação do amostrador, aumentando conseqüentemente o N do SPT.

2.3.2.10 Desaceleração do martelo por conta de atrito

Em teoria, a operação de descida do martelo deveria acontecer em queda livre.
Entretanto, tem se verificado que isso não acontece com a maioria dos martelos
utilizados no SPT (SEROTA & LOWTHER, 1973; KOVACS et al., 1977), devido às
reduções de velocidade decorrentes de atritos na haste-guia e no sistema cordaroldana.

SEROTA & LOWTHER (1973) compararam o sistema de corda e tambor em
rotação norte-americano (CATHEAD) com o sistema de queda livre inglês do tipo
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PILCON TRIP MONKEY e concluíram que ambos dão os mesmos resultados em
termos de número de golpes do SPT quando apenas uma volta da corda no tambor é
efetuada. Em contrapartida, quando o número de voltas foi aumentado para dois, a
diferença a favor do sistema norte-americano foi em torno de 40%, portanto indicando
uma maior perda de energia cinética do “cathead”. Na opinião dos autores SEROTA &
LOWTHER (1973) este parece ter sido o principal achado da pesquisa.

Porém, uma pesquisa sistemática de KOVACS et al. (1977) revelou
discordâncias com os resultados de SEROTA & LOWTHER (1973), na medida em que
aqueles autores verificaram que para uma ou duas voltas da corda em torno do tambor
não foi verificada nenhuma diferença relevante na energia cinética no instante do
impacto. Mas quando o número de voltas passou para três a diferença foi significativa.
Posteriormente, outras pesquisas (KOVACS, 1979; 1980) reforçaram as observações
de KOVACS et al. (1977). É conveniente ressaltar que SEROTA & LOWTHER, ao
contrário do KOVACS, não mediram diretamente a energia cinética do martelo no
instante do impacto, e sim fizeram deduções a partir do resultado final do número de
golpes. Neste caso, estão embutidas outras variáveis que por si só poderiam explicar
as diferenças, conforme lembrado por BELINCANTA (1998).

O sistema de martelo que usa cabo de aço e guincho tem sido bastante usado
por

algumas

empresas,

mas

em

contrapartida

recebeu

duras

críticas

de

pesquisadores (FLETCHER, 1965), em virtude de aumentar sensivelmente as perdas
de energia cinética do martelo.

A bem da história é bom salientar que foi a partir dos trabalhos do KOVACS
que iniciou-se de maneira científica a medição da energia de impacto e, portanto, a
eficiência em termos de energia cinética do martelo do SPT.

Recentemente, no Brasil, BELINCANTA (1998) avaliou o sistema de martelo
que utiliza além de uma roldana fixa uma outra móvel, cujo sistema permite que a
operação de levantamento do martelo seja efetuada por apenas um sondador. A partir
das medidas de eficiência dinâmica transferida às hastes na primeira onda de
compressão incidente, concluiu-se que a utilização de roldana móvel no sistema
apresentou-se 9,0% e 19,6% menos eficiente que o sistema tradicional de roldana fixa
para cordas fina (12 mm) e grossa (18 mm), respectivamente.
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2.3.2.11 Comprimento, tipo e estado de conservação das hastes

O aumento no comprimento da composição pode causar dois efeitos: o
aumento da força de cravação e a tendência de deflexão lateral das hastes. O primeiro
efeito pode ocorrer por causa do aumento do peso da composição, fazendo com que a
força vertical estática na ponta do amostrador seja maior para comprimentos maiores.
Entretanto, do ponto de vista dinâmico, o aumento no comprimento da composição
poderá gerar perdas significativas na onda de tensão que se propaga ao longo dela.
O segundo efeito está associado à flambagem da composição, fazendo com que a
haste toque as paredes laterais do furo provocando atrito com o solo, reduzindo a
energia transferida ao amostrador, aumentando N.
Tem sido polêmica a discussão sobre o efeito não apenas do tipo mas também
do comprimento da composição de hastes do SPT. Segundo FLETCHER (1965), após
estudos de ALBERT CUMINGS, em 1949, concluiu-se que em sondagens de até 30
metros de profundidade, usando hastes de 25,4 mm e revestimento de 63,5 mm de
diâmetro nominal interno, respectivamente, as perdas de energia devido a oscilações
transversais eram desprezíveis.
GIBBS & HOLTZ (1957) mostraram que, até 20 metros, o efeito do aumento do
comprimento da composição é aceitável para o grau de acurácia do SPT.
A experiência de FLETCHER (1965) indica que o efeito do comprimento
da composição não é importante até 42 metros. Porém, acima de 60 metros os
resultados são duvidosos. Ele critica rigidamente e desaconselha o uso de hastes do
tipo N no SPT, o que posteriormente foi evidenciado por TEIXEIRA (1977).
Conforme citado por PALACIOS (1977), uma simulação de computador
baseada na equação da onda, apresentada por McLEAN et al. (1975), indicou que o
efeito do comprimento da composição depende do tipo de cabeça de bater. Sem dar
mais detalhes, eles verificaram que usando-se o martelo cilíndrico oco o efeito é maior
em solos de baixa resistência. Já a haste do tipo N produziu um número de golpes
levemente maior que a haste tipo A.
TEIXEIRA (1977) após efetuar 4560 medições de N do SPT usando hastes de
25,4 mm (32 N/m) e hastes do tipo N (72,8 N/m) notou sensível diferença nos valores
do índice de resistência à penetração, tanto usando o amostrador Raymond quanto o
Mohr-Geotécnica. O autor também verificou que o erro crescia à medida que o solo
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era mais fraco quando este usou hastes de 25,4 mm pesando 22 N/m e 32 N/m,
respectivamente.
Conclusões conflitantes com as de TEIXEIRA (1977) haviam sido obtidas por
PALMER & STUART (1957). De GODOY (1971) analisou vários ensaios efetuados
com o SPT da Geotécnica S. A. por ele solicitados, usando três tipos de hastes (1” de
32 N/m, A de 57 N/m e B de 83 N/m). Ele concluiu que praticamente não houve
diferença nos resultados dos índices de resistência à penetração medidos. BROWN
(1977) também chegou à mesma conclusão, após ter efetuado ensaios com as hastes
dos tipos A e N. Deve-se ressaltar que esse efeito é mais pronunciado quanto mais
longa é a composição. Contudo, os autores parecem não ter analisado esse aspecto.
No presente, simulação através de programa de computador baseado na equação da
onda pode se constituir em ferramenta poderosa para analisar este fator.
Simulações numéricas usando análises por meio da equação da onda e
resultados experimentais permitiram a ABOU-MATAR & GOBLE (1997) concluir que a
resistência à penetração do SPT é substancialmente aumentada à medida que
aumenta não apenas o peso e o comprimento, mas também a área da seção
transversal das hastes.
Resultados experimentais obtidos por BOULANGER & IDRISS (1999), embora
limitados a pequenos comprimentos de hastes (de 4 m a 7,2 m), indicaram que
praticamente não existe influência na resistência à penetração do SPT se são usadas
hastes AW ou NW. Mas, esta conclusão foi posteriormente rebatida por ABOUMATAR & GOBLE (1999).
De fato, conforme constatado experimentalmente pelos últimos autores, para
comprimentos de composição de até 9 metros não existe diferença relevante no N do
SPT quando se usa um ou o outro tipo de haste. Porém, para comprimentos maiores
(a partir de 12 metros) a resistência à penetração começa a divergir significativamente.

Os autores concluíram que com 35 metros, a haste do tipo NW produziu
valores de N 50% maiores do que as hastes do tipo AW (65 N/m), indicando que
houve provavelmente maior perda de energia na composição mais pesada.
Tratando especificamente do efeito do comprimento da composição,
SCHMERTMAN & PALACIOS (1979) fizeram um estudo teórico-experimental e
verificaram que o efeito do comprimento da composição de hastes do tipo A na
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transmissão de energia para o amostrador era desprezível pelo menos até 21 metros
de profundidade.

Conforme discutido por NIXON (1982), o efeito devido ao comprimento da
composição de hastes parece ser praticamente desprezível, embora de MELLO (1971)
tenha levantado algumas dúvidas quanto a isso.

A comunidade geotécnica japonesa dá sinais de discordância. MATSUMOTO &
MATSUBARA (1982) acham desnecessário o uso de hastes com diâmetro interno
superior ao da haste do tipo A. Além disso, após investigações de campo, eles não
notaram influência relevante do comprimento da composição no N do SPT. Entretanto,
UTO & FUYUKI (1981), citados por NIXON (1982), observaram significativa perda de
energia transferida às hastes quando o comprimento da composição ultrapassou os
20 metros. Daí, eles sugeriram um fator de correção para N em função do
comprimento (NIXON, 1982).
Nc = Nm (1,06 – 0,003l)

(2.1)

onde Nc e Nm são as resistências à penetração corrigida e medida, respectivamente e
l o comprimento da composição.
Outro ponto de destaque investigado por BELINCANTA (1998) foi o estado de
conservação da composição. Surpreendentemente, constatou-se que a composição
nova revelou-se 4,8% mais eficiente quando foi usado o martelo operado
manualmente e 7,7% mais eficiente quando usou-se o sistema de martelo com gatilho
disparador. Provavelmente na composição nova as luvas encaixam nas hastes com
maior perfeição e por isso há uma melhor transmissão da onda de tensão.
Com base nas suas conclusões, BELINCANTA (1998) recomenda que
qualquer valor de eficiência de energia dinâmica relativa à primeira onda de
compressão incidente nas hastes do SPT deve estar sempre acompanhado do registro
do comprimento da composição de referência2, até que esse comprimento seja
definido em norma.

2.3.2.12 Uso ou supressão do coxim de madeira

2

O autor usou 14 metros como o comprimento de referência
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O uso do coxim de madeira dura no martelo tem a finalidade de melhorar as
condições de contato entre o martelo e a cabeça de bater, evitando assim o choque
aço-aço e reduzindo as vibrações do sistema. A sua utilização não é generalizada,
mas já existem alguns estudos sobre sua influência.

A propriedade mais importante do coxim é o coeficiente de restituição,
associado à sua capacidade de transmissão de energia. A madeira comumente usada
para esse fim (pinho e carvalho) possui um coeficiente de restituição da ordem de 0,5
(BELINCANTA, 1985). Há indicações de que um valor de 0,85 é adequado face às
perdas de energia decorrentes do impacto metal-metal (BELINCANTA, 1985).

Há estudos ainda mais refinados tratando do uso ou não desse componente e
mostrando que uma determinada combinação entre o martelo, coxim, cabeça de bater
e hastes pode atuar como um amplificador de tensões (ABOUT-MATAR & GOBLE,
1997). BELINCANTA (1998), na sua tese de doutorado, apenas registrou uma
pequena influência do uso ou não do coxim de madeira nos valores do N do SPT. Em
termos práticos de engenharia, seja usando o martelo pino-guia ou o cilíndrico vazado,
essa influência poderá até ser desprezada de acordo com os dados apresentados por
BELINCANTA (1998).

Parece bastante promissora a utilização da experiência decorrente da análise
da cravação dinâmica de estacas (NAKAO, 1981; NIYAMA, 1983; DANZIGER, 1991)
para avaliar o efeito não só do coxim, mas também de outros elementos (conexões
das hastes), no mecanismo da transferência de energia no SPT.

2.3.2.13

Excentricidade do martelo em relação às hastes

Naturalmente, estando o martelo excêntrico com relação às hastes, haverá
durante sua queda maior atrito, resultando em diminuição da velocidade de impacto e
um contato irregular do martelo com a cabeça de bater. Isso contribuirá para uma
redução no valor da energia cinética e provavelmente na energia transferida às hastes,
aumentando conseqüentemente o N do SPT. Não há muitos estudos ainda mais
aprofundados avaliando este aspecto.
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Conforme citado por PALACIOS (1977), numa investigação feita por KOVACS
et al. (1975) foi verificado que para ângulos de inclinação da haste de até 30 com a
vertical não há influência significativa na velocidade de impacto do martelo. FUJITA &
OHNO (2000) avaliaram o efeito do ângulo compreendido entre o plano horizontal do
topo da cabeça de bater e a base do martelo. Nos estudos feitos esse ângulo variou
entre 00 e 30. Os resultados mostraram que à medida que aumentou o ângulo da
superfície de impacto houve uma redução na eficiência de energia transferida às
hastes. Entretanto, esse parece um aspecto não plenamente estudado e pode ser
explorado através de simulações em programa de computador.

2.3.2.14

Erros de contagem, medidas e anotações

Por não haver no SPT um sistema que permita a contagem automática do
número de golpes e pela má qualidade da mão-de-obra geralmente utilizada,
naturalmente pode-se esperar erros durante a contagem dos golpes, de medidas de
comprimento de hastes e tubos de revestimento e das anotações do boletim de
campo. Além do baixo nível intelectual dos operários há ainda o cansaço físico nos
finais de jornadas e a falta de fiscalização, todos contribuindo para que esses erros
aconteçam.

Erros na medida do comprimento do revestimento ou das hastes de perfuração
poderão fazer com que o revestimento seja colocado abaixo da posição de
assentamento do amostrador, o que é suficiente para mascarar o número de golpes
medido (FLETCHER, 1965). Além disso, o operador que anota os golpes pode
cometer erro na contagem desde que, por algum motivo, ele perca a concentração.

2.3.2.15

Alívio de tensões do solo devido à perfuração

A questão envolvendo a influência do alívio das tensões do solo devido à
perfuração nos resultados do SPT tem sido razoavelmente investigada e discutida.
Este aspecto foi estudado pela primeira vez por GIBBS & HOLZT (1957). Outras
investigações e discussões a respeito desse assunto também podem ser apreciadas
em FLETCHER (1965), de MELLO (1971), YOSHIMI & TOKIMATSU (1983),
SKEMPTON (1986) e LIAO & WHITMAN (1986). O alívio de tensões do solo na
extremidade inferior do furo está ligado diretamente tanto com a profundidade quanto
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com o diâmetro do furo, pois além do forte alívio das tensões verticais, há também o
considerável alívio das tensões horizontais, muito importante para os solos arenosos.

Quanto mais um furo é alargado maior será o alívio de tensões na cota de
assentamento do amostrador. Este efeito poderá ser desprezível em solos coesivos,
porém, em areias há indicações de forte redução na resistência à penetração
(SKEMPTON, 1986; DÉCOURT, 1989), visto que a resistência à penetração nestes
solos depende essencialmente da tensão de confinamento.

A partir das considerações de GIBBS & HOLTZ (1957), começaram a surgir
propostas de correção para levar em conta o efeito do alívio da tensão vertical efetiva,
σ’v0. Uma delas tem sido também citada em vários trabalhos (p. ex. DÉCOURT, 1989),
deve-se a LIAO & WHITMAN (1986):

 100 

'
 σ v0 

0,5

N1 = N 

(2.2)

onde N1 é a resistência à penetração (N) corrigida ou normalizada para uma dada
tensão vertical efetiva (em kPa) e uma tensão de referência igual a 100 kPa. Esse
assunto voltará a ser discutido em outra seção.

Quanto mais compacta for uma areia maior será a sua resistência à
penetração, entretanto, considerando a compacidade constante essa resistência
aumenta com o aumento da tensão vertical efetiva. Este aspecto não deve jamais ser
desprezado, principalmente quando o SPT é realizado antes de uma escavação, face
ao forte alívio de tensões nas cotas de assentamento das fundações.

DÉCOURT (1989) faz oportunos comentários relativos aos efeitos da
escavação para execução do SPT, mas apesar de concordar com a sugestão de
corrigir a resistência à penetração na forma como se encontra na Equação 2.2, acha
que ao invés da tensão vertical efetiva, deve ser usada a tensão octaédrica efetiva. A
razão apresentada por aquele autor para fazer esta sugestão foi que se opõe à
segurança ignorar valores de K0 maiores que K0 normalmente adensado.

2.3.2.16

Presença de pedregulhos e seixos
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A presença de pedregulhos esparsos em areias sedimentares e seixos ou
fragmentos de rochas em solos residuais pode conduzir a índices de resistência à
penetração significativamente alterados. Por causa do diâmetro do pedregulho ser, em
geral, maior que o diâmetro do amostrador, a penetração é impedida. O mesmo não
acontece no caso do SPT-T, conforme ilustrado por DÉCOURT e QUARESMA FILHO
(1991).

Este fator influenciador do SPT tem sido abordado por vários autores, dentre
eles TERZAGHI & PECK (1948), TEIXEIRA (1974; 1977) e DÉCOURT (1989; 1996) e
DÉCOURT e QUARESMA FILHO (1991).

2.3.2.17

Intervalo de penetração

A resistência à penetração medida nos 30 cm iniciais costuma ser menor do
que aquela medida nos 30 cm finais de penetração do amostrador. Isso acontece em
virtude da perturbação (antes comentada) do solo logo abaixo do fundo do furo
causada pelo processo empregado na perfuração, e/ou pelo alívio de tensões, e/ou
pela migração d’água intersticial nessa posição e pelo embuchamento do amostrador
a partir dos 30 a 35 cm de penetração.

De acordo com registros de TEIXEIRA (1977), para um determinado número de
golpes fazer penetrar o amostrador 45 cm no solo, aproximadamente 23% do total de
golpes é responsável pela penetração dos 15 cm iniciais, 33% pelos 15 cm
intermediários e 44% pelos 15 cm finais. A Figura 2.13 ilustra este fato, mostrando
ainda o comportamento não-linear dessa relação até os 15 cm iniciais, enquanto que
desse ponto em diante a relação pode ser aproximadamente representada por uma
reta. A relação entre o número de golpes medido para os 30 cm iniciais e os 30 cm
finais é da ordem de 1,4, reforçando a idéia de que a resistência representativa do solo
(77%) é obtida nos 30 cm finais de penetração do amostrador.

TEIXEIRA (1993) obteve praticamente os mesmos valores para os respectivos
intervalos de penetração, após a análise de mais de 4000 ensaios penetrométricos
efetuados sob rigoroso controle pelas empresas Geotécnica S. A. e Engesolos S.A. É
importante salientar que essas correlações obtidas independem do tipo de solo.

Esse comportamento concorda pelo menos do ponto de vista qualitativo com
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aquele apresentado por HVORSLEV (1949), mostrado na Figura 2.5, para o qual se
pode notar que a maior parte da resistência à penetração se concentra
aproximadamente na faixa que corresponde a 3/4 da penetração total.

Figura 2.13

Resistência à penetração do SPT em função do intervalo de penetração do
amostrador (TEIXEIRA, 1977).

DECKER (1983) obteve um comportamento resistência à penetração versus
penetração similar ao obtido por TEIXEIRA, entretanto ele registrou valores
genericamente diferentes para os respectivos intervalos de penetração (8%, 36% e
56%), produzindo uma diferença de 100% entre o número de golpes medido nos
primeiros 30 cm de penetração e nos 30 cm finais (RIGGS, 1986).

2.3.2.18

Peso da cabeça de bater

Evidências experimentais têm indicado a marcante influência da cabeça de
bater no processo de transmissão de energia às hastes do SPT (SKEMPTON, 1986;
BELINCANTA, 1985, 1998). Apesar das evidências, há que se ressaltar que os
resultados se referem a cada tipo de martelo em particular. Conforme comentado por
BELINCANTA (1985), o ideal para se testar a influência dessa variável, consiste na
fixação dos demais fatores e fazer variar o peso da cabeça-de-bater. Isso se deve ao

Capítulo 2 Revisão Bibliográfica

Página

49

fato de que o tipo de martelo, tipo de hastes, equipe de operadores, etc, poderiam por
si só justificar as diferenças observadas.

Investigações preliminares de BELINCANTA (1985) indicavam que uma cabeça
de bater pequena apresentava menor eficiência do que as de maiores dimensões.
Porém, dados apresentados por SKEMPTON (1986) indicaram exatamente o
contrário. Isso veio a se confirmar com BELINCANTA (1998), quando este verificou
que os valores de eficiência de energia transferida às hastes na primeira onda de
compressão incidente foram sensivelmente menores para cabeças de bater de
maiores e mais pesadas. BELINCANTA (1998) concluiu que a cabeça de bater
pequena de 12 N é 4% mais eficiente do que a cabeça de bater normal de 35 N.

2.3.2.19

Condições do solo

A natureza do próprio solo pode influir no índice de resistência à penetração
medido. Além da presença de pedregulhos, anteriormente comentado, há outros
aspectos peculiares ao tipo de solo a considerar, conforme comentado por TEIXEIRA
(1974).

Quando é realizada uma sondagem com SPT em depósitos de areias muito
finas e submersas, o efeito dinâmico da penetração pode causar localmente, próximo
à ponta do amostrador, o fenômeno da liquefação, reduzindo a resistência à
penetração. Essa diminuição do N do SPT também ocorre quando o ensaio é feito em
argilas muito sensíveis, face ao amolgamento causado pela penetração do
amostrador, conforme abordagem de TEIXEIRA (1974).

Cabe aqui destacar o trabalho de DÉCOURT (2002b), o qual apresenta a
medição do torque no SPT–T que, por ser uma medida estática, tem melhor condição
de avaliar as propriedades dos solos.
Quando hastes muito pesadas são usadas na exploração de argilas de baixa
consistência, apenas o peso próprio da composição poderá provocar a cravação do
amostrador por dezenas de centímetros, mascarando o índice de resistência à
penetração medido.
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Quando o solo é possuidor de alto teor de mica, o seu efeito lubrificante poderá
facilitar a penetração do amostrador, diminuindo a resistência à penetração
independentemente da compacidade do solo. Em solos colapsíveis, o emprego de
água na operação de perfuração poderá reduzir a resistência à penetração em até
50% (TEIXEIRA, 1974).

Dependendo do tipo de solo o excesso de poro-pressão poderá afetar os
valores do N medido, onde a resistência do solo aparenta ser um valor durante a
execução do ensaio e vai aumentando com o passar do tempo, de forma análoga ao
efeito “setup” que ocorre durante e após a cravação de uma estaca. Sendo assim, é
necessário determinar um intervalo entre os golpes adequado ao comportamento do
solo para pelo menos amenizar esse efeito (FUJITA & OHNO, 2000).

2.3.2.20

Uso ou supressão de “líner”

O “liner” é um tubo de latão de 1,5mm de parede e de mesmo comprimento do
interior do amostrador. A sua inclusão tem a finalidade de tornar a operação de
retirada da amostra mais prática e possibilitar maior facilidade no transporte e
armazenagem em laboratório.

O uso de “líners” nos amostradores parece ter sido mais freqüente nos anos 50
e 60 do que mais recentemente. A utilização do líner tem sido defendida por alguns (p.
ex., SEED et al (1985), porém encontra oposição por outros (p. ex., KOVACS, 1994).
Segundo BELINCANTA (2002), o uso do “líner” deixou de ser uma exigência da norma
americana a partir do ano de 1992.

De fato, o uso do líner no amostrador causa uma redução no diâmetro interno
deste. Os amostradores dotados de líner, possuem um diâmetro interno de 35 mm,
enquanto sua supressão aumenta o diâmetro para 38 mm. Com a redução do
diâmetro interno, menos solo irá penetrar no amostrador e maior a força necessária à
cravação, portanto maior o número de golpes. Por outro lado, a sua remoção reduz o
atrito interno do amostrador, permitindo a recuperação quase que total da amostra,
porém altera sobremaneira as porcentagens parciais de golpes de cada intervalo de
penetração em relação ao total e conseqüentemente o N do SPT (SCHMERTMANN,
1979).
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Outros fatores ainda foram adicionados por MOHR (1966) aos enumerados por
FLETCHER (1965). Essa lista complementar se refere basicamente à questão
comercial-econômica das empresas executoras de sondagens, onde a produtividade e
o lucro passam a ter prioridade sobre todos os demais aspectos. Esse fato foi tratado
por TEIXEIRA (1974) como sendo de caráter moral-policial. De fato, quando a
qualidade do serviço é desconsiderada e o lucro é o único alvo mirado, deve-se tratar
a atitude como crime e os responsáveis devem responder pelos seus atos.

Com base na lista de fatores de FLETCHER (1965) e nos outros fatores
adicionados por MOHR (1966), este último questiona a acurácia de um projeto de
engenharia a partir dos dados fornecidos pelo SPT. De fato, mesmo que sejam usados
sofisticados recursos computacionais, é impossível obter soluções que associem
economia e segurança ao projeto se o equipamento usado para obter os parâmetros
não foi devidamente avaliado. Naquela época, MOHR considerou equivocado o termo
“standard” aferido ao SPT e recomendou a utilização de seus dados com muita
restrição.
Alguns dos fatores apresentados e discutidos anteriormente já tiveram sua
influência avaliada qualitativa e quantitativamente através do emprego de teorias
refinadas que modelam a transmissão de energia num meio contínuo a partir do
impacto entre elementos metálicos, mas outros ainda estão por ser estudados. O fato
é que o SPT hoje, apesar da falta de padronização, já é bem diferente do SPT de há
vinte anos, pelo menos no que se refere ao conhecimento dos fatores responsáveis
pela variabilidade dos N medidos.
Em recente pesquisa em nível de doutoramento, BELINCANTA (1998) obteve
resultados que confirmaram a influência marcante dos seguintes fatores no N do SPT
usado no Brasil: tamanho da cabeça de bater, dispositivo de queda do martelo, uso de
roldana móvel, tipo de martelo, estado de conservação da composição de hastes e
processo de avanço do amostrador (cravação contínua) .

Para conclusão deste capítulo, o autor desta tese acha conveniente apresentar
na Tabela 2.5 um resumo dos fatores associados ao equipamento e procedimentos
que podem influenciar na resistência à penetração do SPT, conforme relato de
DÉCOURT (1989). Com relação aos fatores associados diretamente às condições do
solo, pode-se recorrer às valiosas discussões de PINTO (1966), De MELLO (1971),
PALACIOS (1977), SCHMERTMANN (1979), SKEMPTON (1986), DÉCOURT (1989) e
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BELINCANTA (1998). Com base nestes trabalhos, e especialmente nos três últimos
citados, elaborou-se a Tabela 2.6.

Vale ressaltar que, embora esteja citado na Tabela 2.5 que o uso de cabo de
aço em vez de corda de sisal tende a aumentar o N, BELINCANTA (1998) obteve
resultados indicando que isto tem pouca influência nos valores do N do SPT. Com
relação ao coxim de madeira, o mesmo autor verificou que a sua supressão tende
para um pequeno aumento na eficiência do SPT, embora não tenha influência
significativa nos valores do N.

Além dos fatores enumerados e discutidos anteriormente, deve-se ressaltar
aqueles que influem indiretamente nos resultados do SPT e que estão associados à
imprópria manutenção do equipamento, despreparo e desatualização das equipes
responsáveis pela organização, execução e controle das atividades de campo e de
escritório, conforme lembrado por BELINCANTA e CINTRA (1998).

2.4

Considerações Finais

Dados apresentados por CASAGRANDE & CASAGRANDE (1968), segundo
KOVACS et al. (1977), mostram que a resistência à penetração é sensivelmente
dependente do sistema de SPT empregado, principalmente do tipo de martelo. Na
Tabela 2.7 são mostrados valores notavelmente diferentes do NSPT medidos pelas
empresas RAYMOND e SPRAGHE & HENWOOD em quatro furos de sondagem num
mesmo depósito de areia relativamente pequeno, usando sistemas diferentes antes
da década de 70 (CASAGRANDE & CASAGRANDE, 1968).

Em função das notáveis discrepâncias observadas entre os resultados de
diferentes sistemas de SPT usados até a década de setenta, sentia-se a necessidade
de um estudo mais avançado dos fatores que intervêem no ensaio. Estudar o SPT do
ponto de vista da energia transferida às hastes e ao amostrador era o caminho para a
padronização Neste contexto, o autor da presente tese acha mais que oportuno fazer
referência aos trabalhos do PALACIOS (1977) e de SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979), por serem os primeiros a revelar que a resistência à penetração (NSPT) é
inversamente proporcional à energia transferida às hastes.
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Resumo dos fatores associados ao equipamento e procedimentos e sua
influência no N do SPT (adaptado de DÉCOURT, 1989).

FATOR

EFEITO no NSPT

sistema de martelo

aumenta/diminui

variações de altura exata (76 cm)

aumenta/diminui

uso de cabo de aço em vez de corda

aumenta

falta de lubrificação da roldana

aumenta

atitude dos operadores

aumenta/diminui

peso incorreto do martelo

aumenta/diminui

excentricidade da cabeça de bater

aumenta

não utilização de haste-guia

aumenta

leitura imprecisa do número de golpes

aumenta/diminui

limpeza mal feita do furo

diminui

falta de cuidado com o nível da lama/água no furo

diminui

diâmetro do furo acima do recomendado (65-150 mm)

diminui

dimensionamento da bomba

aumenta/diminui

estabilização apenas com lama ao invés de revestimento (em
aumenta

areias)
comprimento da haste

aumenta

peso da haste

aumenta/diminui

amostrador deformado ou dentro do revestimento

aumenta

peso da cabeça-de-bater

aumenta

pedregulhos “engasgando” o amostrador

aumenta

freqüência dos golpes: 30 - 40 golpes/min

não influi

se N160 < 20, 10 - 20 “

“

aumenta

se N160 > 20, 10 - 20 “

“

diminui

coxim :

53

não altera

sem usar

aumenta

novo

diminui

velho
intervalo de penetração: 0-30 cm ao invés de 15-45 cm
30-60 cm “

“

diminui
aumenta

diâmetro do amostrador

aumenta

não utilização do “liner” no amostrador

diminui
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Tabela 2.6 Resumo dos fatores ligados ao solo e sua influência no N do SPT (adaptado
de SKEMPTON, 1986; DÉCOURT, 1989; BELINCANTA, 1998).

FATOR

Variante

Influência em N

Índice de vazios

diminuição

aumenta

areias graduadas – aumentando-se o
aumenta

Tamanho médio dos

tamanho médio dos grãos

grãos

areias uniformes – aumentando-se o
pouco sensível

tamanho médio dos grãos
Uniformidade das
uniformes / graduadas

baixo / alto

Pressão neutra

negativa / positiva

aumenta/diminui

Forma dos grãos

angulosidade e rugosidade acentuadas

aumenta

Cimentação

ocorrendo cimentação

aumenta

Nível de tensões

aumentando a tensão octaédrica

aumenta

Pré-carga

ocorrendo pré-carga

pouco sensível

Pré-adensamento

ocorrendo pré-adensamento

aumenta

Envelhecimento

ocorrendo envelhecimento

aumenta

areias

Tabela 2.7 Diferentes valores de NSPT para equipamentos diferentes (CASAGRANDE &
CASAGRANDE, 1968, segundo KOVACS et al., 1977).

Aparelhagem

RAYMOND
(original)

FLYGHT
AUGER
RAYMOND

ROTARY
EQUIPMENT
SPRAGHE &
HENWOOD

HOLLOW
STEM
FLYGHT
AUGER

Sistema de
Martelo

MANUAL

CATHEAD

GUINCHO C/

CATHEAD

CABO DE AÇO
(NSPT)
No de golpes
para 30 cm de
penetração

10

15

45

10
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CAPÍTULO 3

ENERGIA DO SPT

3.1

Considerações Iniciais
A década de setenta foi de grande importância para o SPT, uma vez que nessa

época, sobretudo nos Estados Unidos, surgiram os primeiros trabalhos de pesquisa
com forte base científica para uma avaliação mais rigorosa dos fatores que têm
interferência no ensaio. Neste aspecto a questão da transferência de energia passou a
ter um papel de destaque. Este capítulo aborda os pontos mais importantes
associados à transferência de energia no sistema do SPT.

3.2

Energia Potencial do Martelo
Para se chegar à energia transmitida ao amostrador, a energia inicialmente

disponível é a energia potencial do martelo em relação ao topo da cabeça de bater.
Esta energia, denotada por ET (ou E*), pode ser obtida simplesmente pela equação:
ET = P.h

(3.1)

sendo P o peso do martelo e h sua altura de queda. Considerando um martelo de 65
kg de massa, caindo de uma altura de 0,75m, de acordo com a NBR 6484 de 2001, a
energia téorica será da ordem de 478 Joules. A referência internacional (ISSMFE,
1989), é de uma energia potencial igual a 473,4 Joules, ou seja, martelo de 0,62kN e
altura de queda de 76cm.
O autor do presente trabalho não encontrou nenhuma referência acerca de
erros em relação ao peso do martelo, talvez porque não seja difícil se conseguir os
martelos com pesos muito próximos aos valores padronizados. Entretanto, cabe
salientar que o impacto do martelo na cabeça de bater produz desgaste com perda de
massa ao longo do tempo, e é conveniente que periodicamente se façam verificações
a respeito. Este assunto será novamente enfocado nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.3.8.1.
Quanto à altura de queda, podem existir diferenças significativas em relação à
altura de queda padronizada, dependendo do equipamento e do modo de operação.
Por exemplo, RIGGS et al. (1983) reuniram dados de GOBLE & RUCHTI (1981) e
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KOVACS et al. (1975), para o emprego de sistema com tambor e corda, onde duas
voltas da corda foram empregadas. Segundo RIGGS et al. (1983), a pesquisa de
GOBLE & RUCHTI (1981) envolveu a medida da velocidade de impacto e da altura de
queda em mais de 1500 golpes. Quinze experientes operadores (sondadores)
empregando vários equipamentos participaram da pesquisa. Os resultados mostraram
que todos os operadores levantaram o martelo mais do que os 76,2cm preconizados,
sendo a média da altura de queda igual a 81,7cm. A média de eficiência, tomada a
partir da velocidade de impacto medida e da altura de queda nominal (padronizada) foi
de 86%. Caso essa eficiência fosse tomada em relação à altura de queda medida, o
valor seria naturalmente menor. Os dados obtidos nas duas pesquisas encontram-se
resumidos na Figura 3.1.

Figura 3.1 Altura de queda versus eficiência da energia cinética em relação à energia
potencial nominal (474,7J) no sistema americano de tambor e corda, com
duas voltas na corda. Dados reunidos por RIGGS et al. (1983) de pesquisas
de GOBLE & RUCHTI (1981) e KOVACS et al. (1982).
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Mesmo no caso de martelos automáticos, pode haver problemas no
mecanismo de levantamento e soltura do martelo, de tal forma que ocorram variações
significativas na altura de queda. Exemplificando, KOVACS (1979) apresentou dados
para um martelo automático Borros de queda livre em que, uma vez aumentando-se a
velocidade de golpes além de 15 golpes por minuto, a altura de queda passa a crescer
com o aumento da velocidade de golpes (Figura 3.2).

Figura 3.2 Altura de queda versus velocidade de golpes para martelo automático Borros
de queda livre (KOVACS, 1979).

3.3

Energia Cinética Imediatamente antes do Impacto
Caso não houvesse atrito ou perdas de qualquer natureza, a energia potencial

seria totalmente transformada em energia cinética. A velocidade de queda livre seria
v = (2gh)1/2, sendo g a aceleração da gravidade (g = 9,81m/s2). Logo a velocidade de
queda livre para essa hipótese, com altura de queda de 0,75m (segundo a NBR
8464/2001), seria igual a 3,84m/s (3,86m/s no caso da referência internacional de
altura de queda de 0,76m, DÉCOURT et al., 1988, ISSMFE, 1989).
Evidentemente, dependendo do mecanismo usado para levantar e soltar o
martelo, podem ocorrer perdas de energia durante a queda e, por isso, a velocidade
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no momento do impacto pode sofrer uma redução. Além disso, naturalmente podem
ocorrer variações em relação tanto à massa do martelo como à altura de queda
teóricas, o que também pode alterar para mais ou para menos o valor da velocidade
de impacto.
Devido às perdas de origem friccional (seja entre a haste-guia do martelo, a
cabeça de bater e a haste padrão do SPT ou entre a corda e a roldana ou entre a
corda e o tambor) decorrentes das operações durante a fase de levantamento e de
queda do martelo, que levam a uma redução da velocidade de impacto com a cabeçade-bater, pode-se definir um fator de eficiência que relaciona a energia (ou velocidade)
teórica à energia (ou velocidade) medida imediatamente antes do impacto martelocabeça de bater. Esse fator de eficiência, designado por e1 (DÉCOURT, 1989), pode
ser definido como
e1 =

Em
ET

(3.2)

sendo Em a energia disponível imediatamente antes do impacto, determinada a partir
da velocidade máxima alcançada pelo martelo (V0) e da massa do martelo (Mm),
conforme expressado pela equação 3.3. Este é o primeiro fator de eficiência indicativo
de perdas de energia no SPT, e depende do tipo do martelo (sistema de levantamento
e soltura) e da interação martelo-haste.

Em

Mm V02
=
2

(3.3)

Numa pesquisa realizada por SEROTA & LOWTHER (1973), foram
comparados os valores do NSPT obtidos com martelo do sistema “cathead” com uma e
com duas ou mais voltas da corda no tambor, respectivamente. A pesquisa revelou
que o aumento do número de voltas de uma para duas, alterou significativamente o
valor da resistência à penetração medida, o que poderia estar associado à redução na
energia cinética do martelo.
KOVACS et al. (1975) citados por KOVACS et al. (1977, 1978) começaram,
nos Estados Unidos (Purdue University - Indiana), a medir sistematicamente a
velocidade máxima alcançada pelo martelo no instante do impacto, podendo assim
calcular a energia cinética disponível, imediatamente antes do impacto. Inicialmente se
conseguiu medir a energia do martelo de queda livre do tipo Borros, verificando que
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este tipo de martelo tem potencial para atingir um nível de eficiência de energia
cinética em torno de 100%, portanto, bastante diferente dos níveis de eficiência
alcançados pelos martelos safety e donut, muito usados naquele país (KOVACS,
1979).
As constatações feitas por KOVACS et al. (1978) foram bem interessantes,
entrando em conflito com os dados obtidos por SEROTA & LOWTHER (1973). Ou
seja, de acordo com a pesquisa realizada por SEROTA & LOWTHER, o NSPT sofreu
um aumento médio de 40% no seu valor quando foram dadas duas voltas da corda no
tambor em relação ao NSPT obtido com o mesmo sistema no mesmo local, mas com
apenas uma volta, indicando perda considerável de energia com duas voltas. Por outro
lado, as medições de energia cinética realizadas por KOVACS mostraram que
praticamente não há diferença entre a energia obtida quando se usa uma ou duas
voltas no tambor. A diferença é significativa para três voltas, conforme é mostrado na
Figura 3.3. Nesta figura são apresentados resultados obtidos por KOVACS (1980),
onde se pode apreciar a marcante influência do número de voltas da corda em torno
do tambor, quando se usa o martelo americano do tipo safety.
Pode-se notar na Figura 3.3 a sensível redução no fator de eficiência e1 quando
ao invés de duas são dadas três voltas de corda em torno do tambor, com rotação no
sentido anti-horário. Para o caso apresentado (ângulo de 200), as duas voltas
teoricamente dadas correspondem a 1,81 voltas reais, visto que para que 2 voltas
completas fossem dadas seria necessário que ao invés de 200 esse ângulo fosse de
900, conforme demonstrado por KOVACS (1980). Esse fato serviu para aquele autor
questionar não apenas o que representa o número real de voltas, mas, além disso, o
sentido para o qual as voltas são dadas no tambor (horário ou anti-horário).
A Figura 3.4 foi preparada por SKEMPTON (1986), com base em resultados de
diversos pesquisadores, possibilitando uma visualização geral da variabilidade do fator
de eficiência e1 de alguns sistemas de SPT em utilização. Nesta figura se pode
perceber com muita clareza a influência de algumas variáveis tais como o número de
voltas da corda no tambor, o tamanho do tambor e o mecanismo de acionamento do
martelo.
TOKIMATSU (1988) mostra graficamente resultados de KOVACS et al. (1978),
KOVACS & SALOMONE (1982) e OH-OKA (1984) que demonstram a influência do
diâmetro do tambor e da corda no fator de eficiência e1 (ver Figura 3.5). Como se
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observa, os sistemas que usam as cordas de menores diâmetros (de 15mm a 19mm)
efetuando duas voltas no tambor menor (125mm) apresentam os maiores fatores de
eficiência no instante do impacto com a cabeça-de-bater. Entretanto, não se enfatiza a
idade da corda, que também interfere no processo (KOVACS et al., 1977). Também se
percebe que o martelo de queda livre usado por OH-OKA (1984) não transmite toda
energia teórica de queda livre, indicando alguma perda durante a descida
possivelmente por causa de atrito desenvolvido entre o martelo e a haste, conforme
comenta TOKIMATSU (1988).

Figura 3.3

Eficiência cinética do sistema de corda e tambor em rotação (cathead)
medida no momento do impacto do martelo (KOVACS, 1980).
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Variação do fator de eficiência e1 em função do sistema operacional
do martelo do SPT e do número de voltas da corda no tambor (SKEMPTON,
1986).

Figura 3.5

Variação do fator de eficiência e1 em função do sistema operacional
do martelo do SPT, dos diâmetros do tambor e da corda e do número de
voltas da corda no tambor (TOKIMATSU, 1988).
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DÉCOURT (1989) apresenta o fator de eficiência e1 para vários sistemas de
SPT, inclusive o utilizado no Brasil (ver Figura 3.6).

Figura 3.6

Fator de eficiência e1 em função do sistema de acionamento do martelo do
SPT (DÉCOURT, 1989).

3.3.1

Sistemas para medidas de velocidade de impacto do martelo do SPT
A literatura técnica do SPT revela que desde meados da década de 70 são

feitas medições da velocidade do martelo do SPT imediatamente antes da sua queda
no topo da composição de hastes (KOVACS et al., 1975,1977; KOVACS et al., 1978;
KOVACS, 1979; KOVACS et al., 1981; KOVACS & SALOMONE, 1982; MATSUMOTO
et al., 1992; MORGANO & LIANG, 1992; ABOU-MATAR & GOBLE, 1997).
Os sistemas empregados para medir a velocidade de impacto em martelos de
SPT são: (i) baseados em “scanners” focalizando tarjetas luminosas colocadas
estrategicamente no martelo (KOVACS et al., 1977; KOVACS et al., 1978; KOVACS,
1979; KOVACS et al., 1981; KOVACS & SALOMONE, 1982); (ii) geração de um pulso
elétrico em fios paralelos espaçados por uma distância conhecida, que registra a
passagem do martelo e o tempo gasto no percurso entre os fios (MATSUMOTO et al.,
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1992); (iii) mais recentemente, o uso de tecnologia de radar com sistema de registro
baseado no efeito “dopler” (MORGANO & LIANG, 1992; ABOU-MATAR & GOBLE,
1997).
As Figuras 3.7 e 3.8 mostram detalhes do sistema de registro de velocidade de
impacto do martelo com a utilização de “scanners” e faixas reflexivas (tarjetas) de
cores contrastantes (preta e branca) colocadas no martelo modelo donut (KOVACS et
al., 1978; 1982).
Destacada atenção merece ser dada à concepção de um sistema elétrico
bastante simples idealizado por MATSUMOTO et al. (1992), o qual utiliza três fios
elétricos espaçados de 20mm, colocados próximos da cabeça de bater (ver Figura
3.9). Cada fio representa um circuito elétrico que gera um pulso toda vez que o
martelo toca um deles. Conhecida a distância entre os fios e o tempo que o martelo
leva para percorrê-la, obtém-se a velocidade imediatamente antes do choque com a
cabeça de bater do SPT.
Há também a possibilidade do uso de filmadoras de alta velocidade (acima de
60 quadros/s) que permitam a filmagem do martelo durante a sua queda, tal como o
sistema empregado por NAKAO (1981) para medir o deslocamento do topo de uma
estaca durante a sua cravação. Na campanha complementar de ensaios para esta
tese, foi concebido um sistema para ser utilizado em conjunto com uma filmadora,
objetivando a estimativa da altura de queda real do martelo, bem como de sua
velocidade imediatamente antes do impacto. A partir do vídeo gravado em fita VHS, foi
possível fazer uma análise quadro a quadro do evento de subida e descida do martelo
para em seguida determinar-se tanto a altura de queda quanto a velocidade de
impacto.
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Detalhes das faixas reflexivas (tarjetas) usadas para que os “scanners”
registrem a velocidade de impacto do martelo (KOVACS et al., 1978).
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Sistema de registro de velocidade de impacto baseado em “scanners”
idealizado por KOVACS & SALOMONE (1982).

Um sistema mais sofisticado tem sido recentemente utilizado, principalmente
por pesquisas efetuadas com a participação da PDI e da Goble Rausche Likins &
Associates Inc. (ABOU-MATAR & GOBLE, 1997). O sistema, denominado HPA
(Hammer Performance Analyzer), usa tecnologia de radar para monitorar a queda do
martelo, velocidade de impacto e as energias correspondentes. As Figuras 3.10 e 3.11
mostram fotos com detalhes do sistema, conforme apresentado na página da internet
pertencente à PDI (PDI, 2001).
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Figura 3.9 Sistema de medida de velocidade de impacto concebido por MATSUMOTO
et al. (1992).

Figura 3.10

Sistema de medida de velocidade de impacto concebido pela PDI (PDI,
2001).
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Figura 3.11 Sistema de medida de velocidade de impacto concebido pela PDI, composto
de radar e programa para aquisição dos dados (PDI, 2001).

Com esse sistema da PDI pode-se determinar, com alto grau de acurácia, as
energias potencial e cinética de qualquer tipo de martelo. Os resultados são
automaticamente armazenados em um computador portátil e com o auxílio de
programa específico é feita a análise estatística dos dados.

3.4

Energia Transferida ao Topo da Composição de Hastes
O segundo fator que faz reduzir a energia efetiva que atinge o amostrador está

associado ao impacto do martelo com a cabeça-de-bater e com a conseqüente
propagação

da

onda

descendente

ao

longo

da

composição

de

hastes

(SCHMERTMANN, 1976 e 1978; PALACIOS, 1977; SCHMERTMAN & PALACIOS,
1979).
Quando o martelo do SPT golpeia o topo da composição, é gerada uma onda
de tensão que se transmite ao longo das hastes. Sendo portanto um evento de
natureza eminentemente dinâmica, ou seja, de transmissão de ondas de tensão em
hastes metálicas, apenas a teoria newtoniana de impacto entre corpos rígidos não
reproduz, de maneira acurada, as condições sob as quais o evento ocorre. A energia
transmitida ao topo da composição de hastes depende não só do martelo, mas
também das condições da interface martelo - cabeça de bater e das hastes.
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Este tema deu origem à pesquisa para a tese de doutoramento do colombiano
ALEJANDRO PALACIOS, então aluno da “University of Florida” sob a orientação do
Prof. JOHN SCHMERTMANN, a qual foi concluída em agosto de 1977. PALACIOS
(1977) pesquisou e desenvolveu uma teoria que lhe permitiu avaliar o evento e chegar
a conclusões que trouxeram um melhor entendimento dos fatores que interferem no
SPT e que, até então, não eram quantificados. Dois anos mais tarde, os dois autores
publicam o trabalho “Energy Dynamics of SPT” no Journal of the Geotecnical
Engineering Division, da ASCE. Esses dois trabalhos podem ser considerados marcos
de referência na descrição do comportamento dinâmico do SPT.
O problema pode ser dividido em duas partes, bem como podem ser atribuídos
dois fatores às correspondentes perdas de energia.
O fator de eficiência e2, tal como designado por DÉCOURT (1989), é relativo à
massa da cabeça de bater. Na Figura 3.12 pode-se verificar que quanto maior a
massa da cabeça de bater menor o valor de e2, ou seja, menor é a eficiência do
sistema. DÉCOURT (1989) indicou na figura os valores de e2 que seriam
correspondentes à cabeça de bater constante da NBR6484/2001, entre 3,5kg e 4,5kg
de massa. Entretanto, cabeças de bater com estas massas não são empregadas em
todo o território nacional. De fato, tanto no Rio de Janeiro como na Paraíba, estados
onde a pesquisa foi efetuada, a massa da cabeça de bater é significativamente menor,
conforme se verá adiante.

Figura 3.12 Fator de eficiência e2 em função da massa da cabeça de bater
(DÉCOURT, 1989).
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O fator de eficiência e3 (tal como designado por DÉCOURT, 1989) é associado
ao comprimento (ou massa) da composição de hastes, e certamente é o fator que
mais controvérsias traz.
PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN e PALACIOS (1979) foram os primeiros
a tratar esta questão segundo o enfoque da transmissão de ondas em uma barra, e
sua pesquisa foi baseada no trabalho de FAIRHURST (1961), o qual desenvolveu uma
teoria

para

aplicação

em

sondas

de

percussão

atuando

em

rochas.

O

desenvolvimento de FAIRHURST (1961) encontra-se em anexo, e alguns aspectos
estão resumidos no item a seguir, juntamente com dados de SCHMERTMANN e
PALACIOS (1979).
Seguiram-se à pesquisa de SCHMERTMANN e PALACIOS (1979) outros
trabalhos, alguns deles também incluídos no item seguinte.

3.4.1

Aspectos teóricos da questão da influência do comprimento da
composição de hastes

3.4.1.1 O trabalho de FAIRHURST (1961)
Conforme mencionado no item anterior, FAIRHURST (1961) desenvolveu uma
teoria para aplicação em sondas de percussão atuando em rochas. Um resumo da
parte do desenvolvimento teórico do trabalho é apresentado a seguir.
Considere-se o sistema mostrado na Figura 3.13 no qual um pistão cilíndrico
de área A e comprimento L atinge, com velocidade V, uma barra de seção a e
comprimento l. Admite-se que o contato entre pistão e barra é feito ao mesmo tempo
em todos os pontos da seção extrema da barra.
Ao longo do plano de contato duas condições devem valer durante o impacto:
(i)

a força no pistão deve ser igual à força na haste, pelo princípio de ação e
reação;

(ii)

as velocidades absolutas das seções extremas da haste e do pistão devem
ser as mesmas enquanto as superfícies estiverem em contato.
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Sistema básico de percussão empregado para desmonte de rocha
(FAIRHURST, 1961).

Sabe-se ainda que existe uma relação simples entre a tensão de um pulso, σ, e
a velocidade de partícula, v:
σ=ρcv

(3.4)

sendo ρ a massa específica do material e c a velocidade de propagação da onda.
Se as tensões desenvolvidas no pistão forem denotadas por σp e na haste por
σb, tem-se então, a partir da condição (i) acima:
A ρp cp vpo = a ρb cb vbo

(3.5)

sendo os índices p e b referentes respectivamente ao pistão e à haste, e ainda:
V - vpo = vbo

(3.6)

onde
vpo = velocidade com a qual as partículas do pistão na interface são comprimidas em
relação à parte não deformada do pistão, imediatamente após o impacto
vbo = velocidade com a qual as partículas da haste na interface são comprimidas em
relação à parte não deformada da haste imediatamente após o impacto
V = velocidade do martelo imediatamente antes do impacto
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Define-se ainda a relação de impedâncias entre a haste e o pistão, r, como
r = zb/zp

(3.7)

sendo zb = a ρb cb e zp = A ρp cp

(3.8)

No caso da haste e do pistão serem do mesmo material, a relação de
impedâncias torna-se simplesmente a relação de áreas,
r = a/A

(3.9)

A partir das equações 3.5, 3.6 e 3.7, tem-se que

v po = Vr

1+ r

(3.10)

1+ r

(3.11)

e

v bo = V

No que se segue, o desenvolvimento de FAIRHURST (1961) admite o mesmo
material entre o pistão e a haste. O desenvolvimento do impacto é ilustrado na Figura
3.14.
À medida que o impacto prossegue, a região sujeita à deformação em ambos
os elementos se estende a partir da interface com uma velocidade c, de tal forma que
em um dado intervalo de tempo, a onda de deformação cobre a mesma distância no
pistão e na haste (Figura 3.14b). A velocidade de partícula em cada uma destas
regiões é constante, respectivamente vpo e vbo.
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Figura 3.14 Propagação de ondas de deformação causadas pelo impacto de um pistão
numa haste metálica (FAIRHURST, 1961).

Após atingir a extremidade livre do pistão, em um tempo L/c (Figura 3.14c), a
onda de compressão irá se refletir como onda semelhante, porém de tração, o qual se
combina com a parte do pulso (de compressão) que ainda vem chegando, gerando
uma velocidade de partícula igual a 2 vpo. Assim, à medida que a onda de tração
retorna, o pistão é progressivamente aliviado da deformação, e a velocidade absoluta
(V1) da região não deformada (Figura 3.14d) é igual a
V1 = V - 2 vpo

(3.12)

No instante t = 2L/c em que a onda refletida atinge a interface pistão-haste
(Figura 3.14e), não existe deformação no martelo, o qual se desloca com movimento
uniforme, V1.
A velocidade do pistão na interface muda bruscamente de V-vpo para V1 no
instante 2L/c. As novas condições de contorno podem ser determinadas substituindose V1 por V na equação (3.6) e substituindo-se o subscrito “o” por “1” nas equações
(3.5) e (3.6). Obtém-se então para a velocidade de partícula na haste

v b1 = v bo

1− r
1+ r

(3.13)
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para t no intervalo 2L/c a 4L/c. Novamente uma onda de tensões é desenvolvida no
pistão (Figura 3.14f) e refletida, causando novamente uma brusca mudança na
interface com a haste no tempo t = 4L/c. O processo é continuamente repetido, e o
valor da velocidade de partícula vbn para t no intervalo 2nL/c a 2(n+1)L/c pode ser
expresso por

1− r 
v bn = v bo 

1+ r 

n

(3.14)

A partir da equação (3.4) pode-se ter uma expressão semelhante à acima em
termos de tensões, ou seja

σbn = σbo

1− r 


1+ r 

n

(3.15)

sendo
σbo=ρcV/(1+r)

(3.16)

A forma da onda desenvolvida na haste é assim em forma de degraus do tipo
indicado na Figura 3.15, cada degrau correspondendo a um valor de σb, espaçado de
intervalos de tempo de 2L/c.
O impacto terminará quando a velocidade da haste ultrapassar a do pistão.
FAIRHURST (1961) que, conforme mencionado, tinha seu trabalho no escopo de
perfuração em rocha, menciona que a experiência dessa área do conhecimento dizia
que o fenômeno acontecia (baseado na experiência) quando da chegada no topo das
hastes da onda refletida na interface haste-rocha, manifestando-se como tração na
interface pistão-haste, o que ocorre no tempo 2l/c a partir do início do impacto.

Considerando que a energia W de um pulso pode ser dada pela expressão
t

ac
σ 2 dt
W=
E ∫0

(3.17)
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Figura 3.15 Forma do pulso teórico de tensão desenvolvido nas hastes (FAIRHURST,
1961).

FAIRHURST (1961) determina a energia transmitida para a haste pela onda em forma
de degraus como

W=

a c t1

∑σ

2
b

(3.18)

E

logo

W=


2aL  2
l

2
σ bo + σ b21 + σ b2 2 + ... + σ bn
+  − n  σ b2 (n+1) 

E 
L



(

)

sendo t1=2L/c e l −1 ≤ n < l .

L

L

(3.19)
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Nesse ponto, FAIRHURST (1961) comete um pequeno engano. Na realidade, o
primeiro termo do somatório acima tem o índice “o” e o enésimo deveria ter o índice
“n-1” e não “n”, bem como o termo que multiplica l

L

− n deveria ser “n” e não “n+1”.

Esse engano foi corrigido por PALACIOS (1977) quando realizou o somatório, embora
não tenha explicitado o fato (ver Apêndice Ι).
Considerando que o termo entre parênteses na equação 3.19, mais à
esquerda, representa uma série geométrica decrescente, FAIRHURST (1961) obtém a
expressão abaixo para o valor da energia transmitida às hastes.
 1 − k n
W = 2aρLV 2 
 4r

1− r 

1 + r 

 l
 k 2( n +1)
 +  − n 
 L
 1 + r







(3.20)

2

onde k = 

Admitindo-se a energia do martelo imediatamente antes do impacto igual a

MV 2 ρALV 2
=
, a eficiência de energia transferida para as hastes (η) será:
2
2
2 ( n +1)
l
 4rk
η = (1 − k n ) +  − n  ⋅
L
 1+ r

(3.21)

Segundo FAIRHURST (1961), quando a haste é longa a energia é
praticamente toda transferida a partir de qualquer martelo. Sendo a haste curta, a
energia transferida dependerá do valor de n.
FAIRHURST (1961) faz ainda referência ao caso do pistão ser perfeitamente
rígido, ou seja, quando a impedância do pistão é infinita. Segundo aquele autor, no
caso de um material real, uma vez que ρ e c são grandezas finitas, isto implica que a
área do pistão A tenda para infinito. Para uma dada massa M do pistão, isto implica
que o comprimento, L, tenda para zero, e assim a forma da onda em degraus se
transforme em uma curva suave. A expressão para o valor da tensão σb num dado
tempo, obtida por FAIRHURST (1961) em TIMOSHENKO & GOODIER (1951), é dada
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por1

σ b = σ bo e

−a t ρ c
Mm

(3.22)

onde σbo é dada pela equação 3.4.

3.4.1.2 Os trabalhos de PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979)
O trabalho de FAIRHURST (1961) serve de base para a parte teórica da
pesquisa

de

tese

de

PALACIOS

(1977),

posteriormente

apresentada

em

SCHMERTMANN & PALACIOS (1979). A adaptação diz respeito apenas à
transformação do choque do pistão pelo do martelo do sistema SPT.
No que concerne ao processo de propagação da onda, SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979) mencionam que a onda de compressão inicial nas hastes reflete no
amostrador, em composição de hastes com comprimento finito, e retorna como onda
de tração. Quando esta onda de tração atinge o contato entre o martelo e a haste, no
tempo 2l/c, o valor da tensão de tração excede a tensão de compressão então
existente entre o martelo e a haste. Isto produz uma tensão resultante de tração e
deformação que faz com que a haste seja puxada para baixo e se separe do martelo.
Este tempo foi denominado por aqueles autores como “tension cutoff”, ou corte de
tração, e interrompe momentaneamente a transferência de energia do martelo para a
haste.
O martelo irá finalmente manter novamente contato com a haste, gerando um
segundo impacto, porém, segundo SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) este
segundo ou outro choque subseqüente ocorre muito tardiamente para contribuir
significativamente na penetração do amostrador. A Figura 3.16 ilustra o “tension
cutoff”.

1

A expressão (3.22) no trabalho de FAIRHURST (1961) contém um pequeno erro. Quando

aquele autor tomou a expressão de TIMOSHENKO & GOODIER (1951), aqueles autores
consideraram M como massa por unidade de área, enquanto que para FAIRHURST (1961) o
valor de M representa a massa.
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Comparação entre dados experimentais e forma teórica da onda
nas hastes (SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).

Conforme mencionado no item anterior, PALACIOS (1977) faz uma correção
na dedução de FAIRHURST (1961), obtendo a expressão (3.23) abaixo para a energia
W transmitida pelo martelo para a composição de hastes.
 1 − k n
W = 2aρLV 2 
 4r

 kn
 l
 +  − n 
2
 L
 (1 + r )







(3.23)

A eficiência de energia transferida às hastes considerando a energia inicial do
martelo (energia cinética) igual a

Mm V 2 ρALV 2
=
será expressa por:
2
2

n
l
 4rk
η = (1 − k n ) +  − n  ⋅
2
L
 (1 + r )

(3.24)
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Dessa forma, a energia transferida à composição de hastes cresce com o
aumento do comprimento da composição. SCHMERTMANN & PALACIOS (1979)
apresentam os resultados constantes da Figura 3.17 para o caso de um martelo com
peso de 623 N e hastes AW, mencionando que para um dado peso de martelo os
cálculos indicaram que a eficiência praticamente independe do comprimento do
martelo e da relação de áreas entre a haste e o martelo. Para o caso apresentado na
Figura 3.17, SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) observaram que a eficiência
atinge seu valor máximo apenas quando a haste tem 12 metros ou mais de
comprimento.
Cabe

ressaltar

que

SCHMERTMANN

&

PALACIOS

(1979)

sugerem

inicialmente que a “ENTHRU” no SPT representa a parcela da energia potencial (474
Joules) que alcança o amostrador na forma da primeira onda de compressão. Todavia,
pelo fato destes autores terem considerado desprezível a perda de energia durante a
passagem da onda nas hastes, eles sugerem a expressão 3.17, integrada deste o
tempo do impacto até o de “tension cutoff”, após correção devida a posição da célula
de carga, para a determinação da “ENTHRU”.
Com base nos dados do SPT brasileiro empregado pela empresa 2 foi
elaborada a Figura 3.20 do item 3.4.1.3. Da Figura 3.20 observa-se que o valor
máximo da eficiência é alcançado para hastes de 20m ou mais de comprimento.
A despeito de apenas a primeira onda de compressão ser a responsável pela
transferência de energia do martelo para a haste, SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) ilustram uma simulação de HANSKAT (1978) em que é mostrado que a força
dinâmica de contato entre o amostrador e o solo prossegue em ciclos em um tempo
bem além de 2l/c (Figura 3.18). Como conseqüência, o deslocamento do amostrador
acontece em pulsos amortecidos, naturalmente também bem após 2l/c. Na simulação
de HANSKAT (1978), o primeiro pulso produziria 31% do deslocamento total, e haveria
5 ciclos ou 26 ms (cerca de 5 vezes 2l/c) para que 90% da penetração tivesse
ocorrido. Este assunto voltará a ser abordado ainda neste capítulo, no item 3.5.1.
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Eficiência de energia transferida às hastes em função do comprimento
(SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).
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Resultados de modelagem da equação da onda para um golpe de SPT
obtidos por HANSKAT (1978), citado por SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979).

3.4.1.3 O trabalho de YOKEL (1982)
As expressões de energia e de eficiência apresentadas anteriormente são
válidas para qualquer valor de razão de impedância r. YOKEL (1982) apresentou uma
expressão para a energia e, conseqüentemente, para a eficiência, partindo da
expressão 3.22, a qual considera o martelo rígido, o que é equivalente a admitir-se
r=0. Segundo YOKEL (1982), esta consideração é válida, uma vez que os
equipamentos de SPT comumente empregados possuem valores de r entre 0,02 e
0,07. De (3.22), o valor da força é obtido.

F = aσ bo e

−a t ρ c
Mm

(3.25)

A energia transferida ao topo das hastes pode ser calculada a partir da
expressão
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t

∫

∫

W = Fds = Fvdt

(3.26)

0

sendo s a distância percorrida pelo pulso de força incidente nas hastes e as demais
grandezas
v= σ

como

definidas

anteriormente.

Substituindo

 − at Eρ

 e o valor de F da expressão 3.25 na expressão
= Vo exp
Mm 
Eρ



3.26, obtém-se
t
 − 2a Eρ
W = aVo Eρ exp
 Mm
0


∫


t dt



(3.27)

Integrando-se a equação 3.27, tem-se

W=

Mm V02
2


 2a Eρ
1 − exp −
Mm




t 



(3.28)

M V2
Se o tempo tende a infinito, a expressão 3.28 converge para  m 0
 2

energia cinética do martelo. Quando c =


 , que é a



E , a massa da composição de hastes Mh
ρ

= alρ e t = 2l/c são substituídos na equação 3.28, a expressão abaixo é obtida para a
energia W (2l/c) transmitida até o tempo 2l/c.

W (2l

)
c

M v
= m 0
2

2


 4Mh 

1 − exp −

 Mm 

(3.29)

A eficiência de energia transferida às hastes em relação à energia disponível
no instante do impacto é dada por
W  2l 
η=

 c 
 

Mm V02

 4Mh 

= 1 − exp −
 Mm 

(3.30)

2
YOKEL (1982) comparou a aplicação da expressão (3.30) com os dados de
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), tendo chegado a resultados excelentes,
mostrando que a hipótese do martelo rígido é bastante próxima da realidade.
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YOKEL (1982) mostrou ainda, a partir da equação 3.30, que 95% da energia do
martelo pode ser transferida às hastes quando a massa da composição de hastes
corresponde a 75% da massa do martelo.
A expressão 3.30 foi utilizada por DÉCOURT et al. (1988) na elaboração do
“International Reference Test Procedure” para corrigir a energia transferida às hastes
do SPT devido ao efeito do comprimento. No trabalho, essa correção foi denominada
K2 e o quociente Mh/Mm foi substituído por “m”, do qual depende K2, conforme
mostrado na Figura 3.19.

Figura 3.19 Fator de correção devido ao comprimento das hastes do SPT (DÉCOURT et
al., 1988).

3.4.2 Comparação dos diversos métodos para o SPT brasileiro
A norma brasileira NBR 6484 (2001) não é clara quanto aos detalhes
geométricos da forma da cabeça de bater considerada padrão. Os martelos
geralmente usados pelas empresas de sondagens são diferentes dos ilustrados como
padrão, ou seja, o martelo cilíndrico em geral é maciço (o da norma é vazado) e a
experiência do autor desta tese é de que o prismático quase não é utilizado.
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Dessa forma, para comparar a eficiência de energia, η, do sistema brasileiro
com o sistema utilizado por SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), o autor desta tese
prefere adotar os dados do sistema de SPT da empresa 2, cujas medidas foram
realizadas durante as sondagens. Considerando o sistema de SPT constituído de
martelo pino-guia (A = 314,16cm2, peso igual a 0,64 kN), cabeça de bater com área
igual a 15,16cm2 e pesando 10 N, hastes com 32 N/m e a = 4,2cm2, para haste de 3m
de comprimento, o valor de η seria igual a 43,6%, de acordo com a expressão de
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979). Praticamente 100% da energia seria
transferida às hastes quando o comprimento atingisse aproximadamente 24m (Figura
3.20). Comparando-se as Figuras 3.17 e 3.20, conclui-se que, do ponto de vista
teórico, o sistema brasileiro seria capaz de transmitir menos energia às hastes do que
o americano, isto é, martelo safety (pesando 623N e A ≅ 61cm2) e hastes AW com
área igual a 7,61cm2 (r = 0,125).
Na Figura 3.20 ainda são mostradas as previsões de eficiência do SPT através
das expressões de FAIRHURST (1961), da teoria newtoniana aplicada ao SPT (De
MELLO, 1971) e de YOKEL (1982). A teoria newtoniana aplicada ao SPT baseia-se no
fenômeno do impacto entre corpos rígidos, a partir do qual pressupõe-se poder
representar a transferência de energia do martelo para o amostrador. Neste caso, a
fração da energia total transmitida (Ei) seria função da massa do martelo (W) e da sua
altura de queda (H), da massa das hastes e amostrador (W p), da eficiência do martelo
(e) e do coeficiente de restituição (λ),

E i = (e ⋅ W ⋅ H) ⋅ (1 + λ ) ⋅
2

W ⋅ Wp

(W + Wp )2

(3.31)

Admitindo-se o coeficiente de restituição igual a 1 e a eficiência do martelo
igual a 100% - o que é equivalente às hipóteses de SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) e YOKEL (1982) - chega-se aos dados da Figura 3.20. Da figura, conclui-se
que a hipótese de YOKEL (1982) quanto ao martelo ser rígido é muito razoável.
Conclui-se ainda que mesmo a teoria Newtoniana é capaz de fornecer bons resultados
quando comparados às formulações de SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) e
YOKEL (1982).
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EFICIÊNCIA DE ENERGIA TRANSFERIDA ÀS HASTES
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segundo as proposições de FAIRHURST (1961), SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979), YOKEL (1982) e da teoria newtoniana apresentada por
De MELLO (1971).
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YOKEL (1989) faz uma análise dos diversos ciclos gerados pela onda de
compressão inicialmente gerada no topo da composição de hastes. O autor considera
que no amostrador atue uma certa resistência, e o desenvolvimento é como se segue.
Considera-se que a extremidade inferior da haste do SPT é fixa quando a força
incidente que atinge o amostrador é menor ou igual à metade da força requerida para
avançar o amostrador no solo. No instante em que cessa a penetração do amostrador,
FS = 2Frd

(3.32)

sendo FS a força exercida pelo solo no amostrador e Frd a força incidente no
amostrador, transmitida pela onda de tensão.
Admitindo que o martelo é infinitamente rígido, a variação da força chegando
no amostrador com o tempo será dada pela expressão 3.25, apresentada por YOKEL
(1982), em que Frd = F. A força resultante Fr(t) em qualquer seção da haste em
qualquer instante de tempo será
Fr(t) = Frd + Fru

(3.33)

onde Fru é a força atribuída ao movimento ascendente da onda de tensão (onda
refletida).
A velocidade de partícula em qualquer seção transversal da haste pode ser
calculada a partir das ondas descendente e ascendente, respectivamente

 1

v = v d − v u = 
(Frd − Fru ) 
 acρ


(3.34)

onde v é a velocidade resultante e vd e vu são as velocidades de partícula
correspondentes a Frd e Fru, se estivessem agindo isoladamente.
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Admitindo que o solo se comprime elasticamente antes de iniciar a penetração
do amostrador, que durante a penetração o solo se deforma plasticamente e que a
força exercida pelo solo é razoavelmente uniforme (modelo elasto-plástico), então,

δ
 1 
Fs =   E s − Fs 
2
 s 

(3.35)

onde
s = penetração do amostrador no solo;
ES = energia total usada para avançar o amostrador no solo (incluindo energia
armazenada elasticamente);
δ = deslocamento descendente do amostrador causado pela compressão elástica do
solo antes da penetração.
Se o modelo rígido-plástico for admitido para o comportamento do solo (δ = 0),
a energia usada para penetração do amostrador pode ser calculada através de uma
solução fechada apresentada em seguida.
Durante a penetração, a força FS – Frd reflete-se a partir da extremidade inferior
do amostrador. Se FS – Frd é negativa, a força refletida é de tração, portanto, no
amostrador

 1 
 1
(2Frd − FS )
[Frd − (FS − Frd )] = 
v p = v d − v u = 
 a ρc 
 a ρc


(3.36)

onde vp é a velocidade de penetração no solo.
A penetração continua até FS = 2Frd. O tempo a partir da chegada da onda de
compressão no amostrador, para o qual esta condição ocorre, é designado t*. Após t*,
a penetração cessará (ou cessa temporariamente) e a energia ES será
t*

∫

E S = FS v p dt =
0

ou

FS
aρc

t*



∫ 2aV
0

o


  aρc  
t  − FS dt
ρc. exp− 

  M m  

(3.37)
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 − aρct *
FS 
2M mVo 1 − exp
aρc 
 Mm



 M    2F
t * =  m  ln 0
 aρc    FS



 − FS t * 




 
 
 

 − acρt *
FS = 2Frd = 2aV0 cρ. exp
 Mm
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(3.38)

(3.38a)






(3.38b)

e F0 = aV0ρc.
A equação 3.38 representa a parcela da energia contida na onda de tensão se
movendo de modo descendente, e conforme já mencionado, ela é dissipada durante a
penetração do amostrador no solo. O restante da energia está contido na onda de
tensão refletida atuando no sentido ascendente das hastes (Fru =FS – Frd), a partir do
amostrador. Se Fru é negativa, a onda refletida será de tração. Esta tensão refletida de
tração se propaga até a extremidade superior das hastes. Se esta tensão de tração for
superior à tensão exercida pelo martelo sobre a extremidade superior das hastes, ela
causa a separação do martelo com a composição de hastes. Após a separação, a
força no topo da haste vai a zero, e a onda novamente se reflete propagando-se no
sentido descendente das hastes com igual magnitude e sinal oposto ao da onda
ascendente. Portanto, a onda de tração inicialmente refletida no amostrador retorna ao
amostrador como onda de compressão. Este segundo ciclo de tensão de compressão
aumentará a penetração do amostrador se a magnitude do pulso exceder FS/2. Se a
resistência do solo é baixa (N muito pequeno), ocorrerão vários ciclos de penetração
até que toda energia disponível para penetração no solo seja utilizada.
YOKEL (1989) afirma que a cada incremento de penetração do amostrador a
força na onda de tensão de compressão é reduzida de FS. As expressões seguintes
permitem o cálculo da energia utilizada, Es(n), em qualquer ciclo de penetração s(n).

E S( n ) =

Fs
acρ



 − acρt ( n )
2M mVo 1 − exp

 Mm




 − Fs (2n − 1)t ( n ) )




(3.39)
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 M    F 
t (n ) =  m  ln 0 
 aρc    F( n ) 

(3.39a)

F(n) = Fs (n – 0,5)

(3.39b)

onde t(n) é o tempo decorrido entre a chegada da onda de compressão refletida no
amostrador e o final da penetração do amostrador no enésimo ciclo de penetração. No
primeiro ciclo de penetração (n = 1), t(n) = t*.
O avanço do amostrador em cada ciclo de penetração, s(n), será

s(n ) =

E s(n )
Fs

=


 − acρt ( n )
1 
2M m v o 1 − exp
aρc 
 Mm




 − Fs (2n − 1)t ( n ) 




(3.40)

O avanço total do amostrador por golpe (s) e a quantidade de golpes para 30
cm de penetração do amostrador (N’), serão calculados da seguinte maneira:

s=

n

∑s

(n )

(3.41)

n =1

e a resistência à penetração equivalente

N' =

304,8mm
s(mm )

A eficiência de energia para a penetração do amostrador será igual à relação
entre a energia total usada na penetração e a energia transferida às hastes, ENTHRU,
medida abaixo da cabeça de bater.

 n

 ∑ E s(n ) 
n =1

ER s = 
ENTHRU

(3.42)

A Figura 3.21 mostra a variação da eficiência ERs com a resistência à
penetração equivalente N’ (no trabalho de YOKEL é denominado N), para haste do
tipo NW e considerando o modelo de resistência rígido-plástico para o solo.
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Fração de energia usada para cravação do amostrador (ERs/ENTHRU)
em função de N, da resistência do solo atuante no amostrador (Fs) e do
número de ciclos de penetração, n (YOKEL, 1989).

Da Figura 3.21 se observa que a energia de um impacto do martelo utilizada
para penetração do amostrador no solo diminui com o aumento da resistência à
penetração equivalente. O gráfico revela ainda que, para solos com pouca resistência,
vários ciclos de penetração são requeridos. No entanto, para solos com N’ elevado,
apenas um ciclo de penetração é necessário para que a energia seja transferida ao
amostrador.
Cabe salientar que a questão dos vários ciclos necessários para a penetração
do amostrador já havia sido abordada no trabalho de SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979). De fato, aqueles autores mencionam os trabalhos de GALLET (1976) e
HANSKAT (1978), em que simulações numéricas evidenciam este fato, e concluem
que o número de ciclos decresce quando N ou o comprimento da composição de
hastes aumenta.
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Considerações quanto a aspectos experimentais da questão da influência
do comprimento da composição de hastes
Conforme descrito adiante, no Capítulo 4 (item 4.2), existem basicamente dois

métodos utilizados para determinação da energia transferida às hastes do SPT: o
método F2 (ou EF2) e o método Fv (ou EFV). A utilização de cada método depende do
sistema de instrumentação empregado nas medições. Em geral, quando se dispõe de
registros de força e de velocidade de partículas obtidos numa seção próxima do topo
da haste, o método a ser utilizado no cálculo da energia naturalmente é o EFV. Caso
se disponha apenas de sinais de força, sugere-se proceder como PALACIOS (1977) e
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), que adotaram o método EF2. Embora sendo
usado como uma alternativa ao método EFV, este último é o único capaz de
determinar a energia corretamente em qualquer situação.
A simplificação adotada, conforme descrita detalhadamente no item 4.2,
consiste em substituir na equação da energia (equação 3.26 ou equação 4.8) a parte
correspondente ao sinal de velocidade (equação 4.5) pelo correspondente registro de
força, uma vez que há teoricamente uma proporcionalidade entre ambos.
Os primeiros trabalhos a utilizar o método EF2 devem-se a PALACIOS (1977),
e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979).
A simplificação efetuada por PALACIOS (1977) tem motivado várias críticas,
uma vez que ela traz consigo limitações significativas. A principal delas diz respeito ao
fato

da

equação

da

energia

(4.6)

apenas

ser

válida

quando

acontece

proporcionalidade completa entre F e v, o que só seria possível até o tempo 2l/c
(primeiro impacto do martelo) para um sistema ideal de haste com área de seção
transversal uniforme. Outra limitação é que o martelo poderá novamente se chocar
uma ou mais vezes contra as hastes transferindo energia adicional. Entretanto,
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) concluíram que a energia dos impactos
subseqüentes não aumentaria a penetração do amostrador significativamente.
Baseados nestas hipóteses e observações, estes autores verificaram que a energia
transferida depende do comprimento das hastes, da maneira mostrada na Figura 3.17.
Por causa destas limitações, o método que tem o maior respaldo para a
determinação da energia máxima transferida às hastes, utiliza a equação 3.26 (ou
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4.8), integrando-se o sinal de força vezes o de velocidade no tempo até a energia
correspondente atingir o maior valor (SY & CAMPANELLA, 1993; CAMPANELLA &
SY, 1994; ABOU-MATAR & GOBLE, 1997). A este método foi atribuída a
denominação Fv ou EFV (nesta tese). A energia máxima transferida representa a parte
da energia potencial do martelo disponível para realizar trabalho no sistema hasteamostrador, cuja metodologia tem sido recomendada para monitorar a cravação de
estacas (ASTM, 1989) , superando as limitações inerentes ao método F2.
Análises de equação da onda empregando o programa GRLWEAP, realizadas
por MORGANO & LIANG (1992), considerando hastes de comprimentos menores que
15m indicaram que, para um impacto do martelo, significativa quantidade de energia
pode ser transferida mesmo após o tempo 2l/c, particularmente em solos de pouca
resistência.
SY & CAMPANELLA (1993), baseados no trabalho de SY & CAMPANELLA
(1991), afirmam que as possíveis variações na seção transversal de hastes do SPT
motivadas pela presença de conectores (luvas) com impedância diferente da haste,
causam reflexões que podem invalidar a utilização do método EF2.
O autor da presente tese acredita que, devido à boa qualidade das medidas
efetuadas com os acelerômetros disponíveis atualmente no mercado, não há
necessidade da utilização do método EF2 para a determinação da energia incidente
nas hastes.
Comparações entre os resultados obtidos com o emprego dos métodos EF2 e
EFV foram efetuadas por BUTLER et al. (1998) e FARRAR (1998). Os resultados
obtidos por BUTLER et al. (1998), a partir da análise estatística de mais de 9000
golpes efetuados com os sistemas de SPT, em diferentes locais dos Estados Unidos,
variando a profundidade e a geologia, indicaram que, em média, a energia calculada
através do método EF2 foi 10% maior que a calculada através do EFV, embora em
algumas ocasiões tenham sido registrados valores de EF2 menores que os de EFV. A
variabilidade encontrada nos valores de EF2 foi significativamente maior que nos de
EFV.
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Um estudo realizado por FARRAR (1998) apresenta um resumo das medições
de energia desde o final da década de 70, nos Estados Unidos, até o início dos anos
90. Essa análise revelou alguns pontos interessantes, conforme relatado a seguir:
i)

para hastes curtas, os valores de EF2 são menores que os de EFV, o que torna
necessário corrigir EF2 através do fator K2;

ii)

reflexões oriundas de conexões frouxas, ou de luvas com impedâncias
diferentes, provocam perda de proporcionalidade entre F(t) e v(t), resultando em
altos valores de EF2;

iii)

para valores de N > 50, os dados de EF2 podem ser anormalmente elevados,
enquanto que para N < 10 os valores de EFV são superestimados por causa dos
impactos adicionais do martelo. O autor desta tese discorda de FARRAR (1998)
em relação à segunda afirmativa (N < 10), uma vez que os impactos adicionais
só acontecem porque existe energia potencial disponível no sistema e essa
energia potencial independe da condição de contorno encontrada no
amostrador;

iv)

para hastes longas em solos de resistência média, os dados de EF2 e de EFV
tendem a concordar melhor;

v)

para os casos de hastes curtas, pouca proporcionalidade, ou altos valores de N,
os valores de EF2 podem superar de 2% a 15% os de EFV.
A Figura 3.22, elaborada por MORGANO & LIANG (1992), mostra dados

experimentais utilizando instrumentação do tipo PDA (strain-gauges e acelerômetros),
instalada nas proximidades da cabeça de bater. Da figura, destaca-se que a eficiência
de energia transferida às hastes depende do comprimento da composição. Entretanto,
vale ressaltar que a faixa de variação não é grande. Para o caso apresentado a
eficiência está variando entre 79% e 91%.
Algumas previsões teóricas, usando o GRLWEAP, efetuadas por MORGANO &
LIANG (1992) indicaram que o efeito do comprimento é mais evidente para hastes
curtas em solos de baixa resistência. Novamente, o autor da presente tese chama
atenção para a pequena faixa de variação registrada. Por exemplo, para uma haste de
3,05m de comprimento, a eficiência foi 82% para uma resistência última admitida de
2,23kN, enquanto que para uma resistência de 57,9kN a eficiência passou apenas
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para 89%, o que não representa uma variação exagerada. Vale ressaltar que a
eficiência foi tomada em relação à energia cinética no instante do impacto,
considerando que o martelo possui uma eficiência igual a 0,8.

Figura 3.22 Variação da eficiência em função do comprimento das hastes do SPT –
valores experimentais obtidos com PDA (MORGANO & LIANG 1992).

Até o presente, a comunidade geotécnica tem se dividido em opiniões relativas
ao efeito do comprimento. Algumas propostas têm surgido para efetuar correções nos
valores da eficiência ou diretamente nos valores de N medidos em sondagens com
SPT onde o comprimento das hastes é inferior a 10m (SCHMERTMANN &
PALACIOS, 1979, UTO & FUYUKI, 1981; SKEMPTON, 1986; CLAYTON, 1990,
MORGANO & LIANG, 1992). A intenção é reduzir os valores de N medidos corrigindoos em função dos supostos baixos valores de energia transferida às hastes de
comprimentos curtos. A correção de SKEMPTON (1986), constante da tabela
apresentada a seguir, parece ter sido obtida dos dados de SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979). Cabe lembrar que DÉCOURT (1989) afirmou que a tendência de
reduzir os valores de N em função do comprimento das hastes contraria a sua
experiência prática.
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Tabela 3.1 Proposta de SKEMPTON (1986) para correção de N em função do
comprimento da composição de hastes.

Comprimento da haste
(m)

Fator de correção para N

> 10

1,00

6 - 10

0,95

4 - 6

0,85

3 - 4

0,75

Cabe ressaltar que SKEMPTON (1986) não faz referência ao tipo de haste
empregado para obtenção dos fatores de correção sugeridos na Tabela 3.1.
Por outro lado, MATSUMOTO & MATSUBARA (1982) e DÉCOURT (1989)
acham desnecessária a correção nos valores de N devido ao suposto efeito do
comprimento da composição, opinião compartilhada por AOKI e CINTRA (2000) e pelo
autor da presente tese.
ROBERTSON et al. (1992) apresentam resultados de uma pesquisa efetuada
em Vancouver, usando os martelos donut e safety. Os dados apresentados revelaram
que há uma redução significativa na eficiência de energia transferida, para
comprimentos de hastes menores que 12m, sendo mais crítica essa influência para
hastes menores que 5m, conforme mostrado na Figura 3.23.
Outras evidências experimentais apresentadas em ROBERTSON et al. (1992)
usando os martelos safety e automático de queda livre (de origem chinesa)
confirmaram as tendências de variação da eficiência com o comprimento das hastes
mostradas na Figura 3.23. Entretanto, é interessante enfatizar que no cálculo da
energia transferida foi utilizado o método EF2, seguindo as recomendações da extinta
ASTM D 4633 (1986).
Os resultados apresentados na Figura 3.23 são contestados por SY &
CAMPANELLA (1993). Na discussão encaminhada, os autores revelam as limitações
inerentes ao método EF2 e evidenciam que a tendência de variação da eficiência com
o comprimento pode estar associada à qualidade dos dados obtidos a partir da
instrumentação, principalmente no que se refere à consistência dos valores da força
de pico medida. As evidências mostram que o sistema martelo-haste tem influência na
reprodutibilidade dos golpes e, portanto na energia transferida.
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Figura 3.23 Eficiência de energia transferida através da composição de hastes
(ENTHRU/Ei) em função da profundidade – martelo donut, sistema de
corda e tambor em rotação (ROBERTSON et al, 1992).

SY & CAMPANELLA (1993) mostram dados obtidos em sondagens, onde
foram usados tanto o martelo safety quanto o martelo automático de queda livre (trip
monkey) e SPT com hastes do tipo AW. As Figuras 3.24 e 3.25 apresentam os
resultados obtidos com os dois tipos de martelos, sendo que nos valores da eficiência
de energia transferida às hastes não foram incorporados os três fatores de correção
(k1, k2 e kc) propostos pela ASTM D4633.
O gráfico da Figura 3.24 corrobora os resultados de ROBERTSON et al. (1992)
em termos de comportamento da eficiência ao longo do comprimento. Porém, SY &
CAMPANELLA (1993) atribuem esses resultados aos erros que podem ser cometidos
quando se utiliza o método EF2, a problemas com a instrumentação da haste e com o
sistema de aquisição.
Em contrapartida, na mesma discussão, SY & CAMPANELLA (1993) oferecem
o gráfico da Figura 3.25, obtido a partir de uma sondagem efetuada em Delta, British
Columbia, utilizando um martelo automático de queda livre. Para o cálculo da energia
transferida às hastes foi utilizado o método EF2, sem nenhuma das correções
sugeridas a DÉCOURT el al. (1988). O gráfico mostra que a energia é praticamente a
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mesma para qualquer comprimento de haste, indicando a não necessidade da
correção de N por causa do comprimento.
O Becker Penetration Test (BPT) foi desenvolvido nos anos 50, em Alberta, no
Canadá, inicialmente para explorações em solos pedregulhosos. São tubos de
revestimentos usualmente de 2,4m e 3m de comprimento e diâmetro externo variando
entre 140mm e 230mm e interno entre 83mm e 150mm. Atualmente ele é amplamente
usado em investigações geotécnicas para perfuração, amostragem e ensaios de
penetração em solos granulares grossos (CAMPANELLA & SY, 1994).

Figura 3.24 Eficiência de energia transferida através da composição de hastes
(ENTHRU/Ei) em função da profundidade – martelo safety (SY &
CAMPANELLA, 1993).

A partir de instrumentação composta com strain-gauges e acelerômetros, foi
monitorada a energia máxima usada para cravar o tubo no solo. Para tal, foi
empregado um martelo do sistema Becker ICE (INTERNATIONAL CONSTRUCTION
EQUIPMENT), modelo 180 de dupla ação, com capacidade de aplicar energia igual a
11kJ.
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Figura 3.25 Eficiência de energia transferida através da composição de hastes
(ENTHRU/Ei) em função da profundidade – martelo automático de queda
livre, Delta, British Columbia, hastes AW ( SY & CAMPANELLA, 1993).

Com os registros de força e de velocidade obtidos com o sistema PDA, foram
calculados os valores da energia pelo método EFV.
Os resultados das medidas efetuadas por CAMPANELLA & SY (1994) são
mostrados na Figura 3.26. Na figura se observa que a eficiência de energia máxima
transferida (EFV = EMÁX) se comporta dentro de uma faixa com pequenas variações
ao longo da profundidade, reforçando o que foi revelado no gráfico da Figura 3.25.
MENEZES e DALL’AGLIO SOBRINHO (1994) instrumentaram dois tipos de
hastes (S-80 de 32 N/m e AW, de 60 N/m) com duas células de carga, sendo uma
próxima da cabeça de bater e uma acima do amostrador. A partir dos sinais de força,
foi medida a energia transferida ao topo das hastes para três alturas de queda (0,5m,
0,75m e 1m), em pesquisa realizada no campus da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), sediado em Ilha Solteira. Os resultados mostraram a tendência da eficiência
de energia transferida ao topo das hastes diminuir com o comprimento, contrariando o
que havia sido constatado nas referências internacionais (PALACIOS, 1977 e
SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979) e nacional (BELINCANTA, 1985; 1998),
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conforme mostrado no gráfico da Figura 3.27. Segundo BELINCANTA (2002),
MENEZES DALL’AGLIO SOBRINHO (1994) instrumentaram a cabeça de bater, o que
deve ter comprometido os registros, explicando a tendência contrária à esperada.

Figura 3.26 Eficiência de energia transferida através da composição de hastes
(ENTHRU/Ei) em função da profundidade – Becker Penetration Test
(CAMPANELLA & SY, 1994).

Dados experimentais recentemente apresentados por BELINCANTA (1998)
evidenciaram que a eficiência de energia transferida às hastes é função do
comprimento da composição do sistema de SPT brasileiro (NBR 6484, 2001),
entretanto, varia de forma contrária à mostrada na Figura 3.27. É oportuno ressaltar
que o autor utilizou instrumentação composta apenas de célula elétrica de carga,
obviamente obtendo somente o sinal de força próximo do topo da composição de
hastes. Além do mais, foram feitas medidas em hastes de comprimentos longos
(acima de 10m) e as energias para hastes curtas foram extrapoladas a partir dos
sinais obtidos com hastes longas até o tempo correspondente de interesse (Figura
3.28). BELINCANTA (2002) explica que estes dados experimentais se referem
somente à energia da primeira onda de compressão incidente.
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Figura 3.28 Variação da eficiência de energia medida e extrapolada transferida às
hastes (ENTHRU/474J) em função do comprimento (BELINCANTA, 1998).

3.5.3 Princípio da conservação de energia de HAMILTON
Recentemente foi apresentada por AOKI (1997), AOKI (1998) e AOKI e
CINTRA (2000) uma interpretação do princípio da conservação de energia de
HAMILTON à análise da cravação de estacas e do comportamento do SPT. Esse
princípio estabelece que a variação das energias cinética (δT) e potencial (δV) somada
à variação do trabalho realizado pelas forças não conservativas (δW nc) atuantes sobre
o sistema durante qualquer intervalo de tempo t1 a t2 deve ser nula (Equação 3.43):
t2

t2

t1

t1

∫ δ(T − V) dt + ∫ δ(Wnc ) dt = 0

(3.43)

Segundo AOKI (1998), no trabalho das forças não conservativas inclui-se,
também, o trabalho efetuado pelas forças resistentes de amortecimento e quaisquer
forças externas arbitrárias atuantes no intervalo de tempo considerado.
AOKI e CINTRA (2000) afirmam que a eficiência de um golpe do martelo do
SPT está mais relacionada com o trabalho realizado por forças não conservativas
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(W nc) do que com a energia cinética aplicada. Segundo os autores, mais eficiente será
o golpe que resultar numa maior penetração permanente do amostrador no solo. A
justificativa para isso encontra-se no seguinte: quando o sistema haste-amostradorsolo recebe o impacto do martelo do SPT, ocorre a propagação de um pulso de tensão
no sistema. O pulso provocará um deslocamento máximo do amostrador no solo,
correspondente à resistência máxima mobilizada, no instante em que a velocidade
torna-se nula. A energia cinética que incide nas hastes é transformada em energia
potencial de deformação acumulada no sistema, desprezando-se outras eventuais
perdas de energia.
Cessado o impacto, a energia potencial armazenada é transformada em
trabalho realizado pelas forças não conservativas (incluindo amortecimento,
“damping”) e em energia elástica recuperada tanto nas hastes quanto no solo,
conforme esquematizado na Figura 3.29, ou seja:
V = W nc + Ve

(3.44)

onde:
V – energia potencial no sistema (área OBCO da Figura 3.29)
W nc – trabalho realizado pelas forças não conservativas (áera OBDO da Figura 3.29)
Ve – energia elástica recuperada (área BCDB da Figura 3.29)
Num certo tempo t após o final do impacto do martelo (descarregamento) no
sistema (ponto D da Figura 3.29), pode-se fazer o registro das componentes devidas
aos deslocamentos elásticos e permanentes, ou seja:
Dm = de + dp

(3.45)

onde Dm é o deslocamento máximo e de e dp os deslocamentos elástico e permanente,
respectivamente.
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Figura 3.29 Curva resistência versus deslocamento no topo do sistema hasteamostrador-solo (adaptado de AOKI e CINTRA, 2000).

De acordo com AOKI (1998) e AOKI e CINTRA (2000), a parcela de energia
elástica recuperada corresponde à energia de deformação acumulada no sistema
haste-amostrador-solo. Segundo eles, pelo princípio da conservação de energia de
HAMILTON, a maior parte dessa energia acumula-se nas hastes (comprimento l) e no
solo abaixo do amostrador. Dessa forma, é razoável crer que a penetração
permanente é diretamente proporcional ao trabalho realizado no sistema hasteamostrador-solo.
Pode-se aplicar o mesmo princípio acima para qualquer intervalo de tempo. A
escolha será feita, por exemplo, para o intervalo de tempo (t2-t0), onde t0 é o tempo no
qual a onda de compressão atinge o topo do sistema amostrador-solo e t2 o tempo
para o qual toda energia cinética é dissipada ao final do impacto do martelo. Neste
caso, quando ocorre a penetração máxima do amostrador no solo, a energia cinética
do impacto é transformada em energia potencial de deformação do sistema
amostrador-solo, trecho OB da Figura 3.29. Após o descarregamento, a energia de
deformação armazenada no sistema é transformada em trabalho realizado para
penetração permanente do amostrador, W nc, e em energia elástica acumulada no
sistema amostrador-solo, Ve.
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Neste caso, quanto menor o comprimento das hastes (l) e/ou menos resistente
o solo abaixo do amostrador, maior será a eficiência de energia transferida, pois
menos energia elástica recuperável será armazenada nas hastes e no solo. Isto indica
que, para a energia referida ao nível do amostrador, quando l tende a zero, a
eficiência do sistema é máxima e não mínima, indo contra indicações teóricas e
experimentais apresentadas por PALACIOS (1977), SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) e MORGANO & LIANG (1992).
De acordo com a teoria apresentada por AOKI (1997,1998) e AOKI e CINTRA
(2000), sendo a haste curta e a penetração máxima do amostrador igual à penetração
permanente, a parcela de energia elástica pode ser desprezada e, portanto, toda
energia cinética será transformada em trabalho para penetração do amostrador, tendo
como resultado a equação 3.46:
V = W nc

(3.46)

Por outro lado, no caso de solos resistentes a muito resistentes a energia
elástica recuperada será proporcional à resistência oferecida à penetração e o
trabalho realizado para a penetração permanente do amostrador será proporcional à
compressibilidade do sistema amostrador-solo apenas.
Resultados de previsões teóricas apresentados por AOKI e CINTRA (2000),
utilizando o princípio da conservação de energia de HAMILTON, indicam que os
valores da eficiência de energia medidos na cabeça do amostrador são maiores para
comprimentos pequenos de hastes, decrescentes até aproximadamente 5m de
comprimento, mantendo-se aproximadamente constantes para comprimentos maiores.
Estes resultados são apresentados no gráfico da Figura 3.30.
Naturalmente, as evidências teóricas mostradas na Figura 3.30 exigem
comprovação experimental a partir do SPT.
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Figura 3.30 Variação da eficiência em função do comprimento das hastes do SPT –
valores teóricos (AOKI e CINTRA, 2000).

3.5.4 Perdas ao longo da composição de hastes
Existem poucos trabalhos acerca das possíveis perdas de energia existentes
ao longo da composição de hastes. SCHMERTMANN & PALACIOS (1979)
mencionam os trabalhos de ADAM (1971) e MCLEAN et al. (1975), referindo-se a
estudos de equação da onda, onde verificou-se que o tipo de haste teria um efeito
desprezível nos valores de N. Vibrações laterais (“whipping”) não podem ser
simuladas em modelos unidimensionais. Entretanto, SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) citam o trabalho experimental de BROWN (1977), em que ensaios foram
efetuados até profundidades de até 34 m, indicando não haver diferenças de
comportamento com o emprego de hastes A e N, o que seria uma indicação da não
ocorrência de vibrações laterais.
Dados de PALACIOS (1977) indicam que o máximo valor da força medida no
topo da composição de hastes e junto do amostrador, bem como o aspecto da fase
inicial do pulso de tensões em ambos os locais, são bastante semelhantes. Entretanto,
o autor da presente tese não chegou a este resultado, como será mostrado no
Capítulo 6.
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SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) mencionam ainda as simulações de
HANSKAT (1978), nas quais são incluídos amortecimentos do aço e perdas em juntas,
tendo os resultados indicado efeitos muito pequenos no valor de N.
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CAPÍTULO 4

INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA

4.1

Considerações Iniciais
A transmissão de energia no SPT pode ser prevista teoricamente, conforme

apresentado no Capítulo 3 e mais detalhadamente no APÊNDICE Ι. A validação das
previsões teóricas fica por conta das medidas de energia realizadas através de
instrumentação adequada. Este capítulo apresenta a instrumentação utilizada para
obtenção de dados desta tese. São feitas algumas análises iniciais das primeiras
medidas efetuadas.

4.2

Sistemas Disponíveis para Medida de Energia Transferida às Hastes
A transmissão de energia para uma haste relativamente delgada pode ser

calculada a partir de teoremas de trabalho-energia. MORGANO & LIANG (1992)
enfocam este assunto sob um ponto de vista bastante apropriado, no qual são
apresentados os conceitos fundamentais associados à questão da energia transferida
a partir de medições efetuadas no topo das hastes do SPT. Esse trabalho é a principal
referência para o que se apresenta a seguir.
Admitindo-se que a haste se constitui de um material elástico-linear e possui
área de seção transversal uniforme, quando uma onda unidimensional se propaga na
haste, por definição, um incremento de trabalho ∆W é realizado à medida que em um
tempo t uma força variável F(t) atua provocando um deslocamento ∆δ, conforme
ilustrado na Figura 4.1 e expresso na Equação 4.1.
∆W = F(t) ∆δ
Sabendo-se que v (t) = ∆δ

(4.1)

∆t

, ou seja, ∆δ = v(t) ∆t, tem-se para um incremento

de trabalho
∆W = F(t) v(t) ∆t

(4.2)
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onde v(t) é a velocidade de partícula correspondente, adquirida pela haste.
Sendo assim, a energia transferida à haste desde o início da propagação da
onda (t1 = 0) até um tempo t2 qualquer, poderá ser calculada da seguinte maneira:

W =

t2

∫F

(t)

v (t) dt

(4.3)

t1 = 0

Figura 4.1 Transmissão de energia numa haste uniforme (MORGANO & LIANG, 1992).

Portanto, a partir de medições de força e de velocidade numa seção localizada
no topo das hastes do SPT, a energia resultante transferida às hastes será
determinada integrando-se o produto da força pela velocidade em relação ao tempo
naquela seção.
A primeira aplicação prática dos fundamentos da energia transferida às hastes
do SPT foi feita por PALACIOS (1977) e, posteriormente, por SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979). Em ambos os trabalhos, foram usadas células elétricas de carga
para monitorar a propagação da força incidente nas hastes, de onde foi constatado
que a transferência de energia do martelo para as hastes efetivamente é interrompida
no tempo 2l/c. Esta conclusão foi baseada na hipótese de que a onda de tração
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refletida no amostrador, quando retorna ao topo, separa o martelo das hastes e não
mais contribui significativamente para aumentar a energia transferida. Pelo fato de
apenas ter medido ondas de tensão, obtendo apenas registros de força, uma vez que
foram encontradas dificuldades em se medir velocidade com os acelerômetros
daquela época, PALACIOS (1977) utilizou a relação de proporcionalidade existente
entre a tensão e a velocidade apresentada por TIMOSHENKO & GOODIER (1970)
para superar o problema, ou seja,

σ=

Ev
c

(4.4)

v=

cσ cF
=
E Ea

(4.5)

ou

Portanto, substituindo-se a expressão da velocidade na equação da energia,
obtém-se:

c
W =
Ea

t2

∫F

2

(t)

dt

(4.6)

t1 = 0

A expressão acima foi utilizada por PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979), dentre outros, e foi recomendada pela norma ASTM D 4633 (1986)
e pelo ISSMFE (1989) para determinação da energia transferida às hastes do SPT,
que passou a ser denominado de método F2, ou EF2 (nesta tese), considerando a
integral da força ao quadrado no intervalo de tempo entre 0 e a “tension cutoff”.
Quando a integral é calculada até o tempo 2l/c, o método recebe a denominação E2F
(PDI, 1999). Por sugestão da ASTM D 4633 (1986), de DÉCOURT et al. (1988) e do
ISSMFE (1989), foram incorporados ao método EF2 os fatores de correção teóricos
K1, K2 e Kc. O valor da energia transferida às hastes, incluindo estes fatores de
correção, é expresso por

W=

cK 1K 2 K c t 2
∫ F(t) dt
Ea
t1 =0

(4.7)

onde K1 é um fator de correção teórico para levar em conta a posição da célula de
carga e K2 para considerar o comprimento finito da haste. Ambos os efeitos resultam

Página 109

Capítulo 4 Instrumentação Utilizada na Presente Pesquisa

em aparente tempo de “tension cutoff” menor que o esperado no topo de uma haste
uniforme e infinitamente longa, de forma que os valores de K1 e K2 são sempre
maiores que 1 (DÉCOURT et al. 1988). O terceiro fator (Kc) foi sugerido para corrigir a
energia em função da relação entre a velocidade da onda medida no golpe (ca) e a
velocidade da onda teórica (ci), colocada como dado de entrada no sistema de
aquisição de dados. Portanto, Kc = ca/ci. Este fator tem causado grandes controvérsias
(RIGGS et al., 1984; CLAYTON, 1990). CLAYTON (1990) propõe o fator de correção
único K, que pode substituir de uma só vez os fatores K1 e K2.
A partir de um golpe do martelo do SPT, se houver logo abaixo da cabeça de
bater uma instrumentação composta de sensores de deformação e de acelerômetros e
um sistema adequado de aquisição e condicionamento dos dados, será gerado um
registro de força e de velocidade em função do tempo, exemplificado na Figura 4.2.
Com o registro pode-se calcular a energia por qualquer dos três métodos descritos a
seguir.
É muito importante que a instrumentação não altere significativamente as
características geométricas das hastes, como por exemplo, o aumento da impedância
na seção dos sensores.
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Figura 4.2 Registros típicos de força e de velocidade vezes a impedância nas
hastes do SPT.
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têm sido utilizados quatro tipos de

instrumentação, quais sejam (BELINCANTA, 1998):
i)

strain-gauge instalado logo abaixo da cabeça de bater;

ii)

strain-gauges instalados simultaneamente no topo da composição (posição
i) e logo acima do amostrador;

iii)

strain-gauges e acelerômetros instalados numa seção abaixo da cabeça de
bater (a uma distância mínima de 10φ, sendo φ o diâmetro da haste);

iv)

strain-gauges e acelerômetros instalados simultaneamente no topo da
composição (posição iii) e logo acima do amostrador.
Considerando que a energia contida num pulso de compressão compõe-se de

duas parcelas, sendo uma de deformação (devida à compressão do material) e outra
cinética (devida ao movimento das partículas), pode-se usar as seguintes equações
(BELINCANTA, 1998; BUTLER et al., 1998; FARRAR, 1998; PDI, 1999; PDI, 1999a):
a) Método EFV
t =máx

EFV = ∫ F.vdt

(4.8)

0

b) Método EF2

EF2 =

c
Ea

t(F = 0)

∫ F dt
2

(4.9)

0

c) Método E2F

E2F =

c
Ea

t = 2l/c

∫ F dt
2

(4.10)

0

Nas Equações 4.8 a 4.10, F e v representam a força e a velocidade das
partículas em função do tempo na seção instrumentada. O tempo t limitando o
intervalo de integração depende do método. No método EF2 é o tempo para o qual a
força F(t) zera pela primeira vez, enquanto que no método E2F esse tempo
corresponde a 2l/c, sendo l o comprimento total desde a seção instrumentada até a
extremidade do amostrador. O tempo tmáx é aquele para o qual a integral representada
pela Equação 4.10 fornece o maior valor. Os parâmetros E, a e c são o módulo de
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elasticidade, a área da seção transversal instrumentada e a velocidade de propagação
da onda nas hastes, respectivamente.
A partir de medidas de força e de velocidade realizadas em hastes do SPT, SY
& CAMPANELLA (1991) demonstraram que não existe base racional para a correção
da velocidade da onda, ao mesmo tempo em que só recomendam o uso da Equação
4.9 para o cálculo da energia quando só se dispõe de registros de força, naturalmente
considerando as limitações do método.
ABOU-MATAR & GOBLE (1997) comentam que só com a medida de força não
há como avaliar experimentalmente a qualidade dos dados (acurácia das medidas),
uma vez que não se sabe como o sinal de velocidade se comporta proporcionalmente,
podendo-se incorrer em erros grosseiros.

4.3

Instrumentação Utilizada na Presente Pesquisa

4.3.1 Analisador do SPT (SPT ANALYZER)
O SPT ANALYZER é um equipamento relativamente compacto e de fácil
mobilização. Ele é constituído de uma unidade de aquisição de dados (com um
pequeno monitor), contendo uma bateria interna e carregador bi-volt (100-250V),
cabos de conexão e um segmento de haste do SPT medindo aproximadamente 1m de
comprimento, instrumentado com medidores de deformação (“strain-gauges”). No
segmento de haste existem dois furos entre os dois strain-gauges, nos quais podem
ser aparafusados dois acelerômetros para registros de aceleração. Dos sinais de
deformação e de aceleração obtêm-se a força e a velocidade de partícula,
respectivamente.
O SPT ANALYZER foi adquirido junto à PDI (Pile Dynamics Incorporation) pela
Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), ligada à UFRJ. O autor desta tese
acredita que esta seja a primeira vez que este sistema é utilizado no Brasil.
Nas Figuras 4.3 a 4.8 são mostradas fotos contendo detalhes da unidade de
aquisição de dados e da instrumentação da haste. As principais características de
cada um dos componentes do SPT ANALYZER são descritas a seguir:
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a) unidade de aquisição de dados – suas dimensões são de 205mm x 175mm x
115mm. Pesa aproximadamente 30N, sua tela é sensível ao toque e pode ser
operada em ambientes em local com temperatura na faixa de 00 a 400C (ver Figura
4.3). Essa unidade é alimentada por uma bateria de 12V DC. Quando necessário,
pode-se optar por uma bateria usada em automóveis. Possui sistema para
aquisição de dados com dois canais de deformação e dois de aceleração;
b) bateria – possui capacidade para alimentação de12V DC (interna), podendo ser
recarregada numa tomada de 100-250V AC;
c) cabos de conexão – conecta a seção instrumentada à unidade de aquisição de
dados e esta à bateria. Todos os terminais existentes nos cabos de conexão
possuem conexão rápida, que podem ser facilmente ligados (Figuras 4.4, 4.5, 4.6 e
4.7);

Figura 4.3 Unidade de aquisição de dados fabricada pela PDI (SPT ANALYZER).

d) medidores de deformação – elétricos, formados em ponte de Wheatstone
completa, sensíveis a 0,01 µε e 0,20 Volts, podendo adquirir sinais de até 8000µε.
Os dois “strain-gauges”, são devidamente presos às hastes próximos à cabeça-debater (distantes aproximadamente 50cm abaixo da superfície de impacto),
conforme mostrado nas Figuras 4.5 e 4.7. Essa instrumentação é capaz de operar
numa faixa de temperatura de –50o a 120o C. São resistentes ao choque de até
5000g. A partir dos registros de deformação em função do tempo, e dos dados da
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calibração, o SPT ANALYZER fornece o registro de força ou de tensão em função
do tempo nas duas posições onde estão colocados os sensores. A cada golpe, na
tela do analisador do SPT é apresentado em tempo real o valor da energia
transmitida à composição de hastes segundo dois métodos, o EF2 e o EFV (ver
Figura 4.8). O programa que acompanha o equipamento permite que o usuário
selecione qual dos sensores será o primeiro a registrar a passagem da onda de
tensão (sensor “trigger”). Em quase todas as campanhas de ensaios, adotou-se
como “trigger” o sensor que mede F1 (strain-gauge 1, Figuras 4.5 e 4.7). Esta
opção se deu em virtude dele ser o mais próximo do topo da composição, portanto,
o primeiro a ser sensibilizado pela onda gerada por ocasião do impacto;
e) acelerômetros – Piezoelétricos. A sensibilidade de voltagem de cada sensor é da

ordem de 1,0mV/g, com resolução igual a 0,02g, podendo registrar aceleração de
até 5000g. Os dois acelerômetros são aparafusados na seção instrumentada,
colocados em posições diametralmente opostas, entre os dois “strain gages”,
espaçados 3cm entre eles no sentido axial da composição de hastes (ver Figuras
4.4, 4.5 e 4.7). A unidade de aquisição automaticamente transforma o registro de
aceleração em função do tempo em sinal de velocidade para ser usado no cálculo
da energia transferida (ver Figuras 4.2 e 4.9). Cada acelerômetro é protegido por
um bloco de alumínio medindo 25mm x 25mm x 25mm (ver Figura 4.6).
Todos os sensores (acelerômetros e “strain-gauges”) foram calibrados por
técnicos da PDI para serem utilizados nas hastes especificadas pela NBR 6484
(2001). A Tabela 4.1 apresenta as constantes de calibração de cada sensor utilizado e
na Tabela 4.2 são fornecidas as principais propriedades das hastes empregadas.
Convém ressaltar que essas calibrações têm um período de validade de dois anos,
contados a partir de janeiro de 2000. A Figura 4.7 mostra a haste instrumentada com
os sensores prontos para aquisição dos dados.
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Tabela 4.1 Constantes de calibração dos sensores usados no SPT ANALYZER.

ACELERÔMETRO

STRAIN-GAUGE

Número de Série

K (G/V)

52202

1048

52204

1053

52205

1054

52207

1048

HASTE

65BR

66BR

PONTE

me/V

1

221,04

2

223,38

1

218,15

2

216,81

Tabela 4.2 Características das hastes empregadas.

HASTE (SCH 80)

PROPRIEDADES
MÓDULO DE

IDENTIFICAÇÃO

COMPRIMENTO

ÁREA

(m)

(cm2)

65BR

1,0

4,2

207000

66BR

1,0

4,4

207000

ELASTICIDADE
(MPa)

Segundo o representante da PDI no Brasil, engenheiro Jorge W. Beim, deve-se
ter o devido cuidado em relação aos sensores e às conexões existentes nos cabos
que ligam a seção instrumentada à unidade de aquisição de dados, visto que estes
elementos, por não serem à prova d’água, podem ser danificados caso haja
inundação. Também se deve verificar constantemente a fixação dos acelerômetros às
hastes e manter sob perfeito estado de conservação os “strain-gauges” instalados nas
seções instrumentadas.
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Figura 4.4 Detalhes da instrumentação usada nas avaliações iniciais do SPT
ANALYZER no Rio de Janeiro.

Figura 4.5 Detalhes da haste instrumentada do SPT.
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Figura 4.6 Acelerômetros fabricados pela PDI, utilizados na pesquisa da presente tese.

Figura 4.7 Detalhes do equipamento do SPT e da instrumentação pronta para
aquisição de registros de força e de velocidade transferida às hastes.
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O sistema faz a aquisição de dados a uma freqüência de amostragem de até
20000Hz (amostras/segundo). Os sinais são adquiridos através de um conversor
analógico-digital incorporado ao equipamento. Cada registro é composto de quatro
sinais separados (F1, F2, V1 e V2). O intervalo de tempo total de aquisição disponível
é 102,4ms. Com uma freqüência de 10000 amostras por segundo (10 pontos por
milissegundo), pode-se coletar 1024 registros.
Os registros adquiridos são automaticamente armazenados em um cartão de
memória (ver Figura 4.3) com capacidade para 40MB. É necessário introduzir esse
cartão no local apropriado da unidade de aquisição sempre que ela for acionada.
Quando a unidade de aquisição é ligada, é feito imediatamente o reconhecimento do
cartão pelo programa instalado, o EPROM (Erasable & Programmable Read-Only
Memory), e em seguida é mostrada a primeira tela, onde o usuário poderá revisar
algum dado pré-existente ou prosseguir para a aquisição de novos dados.
Caso o usuário deseje adquirir novos dados, o ANALYZER solicitará os dados
de entrada, tais como identificação do projeto, do furo, do tipo de martelo e o nome do
operador. Nas telas seguintes serão requisitados do operador dados como
comprimento das hastes, área da seção instrumentada, profundidade do ensaio e as
constantes de calibração dos sensores. O autor da presente tese considera
desnecessário detalhar a parte operacional do sistema de aquisição de dados, uma
vez que no manual de operações do equipamento essa questão tem um caráter
extremamente auto-explicativo (PDI, 1999a).

Uma das vantagens do analisador do SPT é que ele detecta antes de qualquer
golpe se algum dos sensores está com funcionamento comprometido ou não está
devidamente conectado, o que pode acontecer, por exemplo, por esquecimento do
operador. Caso algum problema esteja ocorrendo, ao lado daquele sensor com
problema, na tela “SELEÇÃO/CALIBRAÇÃO DOS SENSORES” será exibida uma
breve mensagem de advertência. Por exemplo, na coluna “TEST” será exibida a
mensagem “FAULT”. Por ocasião das campanhas de ensaios descritas nesta tese não
foi detectado em nenhum momento este possível tipo de problema.
Em tempo real, é permitido ao operador selecionar qual ou quais registros
deverão estar ativos, sendo o registro ativo aquele usado para o cálculo da energia
(ver Figura 4.8). Esta ação possibilita a exclusão de registros com aparente
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comprometimento, como por exemplo, o registro de um acelerômetro não devidamente
aparafusado às hastes.
Ao final da aquisição de dados provenientes de uma seqüência de golpes, o
usuário terá a possibilidade de salvá-los em formato *.w01, o qual habilita os arquivos
de dados para serem tratados no programa PDA-W (Pile Driving Analyzer), fornecido
junto com o analisador do SPT. Clicando no ícone “FILE” da tela “REVIEW” o usuário
será remetido à tela seguinte onde será perguntado se deseja salvar o arquivo
completo ou pela metade. Salvando-o pela metade, o registro de cada golpe será
cortado em 51,2ms. Esta seleção tem a vantagem de economizar memória, entretanto
traz o inconveniente de perder o restante do registro. Da experiência adquirida pelo
autor da presente tese, é recomendável salvar sempre o registro completo.

Figura

4.8

Tela

do

analisador

do

SPT

exibindo

em

tempo

real

registros

durante o impacto do martelo no topo da composição de hastes.

Após os dados serem gravados, o cartão de memória poderá ser retirado da
unidade de aquisição. Com o auxílio de um computador os dados podem ser
transferidos para um disco rígido ou para disquetes para transporte ou armazenagem.
É possível ainda fazer a conexão direta com um computador através de uma porta
paralela existente no ANALYZER.
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O PDA-W (Pile Driving Analyzer)
O PDA-W é o programa que acompanha o SPT ANALYZER no qual o usuário

poderá fazer as análises dos dados. É o mesmo programa utilizado pela PDI para
análise de registros de prova de carga dinâmica de estacas.
No PDA-W o usuário poderá efetuar várias operações na plataforma Windows,
dentre elas editar os dados de entrada do ANALYZER, alterar as constantes de
calibração dos sensores, ativar e desativar registros, criar lista de resultados (menu)
para serem exibidos, etc. Uma tela capturada do PDA-W contendo registros exibidos
durante as análises dos dados desta tese é mostrada na Figura 4.9. Em virtude do
manual de operações do PDA (PDI, 1999) ser didaticamente bem elaborado, o autor
sugere a leitura detalhada do mesmo antes de sua utilização, não cabendo aqui por
questões óbvias o seu detalhamento.

Figura 4.9 Tela capturada do PDA-W exibindo registros durante as análises dos
dados obtidos no bairro do Bessa em João Pessoa.
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CAPÍTULO 5
AS CAMPANHAS DE ENSAIOS REALIZADAS

5.1

Considerações Iniciais

Neste capítulo serão apresentadas as campanhas de ensaios realizadas. A
pesquisa teve a colaboração de três empresas de sondagens de dois estados
brasileiros, Rio de Janeiro e Paraíba.

Durante a pesquisa nenhuma interferência foi feita no sentido de alterar os
procedimentos de rotina nas sondagens das empresas que colaboraram com a
pesquisa. Esta sistemática objetivou a aquisição de dados em sua forma natural, ou
seja, de acordo com os procedimentos usuais de cada empresa.

Por conveniência, as empresas que colaboraram com a pesquisa serão
numeradas de 1 a 3, enquanto as equipes de cada empresa serão identificadas por
letras do alfabeto (A, B, C).

Os ensaios foram efetuados desde maio de 2000 a dezembro de 2001, tendo
sido adquiridos 1474 registros de golpes. As medidas foram efetuadas, em sua grande
maioria, com os sensores de deformação e aceleração localizados próximos à cabeça
de bater, porém foram adquiridos registros também com os sensores junto ao
amostrador. A campanha designada como complementar teve a finalidade precípua de
medir altura de queda e velocidade de impacto do martelo. Os dados obtidos puderam
representar condições bastante distintas tanto quanto à resistência do solo como ao
comprimento da composição de hastes. As principais características das campanhas
de ensaios encontram-se relacionadas na Tabela 5.1 a seguir.

5.2

Primeira Campanha – Cidade do Rio de Janeiro

A primeira campanha constituiu-se de duas etapas: na primeira, foram feitas
algumas avaliações iniciais quanto ao funcionamento do sistema de aquisição de
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dados e foram verificados alguns aspectos relativos ao SPT. Foram adquiridos dados
de 31 golpes de martelo numa composição de hastes medindo 31,4m de comprimento.
Isso ocorreu em uma das sondagens feitas pela equipe “A” da empresa 1 no bairro do
Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Na segunda
etapa, foram adquiridos 117 registros de força e de velocidade em função do tempo na
seção instrumentada da composição de hastes do SPT junto à equipe de sondagem
“B” da mesma empresa. Foram acompanhados os dois últimos dos três furos
efetuados em um terreno situado no bairro de Bonsucesso, Zona Norte da cidade.

5.2.1

Bairro do Recreio dos Bandeirantes

Os primeiros testes para avaliação do sistema de aquisição de dados foram
feitos no dia 19 de maio de 2000. No local, a equipe “A“ da empresa 1 composta de
três operários encontrava-se efetuando uma sondagem com SPT, cuja profundidade já
alcançava os 30m, aproximadamente. De acordo com informações fornecidas pelo
sondador, o depósito se constituía basicamente de areia argilosa a areia fina
medianamente compacta, com NSPT da ordem de 23.
Na chegada ao local da sondagem, percebeu-se uma boa acolhida por parte da
equipe pertencente à empresa 1 (convém salientar que o técnico responsável pelas
equipes de sondagem acompanhava o presente autor, além do prof. Fernando
Danziger). Como o tempo estava propenso à ocorrência de chuvas, tomou-se o devido
cuidado de proteger o SPT ANALYZER embaixo de um guarda-sol, haja vista que o
mesmo não é à prova d’água. Após os contatos iniciais, procedeu-se à instalação do
SPT ANALYZER e foram feitas as primeiras verificações a respeito do equipamento
usado pela equipe “A” da empresa 1, cujas principais características são descritas a
seguir.

a) tripé – feito com hastes metálicas de 5 metros de comprimento e 50mm de
diâmetro (ver Figura 5.1);
b) tipo de martelo – cilíndrico, maciço ; altura de 28cm e φ = 20,4cm (desgastado e
sem coxim), conforme mostrado na Figura 5.1;
c) sistema de levantamento e soltura do martelo – manual com cabo de aço (φ ≅
10mm), não usa tambor. Comum a utilização de sarilho (ver Figura 5.1);
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d) sistema de perfuração – com trado concha até 1m de profundidade, em seguida
era feita a penetração do amostrador por 45cm contando-se os golpes necessários
para tal penetração e a partir daí continuava-se com a lavagem com trépano até a
profundidade seguinte (2m);

e) método de estabilização do furo – uso de lama bentonítica. Não usa peneira para
retenção do material escavado (ver Figura 5.1);

f)

procedência da lama usada – da cidade de Boa Vista, situada a 40km de Campina
Grande (a 175km da capital João Pessoa);

g) tipo de cabeça de bater – pequena, φint = 24mm; φext = 64mm; h = 40,5mm;
pesando aproximadamente 10 N (ver Figura 5.2);
h) tipo e estado de conservação das hastes – velhas, com área = 3,71 cm2 (φext =
32mm; φint = 23,5mm). Comprimentos individuais variando entre 1,72m a 1,87m.
Vale salientar que o sondador fazia a medida do comprimento total da composição
em cada ensaio considerando como se todos os segmentos de haste fossem de
2m de comprimento, conforme relatado por ele próprio;

i)

amostrador – tipo “Raymond” bi-partido, aparentemente igual ao recomendado
pela NBR6484 (2001), todavia medindo 78,5cm de comprimento (o especificado
pela NBR6484/2001 mede 81cm de comprimento) e aproximadamente 51mm de
diâmetro externo. Sapata cortante relativamente amassada (ver Figura 5.3);

j)

altura de queda – estimativa apenas visual, não observada nenhuma marca de
referência na haste-guia;

k) luvas (conexões das hastes) – relativamente conservadas, fabricadas pela própria
empresa: área = 8,36 cm2, φext= 45mm, φint = 31mm, h = 56mm (ver Figura 5.2);
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Sistema de SPT e tipo de martelo usado pela equipe “A” da empresa 1
efetuando sondagem no bairro do Recreio – RJ.

Figura 5.2 Tipo de cabeça de bater e de luvas usadas pela equipe “A” da empresa 1
durante sondagem no bairro do Recreio – RJ.

Capítulo 5 As Campanhas de Ensaios Realizadas

Página

125

Figura 5.3 Tipo e condições do amostrador e sapata cortante usada pela equipe “A” da
empresa 1 durante sondagem no bairro do Recreio – RJ.

5.2.1.1 Análises preliminares – Problemas encontrados

A unidade de aquisição de dados exibe a cada golpe, em tempo real, a energia
medida por dois métodos diferentes (EF2 e EFV), usando a média de cada par de
registros ou um registro específico se assim o operador desejar1. Além disso, são
fornecidas outras informações tais como força máxima de impacto, o número do golpe
e a eficiência de energia transferida às hastes em relação à energia teórica fornecida.

Nas primeiras observações feitas no Recreio, puderam ser verificados alguns
resultados aparentemente estranhos, como, por exemplo, valores de EFV negativos (o
que teoricamente poderia indicar que o acelerômetro estava de cabeça para baixo) e
de EF2 iguais a zero. O autor da presente tese acredita que estas ocorrências podem
estar ligadas a problemas com a rotina do programa “EPROM” instalado no SPT
ANALYZER, encarregado de fazer os cálculos da energia por ambos os métodos.
Consultado sobre o problema, LIKINS (2000) acredita que poderia estar relacionado a
“transbordamento” (overflow) durante o cálculo da integral matemática no software
instalado no ANALYZER, uma vez que não acontece com o programa PDA-W, o qual
por sua vez usa pontos flutuantes (floating point). De qualquer forma, os técnicos da
PDI prometeram solucionar o problema.

1

Antes de liberar para a aquisição de dados, o operador pode selecionar quais sensores estarão ativados.
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Para verificação inicial dos valores da energia fornecidos pelo sistema de
aquisição de dados do SPT, o autor desta tese utilizou os registros de força e de
velocidade do golpe de número 17 da sondagem feita no Recreio e calculou os valores
de EF2 e de EFV utilizando uma planilha do EXCEL. Vale ressaltar, entretanto, que o
programa EXCEL não lê diretamente os dados armazenados no formato dos arquivos
gravados pelo SPT ANALYZER (*.w01). Neste caso, com o auxílio do programa PDAW, é possível copiar o arquivo gravado individualmente a cada golpe e transferi-lo para
um programa que trabalhe com arquivos de extensão do tipo *.DAT (por exemplo,
GRAPHER) e, a partir daí, levar os dados para a planilha do EXCEL.

Voltando à análise do golpe de número 17, o autor desta tese calculou as
energias EF2 e EFV2 usando os registros feitos pelo ANALYZER e confirmou que
realmente ambas são calculadas conforme descrito anteriormente. Para o golpe
analisado, os valores de EF2 e EFV foram 257 Joules e 335 Joules, respectivamente.
Ou seja, o método EF2 forneceu um valor de energia cerca de 23% menor que o de
EFV. Estes valores são aproximadamente iguais aos valores exibidos na tela do SPT
ANALYZER no momento do impacto e pelo PDA-W quando os dados do SPT
ANALYZER são enviados para esse programa (256 Joules e 333 Joules,
respectivamente). Surpreendentemente foram observados, em diversos casos e nas
duas etapas dessa primeira campanha, valores de EFV negativos e de EF2 iguais a
zero na tela do SPT ANALYZER, conforme comentado anteriormente.

Tomando-se como referência a energia potencial teórica do martelo de 65kg
caindo de uma altura de 75cm (478,24J), as eficiências de energia transferida à
composição de hastes seriam, 53,7% e 70,0%, respectivamente. Estes valores
confirmam os exibidos na tela do SPT ANALYZER imediatamente após o golpe.

É importante registrar que como o sondador mede o comprimento da
composição como se todos os segmentos individuais de hastes tivessem 2m, e
admitindo que cada um media em média 1,80m, havendo 15 segmentos no total, é
provável que o comprimento total fosse de apenas 27m e não de 31,4m, conforme
relatado. Este é um erro grave, que pode comprometer a qualidade da sondagem.
Esta mesma ocorrência não foi verificada com outras equipes da mesma empresa, o

2

A proporcionalidade média entre a força e a velocidade no intervalo t=2l/c neste golpe foi igual a 0,64.
O ideal seria 1,0.
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que mostra que pode haver diferença de qualidade de ensaio de uma equipe para
outra dentro da mesma empresa.

Um outro cálculo de EFV foi feito pelo autor da presente tese considerando os
registros de força e de velocidade até o tempo final do registro. Neste caso, a energia
EFV calculada foi 319 Joules, ou seja, 4,8% menor que o valor de EFV máxima.

Um fato importante a considerar, em se tratando de EF2, é que do ponto de
vista teórico, o tempo

t=

2l
deveria corresponder ao ponto da curva F(t) = 0.
c

Entretanto, tem sido observado que isso nem sempre acontece (BUTLER et al., 1998).
O índice denominado de RAT (dado em percentual) pelo SPT ANALYZER é também
mostrado a cada golpe e representa a relação entre o tempo correspondente ao
“cutoff” do registro de força (tempo de força zero pela primeira vez a partir do instante
do impacto) e o tempo correspondente a 2l/c. Para o golpe 17 esse índice foi 1,07, ou
seja, o intervalo de tempo de EF2 utilizado foi de 1,07 x

2l
. Como a composição
c

teoricamente estava com 31,4m de comprimento, esse tempo deveria ser 12,3ms.
Entretanto, o tempo de “cutoff” real foi de aproximadamente 13ms. Com a composição
de 27m esse tempo deveria ser 10,5ms, o que não se confirma nos dados obtidos.

É conveniente citar que a ASTM D4633 (1986) e alguns recentes trabalhos
publicados nesta área (BUTLER et al., 1998; FARRAR, 1998), consideram válido o
cálculo de EF2 quando o tempo de “cutoff” da primeira onda de compressão situa-se
entre 0,9 x

2l
2l
e 1,2 x
. Quando a onda de compressão é cortada fora deste
c
c

intervalo, os valores de EF2 devem ser desconsiderados. Neste caso, apenas a
energia EFV poderá dar resultados confiáveis. O mesmo vale quando a perda de
proporcionalidade entre força e velocidade (FVP) acontece durante a primeira onda de
compressão. Um índice denominado de FVP é calculado também a partir dos dados
do SPT ANALYZER e pode ser acessado com o auxílio do PDA-W durante as análises
dos dados. Para o caso do golpe 17, este índice foi igual a 0,64, revelando uma
considerável perda de proporcionalidade força-velocidade no período de tempo
compreendido entre t = 0 até t = 2l/c.
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No caso da onda ser cortada muito além de t = 2l/c, LIKINS (2000) sugere que
ao invés de EF2 seja considerada a energia calculada até t = 2l/c, ou seja, E2F.

As observações anteriores reforçam a idéia de que a energia medida apenas
até o intervalo de tempo “cutoff” e apenas com o registro de força (EF2) não é válida
quando a proporcionalidade entre a força medida e a força calculada indiretamente
pelo registro de velocidade (F = V*Z) não acontece integralmente.

Cabe ressaltar que a força máxima (FMX) do impacto exibida na tela do SPT
ANALYZER refere-se à primeira onda de compressão, enquanto que a velocidade
máxima (VMX) também armazenada junto com os dados (pode ser visualizada usando
o PDA-W) pode estar tanto na primeira quanto numa segunda onda de compressão,
se houver. Assim, mesmo que se tenha uma ótima proporcionalidade força-velocidade
(FVP = 1,0) durante a primeira onda de compressão (teoricamente t =

2l
), pode ser
c

que devido ao pequeno comprimento da composição, a resistência do solo, atrito entre
a haste e/ou amostrador e as paredes do furo e/ou presença de elementos com área
de

seção

transversal

diferente

da

haste,

alterem

a

impedância

e as reflexões sejam elevadas ao ponto da velocidade na segunda onda de
compressão ser ainda maior que a máxima verificada no primeiro pulso. Este aspecto
será abordado com resultados experimentais no próximo item.

5.2.2

Bairro de Bonsucesso

A segunda etapa da primeira campanha foi realizada no bairro de Bonsucesso,
onde foram instrumentadas duas das seis sondagens programadas pela equipe “B” da
empresa 1 para o local. Foram adquiridos 117 golpes em hastes de comprimentos
variando entre 2m e 7m, correspondendo a profundidades variando entre 1m e 6m.

Na Tabela 5.2 são mostrados os dados do solo obtidos durante as duas
sondagens no bairro de Bonsucesso, enquanto nos gráficos das Figuras 5.4 e 5.5 são
mostrados os perfis de sondagens.

Trata-se de situações típicas, para avaliação da energia transferida, para
composições de hastes de pequeno comprimento, com solos de baixa e de alta
resistência. Para se ter uma idéia da variação da resistência, o NSPT medido no
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primeiro furo de sondagem na profundidade de 1m foi de 4, enquanto que a 5m de
profundidade foram dados 30 golpes para uma penetração de apenas 7cm,
aproximadamente. A seguir serão apresentadas as principais características do
equipamento usado pela equipe B da empresa 1 nesse local:

a) tripé – constituído de hastes metálicas de 5 metros de comprimento e 50mm de
diâmetro, conforme mostrado na Figura 5.6;

b) tipo de martelo – maciço, pesando cerca de 0,64 kN (incluindo rabicho e suporte),
altura de 28cm e φ = 20,4cm (desgastado e sem coxim), conforme mostrado na
Figura 5.7a;
c) sistema de levantamento e soltura do martelo – manual, com corda de sisal (φ ≅
19mm), sem utilização de tambor, conforme mostrado na Figura 5.6;

d) sistema de perfuração – uso do trado concha no primeiro metro, lavagem com
trépano a partir da primeira penetração (1,45m). Vale salientar que, como a largura
do trépano é muito próximo do diâmetro do amostrador (tipo 2, Figura 5.7b), pode
ser que em alguns casos, principalmente em solos mais resistentes, o amostrador
ao ser colocado no furo não atinja a cota de lavagem do furo (fundo do furo).

Tabela 5.2 Características gerais dos solos encontrados durante a primeira campanha,
no bairro de Bonsucesso – Rio de Janeiro.
Bairro de Bonsucesso

Furo 1
Prof.
(m)

N

Furo 2

Descrição do

Prof.

solo

(m)

N

1,45

2

2,45

11

10

Aterro de argila
arenosa, com
pedregulhos.
Argila arenosa,
mole, de cor cinza.
Argila arenosa,
média, de cor cinza.

3,45

8

4,45

19

Argila arenosa, rija,
de cor cinza.

4,45

8
13

30/7

Impenetrável
Rocha

5,45

5,07

5,99

-

1,45

4

2,45

3

3,45

Descrição do
solo
Aterro de argila
arenosa de
consistência mole
Argila arenosa, de
consistência média a
rija, de cor cinza.
Argila siltosa, de
consistência média,
de cor cinza.
Areia média a fina,
compacta, de cor
cinza.
Impenetrável
Rocha
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EQUIPE B - EMPRESA 1

FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra: Depósito da Telerio
Local: Rua Eng. Moura, 206, Bairro de Bonsucesso - Rio de Janeiro

01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: Telerio
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

2ª e 3ª Penetrações

Prof. da
Camada
Nº de Golpes

(m)

1ª e 2ª

Gráfico: Registência à Penetração

Massa do Martelo: 65 kg (não registrado)
Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª
Paralelepípedo.

0,10

Aterro de pó de pedra.

0,36
Aterro de argila arenosa, com pedregulhos.

4/30

1,45

Areia argilosa fofa, de cor cinza.
2,30

3/30

Argila arenosa mole de cor cinza.

3,00
Argila arenosa média de cor cinza.

10/30
3,75

Argila arenosa rija, de cor cinza.
19/30

4,50

Areia argilosa muito compacta, com pedregulhos,
de cor cinza.

30/7

Rocha alterada.
5,64
5,66
5,67

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Impenetrável ao Trépano a 5,67m

Início:

Desenhista:
Arnaldo
Escala:

1:50

23/05/2000

Observação:

Término:
23/05/2000
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.4 Sondagem 1 efetuada pela equipe “B” da empresa 1 no bairro de Bonsucesso,
Rio de Janeiro.

Dessa maneira, antes da contagem da penetração por golpe, é preciso fazer
um ajuste do amostrador no furo para que se atinja a cota do ensaio, o que de certa
forma aumenta o atrito ao longo dele e, conseqüentemente, a resistência à penetração
de cada um dos 15cm cravados no solo. Isto aconteceu, de fato, ao final do segundo
furo. O amostrador, ao ser colocado no furo, não desceu, o que poderia representar o
fechamento do furo. Entretanto, mesmo com os golpes para atingir a cota de ensaio
(procedimento rotineiro empregado), o amostrador ficou bem acima da profundidade
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lavada, indicando que, realmente, o furo não foi aberto com o diâmetro suficiente para
a colocação do amostrador. A Figura 5.7b apresenta também os dois modelos de
trépano usados pela empresa. O modelo 2 é o rotineiramente utilizado pela equipe.
Nota-se que ele possui uma largura máxima de 52mm, ligeiramente maior que o
diâmetro do amostrador (51mm). Cabe enfatizar que este não é o procedimento
recomendado pela NBR 6484 (2001);

PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EQUIPE B - EMPRESA 1

FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra: Depósito da Telerio
Local: Rua Eng. Moura, 206, bairro de Bonsucesso - Rio de Janeiro

02

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: Telerio
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

Nº de Golpes
1ª e 2ª

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 65 kg (não foi registrado)

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

Aterro de argila arenosa, muito mole a rija,
com pedregulhos e pedaços de madeira.

2/30

11/30
2,63
Argila arenosa, de consistência média,
3,30

8/30

de cor cinza.

8/30

Argila siltosa, média a rija, de cor cinza.

13/30

Areia média a fina, argilosa, compacta,

3,80

5,25
de cor cinza.
5,99
Rocha
Impenetrável ao Trépano a 5,99m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Início:

Desenhista:
Arnaldo
Escala:

1:50

23/05/2000

Observação:

Término:
23/05/2000
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.5 Sondagem 2 efetuada pela equipe “B” da empresa 1 no bairro de
Bonsucesso, Rio de Janeiro.
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Figura 5.6 Equipe de sondagem “B” da empresa 1 efetuando sondagem no
Bairro de Bonsucesso – RJ.

(a)

(b)

Figura 5.7 (a) Tipo de martelo, cabeça de bater e (b) dimensões dos trépanos usados
pela equipe “B” de sondagem da empresa 1 no bairro de Bonsucesso – RJ.
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e) procedimento para estabilização do furo – uso de lama bentonítica. Não foi
verificado o uso de peneira para retenção e identificação do material escavado,
contrário ao que recomenda a NBR 6484 (2001). O uso do revestimento foi até os
3m de profundidade, aproximadamente;

f) procedência da lama usada – da cidade de Boa Vista, distante 40km a Leste de
Campina Grande, ou a 175km da capital João Pessoa-PB;

g) tipo de cabeça de bater – foram observados dois tipos: o tipo 1 (o mais usado),
um segmento de haste de aproximadamente 17cm de comprimento, pesando
5 N; o tipo 2 é semelhante ao usado pela equipe que efetuou os ensaios no
Recreio. É pequena, com φint = 24mm, φext = 64mm, h = 40,5mm e
aproximadamente 920,7g de massa (ver Figura 5.8). Vale lembrar que nenhum
dos dois tipos utilizados satisfaz às recomendações da norma brasileira;

h) tipo e estado de conservação das hastes – hastes de 32N/m (NBR 6484, 2001),
velhas. Área = 3,71cm2, com φext = 32mm e φint = 23,5mm. Comprimentos
individuais mais regulares do que os das hastes usadas pela equipe “A” no Recreio
(2,0m ± 0,02m). O comprimento da composição de hastes foi rigorosamente
medido em cada nível da sondagem;

i)

amostrador – do tipo Raymond, bi-partido, aparentemente igual ao recomendado
pela NBR6484 (2001), todavia medindo 78,5cm de comprimento (o especificado
pela NBR6484 mede 81cm). A sapata cortante mostrava-se relativamente
amassada, semelhante à mostrada na Figura 5.3;

j)

altura de queda – estimativa puramente visual, não havendo nenhuma marca de
referência na haste-guia. No último nível da sondagem do furo 2 foi feita uma
marca na altura de 75cm da haste-guia para controlar a altura de queda e assim
poder comparar os valores da energia medida com o valor teórico de queda livre.
Foram estimadas, visualmente, alturas de queda acima de 90cm. Considerando
uma altura de queda de 90cm e nenhuma perda de velocidade do martelo por
atrito durante a queda, a energia teórica (E*) seria da ordem de 574J.
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Figura 5.8 Tipos de cabeças de bater usados pela equipe “B” de sondagem da
empresa 1 durante sondagens no bairro de Bonsucesso – RJ.

k) luvas (conexões das hastes) – encontravam-se relativamente bem conservadas,
fabricadas pela própria empresa: área = 8,36 cm2, φext= 45mm, φint = 31mm, h =
56mm (semelhantes ao modelo mostrado na Figura 5.2);

5.2.2.1 Análise

dos

registros

dinâmicos

–

Problemas

com

a

energia

EF2

O fato da altura de queda do martelo ter sido maior do que a recomendada pela
NBR6484 (2001) pôde ser comprovado através da observação de valores de energia
transferida em vários golpes acima da energia potencial nominal de referência do
martelo (E* = 478,24 Joules).
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Isto foi verificado, por exemplo, no Furo 2, no primeiro nível (terceiro golpe, L =
2,39m) e no quarto nível (praticamente todos os golpes). Por exemplo, para L = 5,37m
(aproximadamente 3,5m de profundidade), a eficiência de energia transferida no sexto
golpe foi de aproximadamente 111%, indicando que o sistema teria transferido mais
energia do que seria possível. Valores de energia transferida acima da teórica foram
observados em pelo menos 8 dos 12 golpes do nível quatro.

No último nível do Furo 2 (L = 7,4m) foi feito um controle da altura de queda do
martelo, procurando-se obedecer aos 75cm recomendados pela NBR 6484 (2001).
Verificou-se que todos os dez golpes efetuados tiveram os valores de EFV (323
Joules, em média) abaixo do valor teórico. O valor médio da eficiência de energia
transferida foi de 67,5%. Todos os dez golpes aplicados apresentaram uma segunda
onda de compressão, a partir do tempo t =

2l
, de maior amplitude que a primeira,
c

conforme registro típico mostrado na Figura 5.9. Por causa da força não ter zerado ao
final da primeira onda, o que só ocorreu aproximadamente 6l/c depois, os valores da
energia EF2 foram anormalmente elevados (972 Joules), significando uma eficiência
de energia transferida igual a 203%.

A Figura 5.10, obtida com haste de 6,4m de comprimento (Furo 1, nível 2,
golpe 8) evidencia que mesmo havendo uma excelente proporcionalidade no trecho
entre

t = 0 a t = 2l/c, dependendo da resistência do solo, o método EF2 pode

superestimar a energia transferida para as hastes devido à geração de um segundo
pulso de compressão com amplitude maior que o primeiro. Para o golpe apresentado
EF2 foi igual a 916 Joules, enquanto que EFV foi igual a 344 Joules. Vale frisar que
neste nível foram dados 30 golpes para uma penetração de apenas 8,3cm. A
penetração atingida com o golpe foi de apenas 1,3mm, correspondendo a um N’ da
ordem de 230. A primeira onda só foi cortada no tempo correspondente a 8l/c,
aproximadamente.

A constatação relatada no parágrafo corrobora relatos de BUTLER et al. (1998)
e FARRAR (1998), onde se afirma que em solos com N > 50 os valores medidos de
EF2 tendem a ser anormalmente elevados, o que invalida o método. Vale lembrar que
esta observação está de acordo com DÉCOURT (2002b) e as conclusões de AOKI e
CINTRA (2000).
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8
to = 9,8ms
t1 = 12,70ms

70

7.50

LEGENDA

7

FORÇA

6.50

VELOCIDADE

60

6
5.50

40

FORÇA (kN)

5

BONSUCESSO - RJ
F2N6 - GOLPE 8
Comprimento = 7,40m
FVP = 0,67
EMX = 309 JOULES
EF2 = 972 JOULES
RAT = 3,15
N' = -2,54mm/1golpe
N = -11,51mm/11golpes
Desl. Final = -2,54mm

30
20

4.50

4
3.50

3
2.50

2
1.50

10

1

VELOCIDADE (m/s)

50

0.50

0

0
-0.50

-10

-1
t=2l/c

-20
-30
0

10

20

30

40

50

60

70

TEMPO (ms)

Figura 5.9 Curvas típicas de força e velocidade em função do tempo obtidas
com uma composição de 7,4m de comprimento.

70
60

LEGENDA

Força, V*Ea/c (kN)

50

FORÇA MEDIDA

40

FORÇA = V*Ea/c

30

L = 6,4m
Ea/c = 17,22 kN.m/s
EF2 = 916 Joules
EFV = 344 Joules
FVP = 1,0
N' = 230

20
10

TEMPO DE EFV

0

T = 2L/C
(2,5 ms)

-10

T (F=0) EF2
(9,2ms)

-20
-30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tempo (ms)
Figura 5.10 Curvas de força e de velocidade (F = v.Z) em função do tempo obtidas com
uma composição de hastes medindo 6,4m de comprimento em solos muito
resistentes (Bonsucesso – Furo 01 – Nível 2 – Golpe 08).
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5.2.2.2 Cuidados ao operar o analisador do SPT

Na segunda etapa, como foram efetuadas mais medidas e em níveis diferentes
de comprimento da composição de hastes e de profundidades do que na primeira
etapa, foi possível fazer outras observações a respeito do SPT ANALYZER que
puderam ajudar a operá-lo melhor em medições posteriores.

Uma constatação interessante refere-se à gravação dos dados de cada nível. A
princípio, entendia-se que apenas um arquivo era gravado para um determinado furo
com vários níveis diferentes. Porém, foi verificado que é possível aproveitar os dados
de entrada (por exemplo, nome do projeto, número do furo, energia teórica de queda
livre, E*) de um arquivo gerado anteriormente para editar o arquivo do nível seguinte,
mas é preciso mudar o nome do furo de acordo com o nível em que será efetuado o
ensaio. Caso contrário, o novo arquivo gerado será salvo tendo como comprimento da
composição de hastes o último valor fornecido, fazendo com que o ensaio anterior seja
gravado com o mesmo comprimento do atual. Ou seja, valem os últimos valores
fornecidos pelo operador. Por isso, o autor desta tese recomenda o seguinte
procedimento para fornecimento dos dados de entrada em cada nível de aquisição:

Exemplo da gravação de arquivos de um furo em 3 níveis diferentes
Primeiro arquivo (primeiro nível do furo):

PASSO 1 - NOME DO PROJETO : EXEMPLO 1
PASSO 2 - NOME DO FURO : FURO1A (refere-se ao furo 1 no primeiro
nível)
Arquivo gerado após salvar (FILE): FURO1A.WO1
Segundo arquivo (aproveitando os dados do anterior, mas em outro
nível):

PASSO 1 - NOME DO PROJETO : EXEMPLO 1

PASSO 2 - NOME DO FURO

: FURO1B (refere-se ao furo 1 no
segundo nível)

Arquivo gerado após salvar (FILE): FURO1B.WO1
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Terceiro arquivo (aproveitando os dados do anterior, mas em outro nível):

PASSO 1 - NOME DO PROJETO : EXEMPLO 1

PASSO 2 - NOME DO FURO

: FURO1C (refere-se ao furo 1 no terceiro
nível)

Arquivo gerado após salvar (FILE): FURO1C.WO1

Conforme citado anteriormente, a extensão .w01 habilita o arquivo para ser
trabalhado no programa PDA-W. Vale salientar que, conforme relatado no manual de
utilização do SPT ANALYZER, esses arquivos eram transferidos para um PC com o
auxilio do programa SPTPC. Todavia, devido ao SPTPC ser um programa utilizado no
ambiente DOS e pelo fato do PDA ser configurado na versão Windows, possibilitando
uma interface mais direta, e por dispor de mais ferramentas de análise dos dados do
SPT ANALYZER, a PDI considera o programa SPTPC obsoleto e nem o inclui mais
em seus pacotes de venda. O autor da presente tese concorda com a PDI no tocante
à boa performance do PDA-W, inclusive pela ótima interação com outros programas
que utilizam arquivos no formato ASCII (extensão .DAT), tais como o GRAPHER e o
EXCEL.

Uma importante constatação foi feita durante a aquisição de dados e
posteriormente, nas análises feitas através do programa PDA-W. Numa etapa da
campanha efetuada em Bonsucesso, o acelerômetro A1 encontrava-se frouxo e isto
pôde ser comprovado pelos registros de aceleração gravados por este sensor.
Conforme observado ao final da seqüência de golpes, por falta de experiência do
operador e pelo fato do tamanho e da resolução do monitor do SPT Analyzer não
mostrarem detalhes das curvas de força e de velocidade durante a aquisição, o
parafuso que prendia o acelerômetro não foi devidamente apertado desde o primeiro
até o terceiro nível do Furo 02. Isto se tornou mais evidente nos registros de
velocidade de todos os golpes do segundo nível (3,42m de comprimento) e do terceiro
nível (4,37m de comprimento), onde a relação V1/V2 exibida no PDA era baixíssima
(em torno de 0,01). A Figura 5.11 mostra os registros de velocidade obtidos pelos dois
acelerômetros no golpe 12 do Furo 02 da haste de 3,42m de comprimento.
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A Figura 5.12 mostra os registros de velocidade obtidos pelos dois
acelerômetros no golpe 11 do Furo 02 da haste de 4,37m de comprimento.

Nas Figuras 5.11 e 5.12 pode-se notar que os registros de velocidade obtidos
pelo acelerômetro A1 são muito diferentes dos registros feitos por A2, tanto no que se
refere aos valores quanto à forma da curva. Para o golpe 12 do segundo nível, a
relação V1/V2 foi igual a 1,42, a relação força-velocidade (FVP) igual a 0,01 e a
energia EFV (considerando-se A1 e A2) igual a 292 Joules. Quando foi cancelado o
registro de V1, os valores passaram a patamares bem mais consistentes, ou seja, FVP
igual a 0,69 e EFV igual a 438. Dessa maneira, por motivos óbvios, pode-se incorrer
em erros muito grandes no cálculo da energia EFV se for usada a média das
velocidades dos dois registros. Neste caso, o procedimento correto consiste em
eliminar o registro feito pelo acelerômetro com problema (no caso A1) e usar apenas o
registro do acelerômetro com fixação correta.

6
A1 (FROUXO)
5
A2 (APERTO CORRETO)
FURO 2
NÍVEL 2 (L = 3,42m)
GOLPE 12

Velocidade (m/s)

4

3

2

1

0

-1

-2
0

5

10

15

20

25

30

Tempo (ms)

Figura 5.11

Registros de velocidade em função do tempo obtidos com haste de 3,42m
de comprimento do golpe 12 referente ao Furo 02 feito em Bonsucesso.

Para confrontar com os registros anteriores, apresenta-se na Figura 5.13 um
registro obtido no dia seguinte (Furo 02, nível 4, golpe 12), quando ambos os
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acelerômetros estavam devidamente fixados na haste. Na figura pode-se observar que
os valores de V1 e de V2 são praticamente coincidentes. A relação V1/V2 obtida foi
praticamente igual a 1,0, tendo-se notado também a ótima consistência dos dados
quando foram analisados os registros golpe a golpe.

Estes casos revelam a importância da inspeção da forma das curvas de força e
de velocidade no instante em que elas são exibidas na tela do SPT ANAYZER. Não
sendo possível o diagnóstico do registro anômalo a tempo real, uma inspeção mais
detalhada poderá ser feita com auxílio do PDA-W.

5

Velocidade (m/s)

A1 (FROUXO)
4

A2 (APERTO CORRETO)

3

FURO 2
NÍVEL 3 (L = 4,37m)
GOLPE 11

2

1

0

-1
0

5

10

15

20

25

30

Tempo (ms)

Figura 5.12

Registros de velocidade em função do tempo para haste de 4,37m de
comprimento do golpe 11 referente ao Furo 02 feito em Bonsucesso.
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Figura 5.13

Registros de velocidade em função do tempo para haste de 5,37m
de comprimento do golpe 12 referente ao Furo 02 feito em Bonsucesso.

5.2.2.3 Considerações finais da primeira campanha

A partir da análise preliminar efetuada com dados obtidos durante a realização
da primeira campanha de ensaios no Rio de Janeiro, são feitas as seguintes
considerações:
! nas sondagens da empresa 1, observou-se que parte dos procedimentos
normalizados pela NBR 6484 (2001) não são seguidos, principalmente no que se
refere ao controle da altura de queda do martelo, dos cuidados durante a
perfuração e limpeza do furo e da conservação do equipamento SPT;
! costumeiramente não se usa coxim de madeira nos martelos e as cabeças de
bater têm diferentes configurações, sendo comum o uso de um pequeno segmento
de hastes amassado em uma das extremidades com no máximo 10 N de peso;
! a equipe A de sondagem não exercia controle sobre as diferenças dos
comprimentos individuais das hastes. Numa amostra de duas hastes, uma media
1,72m e a outra de 1,87m. Entretanto, o sondador considerava que todas as
hastes continham 2,0m de comprimento cada. O mesmo não ocorreu com a equipe
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B, indicando que uma mesma empresa pode ter qualidades diferentes em seus
ensaios;
! as duas equipes da empresa 1 colaboraram de modo significativo com a pesquisa,
se mostrando bastante acolhedoras;
! o SPT ANALYZER demonstrou ser um sistema acurado e de operação
relativamente simples, embora exija alguns cuidados relativos à correta entrada de
dados e à configuração da visualização gráfica, que muitas vezes não estão
explicados muito claramente no manual de operações;
! ao fornecer os dados de entrada para a criação de um novo arquivo no SPT
ANALYZER deve-se ter o cuidado de alterar o nome do furo (o final do nome),
mesmo que o ensaio seja no mesmo furo, mas com comprimento diferente. Do
contrário, o SPT ANALYZER gravará todos os arquivos com o último comprimento
de hastes fornecido;
! curiosamente o SPT ANALYZER exibiu, durante alguns ensaios, valores de EF2
iguais a zero e de EFV com sinal negativo. O presente autor tem questionado os
técnicos da PDI, nos Estados Unidos, para elucidar o problema. Segundo um
deles, LIKINS (2000), o fato pode estar relacionado a transbordamento (overflow)
da integral matemática implantadada no programa “EPROM” instalado no
equipamento. Os técnicos da PDI estão tentando solucionar o problema;
! embora o SPT ANALYZER tenha exibido valores de EF2 iguais a zero e de EFV
com sinal negativo, os registros de F(t) e v(t) foram gravados corretamente,
conforme foi verificado com auxílio do programa PDA-W e de planilhas do EXCEL;
! devido ao fato da altura de queda do martelo não ter sido controlada pela empresa,
foram medidos diversos valores de energia acima do valor teórico nominal (E* =
478,2 N.m). Isto pode ser comprovado nos últimos golpes da campanha (L = 7,4m;
Furo 02; Bonsucesso), onde foi feito um controle da altura de queda (75cm),
quando se observou que todos os valores de energia medidos ficaram sempre
abaixo do valor teórico;
! por causa do pequeno comprimento das hastes e, em alguns casos, altos valores
de resistência à penetração (N > 50), foram calculados valores de EF2
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anormalmente elevados. Esta constatação corrobora pesquisas recentes (BUTLER
et al., 1998; FARRAR, 1998). Neste caso, apenas o método EFV pode fornecer
estimativas realistas, ou considera-se E2F ao invés de EF2, conforme sugestão de
LIKINS (2000);
! o programa PDA-W revelou-se uma ferramenta bastante útil na interpretação e
análise dos dados gerados a partir da aquisição feita pelo SPT ANALYZER, o qual
permite uma melhor visualização da qualidade dos registros obtidos. Foi assim que
pôde ser observado um registro obtido pelo acelerômetro A1 durante os ensaios no
Furo 2 em Bonsucesso (comprimentos de 2,4m, 3,4m e 4,4m), ocasião em que
este sensor encontrava-se frouxo e o registro de velocidade obtido com o
acelerômetro A1 era muito diferente do registro obtido pelo acelerômetro A2 (as
relações V1/V2 e FVP muito distantes de 1,0). Isto pôde ser visualizado e corrigido
no PDA-W;
! em função dos comentários feitos no item anterior, recomenda-se sempre verificar
o estado de fixação dos acelerômetros às hastes durante uma campanha de
ensaios, bem como inspecionar as conexões dos cabos;
! os registros de força obtidos a partir dos “strain-gauges” foram sempre muito
consistentes;
! de forma geral, os dados dessa campanha possuem aceitável proporcionalidade (a
maioria com FVP acima de 0,7 e em

vários casos FVP igual a 1,0) e ótima

consistência de valores quando analisados golpe a golpe. Pode-se avaliar ainda
como

razoáveis

os

deslocamentos

medidos

em

comparação

com

os

deslocamentos observados a cada penetração.

5.3 Segunda Campanha – Cidade de João Pessoa

As medições de energia foram efetuadas em sete locais nas proximidades de
João Pessoa, em 9 sondagens realizadas por duas empresas, designadas 2 e 3.
Foram adquiridos dados de 1163 golpes, dos quais 909 foram analisados sendo que
nos 58 golpes finais foi feita monitoração simultânea junto ao topo da composição de
hastes e próximo da cabeça do amostrador. Essa monitoração em duas seções
diferentes se deu na última etapa dessa campanha, realizada no bairro de
Mangabeira.
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Bairro de Mandacaru

As primeiras medidas feitas em João Pessoa ocorreram durante a realização
de dois furos de sondagens em um terreno aonde houve o rompimento de uma
tubulação principal de esgotos da CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba).

Esta etapa iniciou-se em 13 de setembro de 2000. Para executar as sondagens
foi contratada pela CAGEPA a equipe A da empresa 2. Como o local era de difícil
acesso e de mobilização dos equipamentos de sondagem e de medida de energia,
decidiu-se, por precaução, efetuar medidas em apenas um dos furos de sondagem,
entre as profundidades 1m e 10m aproximadamente (comprimentos variando de
2,34m a 12,40m, respectivamente).

A Tabela 5.3 mostra os dados do solo do local da sondagem. O perfil de
sondagem está apresentado na Figura 5.14. A sondagem foi interrompida aos 10,45m
de profundidade, a critério da empresa.

Foram feitas medições de força e de velocidade em função do tempo em todos
os golpes efetuados em todas as profundidades testadas.

Tabela 5.3 Características gerais dos solos encontrados no bairro de Mandacaru – João
Pessoa.
Bairro de Mandacaru
Prof.
(m)

N

1,45
3
2,45
2
3,45
3
4,45
15
5,45
25
6,45
15
7,45
19
8,45
23
9,45
33
10,45
30
Observação

Descrição do solo
Aterro argiloso mole a muito mole de cor cinza escuro.
Areia argilosa fofa a medianamente compacta de cor cinza
Argila muito arenosa, com pedregulhos, de rija a dura de cor cinza claro.
Argila muito arenosa, com pedregulhos, dura de cor cinza claro.
Areia argilosa compacta, de cor amarela

NA = 0,00m
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)
FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra: Rede de Esgoto Sanitário

01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"

Local: Mandacarú - João Pessoa

Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: CAGEPA
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`Água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

N.A.

0,00m

2ª e 3ª Penetrações
Nº de Golpes
1ª e 2ª

Gráfico: Registência à Penetração

Massa do Martelo: 64,2 Kg
Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

2/30
Aterro argiloso de consistência muito mole,
de cor cinza escuro.

1,00
2/30
2,00
2,50

Argila arenosa mole,de cor cinza.

3/30

3,00

Areia pouco argilosa fofa, de cor amarela.

3/30
4,00
13/30
5,00

Argila muito arenosa pedregulhosa,

23/30

de consistência rija a dura, de cor cinza claro.

6,00
15/30
7,00
19/30

Argila muito arenosa pedregulhosa, de consis-

8,00

tência rija a dura,de cor cinza claro.

23/30
9,00
33/30

Areia argilosa compacta, de cor amarela.

10,00
10,45

30/30

11,00
12,00
13,00
Interrompido o furo a 10,45m
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Desenhista:

Início:

Escala:

Término:
13/09/2000
Engº Responsável:

1:100

13/09/2000

Observação:

Data:

Figura 5.14 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 no bairro de Mandacaru,
em João Pessoa.

5.3.2

Bairro do Bessa – Terreno pertencente à ATECEL

A sondagem efetuada no terreno da ATECEL, situado no bairro do Bessa, teve
a finalidade exclusiva desta pesquisa. A sondagem foi executada pela equipe “A” da
empresa 2, no dia 15 de setembro de 2000, até 10m de profundidade, tendo o
comprimento das hastes variado de 2,3m a 12,3m. A Tabela 5.4 mostra as
características do solo presente nesse local, enquanto o perfil de sondagem é
mostrado na Figura 5.15.
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Tabela 5.4 Características gerais dos solos encontrados durante a segunda campanha,
no bairro do Bessa – Terreno da Atecel.
Bairro do Bessa – Terreno da Atecel
Prof.
(m)

Descrição do solo

N

1,0
11
2,0
11
3,0
13
4,0
18
5,0
3
6,0
19
7,0
19
8,0
6
9,0
6
10,0
4
Observação

Areia fina de compacidade média
de cor amarela
Areia média de compacidade média de cor amarela
Areia média a grossa fofa a compacta de cor amarela
Silte arenoso compacto a pouco compacto
Silte arenoso de pouco compacto a fofo

NA = 1,75m

A sondagem foi interrompida aos 10,45m, visto que havia a iminência de
chuvas torrenciais na área durante a sondagem, o que poderia comprometer o
funcionamento da instrumentação das hastes do SPT, uma vez que os sensores e
conectores não são à prova d’água.
Foram monitorados 155 golpes, dos quais 110 foram analisados (30cm finais
de penetração). O local era de fácil acesso e praticamente não foi encontrada
nenhuma dificuldade para realização das medições de energia.
As medições obtidas se referem a energia transferida a hastes de pequeno
comprimento em solos de resistência intermediária e hastes de comprimentos maiores
(10m a 12m) em solos de baixa resistência.
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EMPRESA 2 - EQUIPE A

FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra:

Campo Experimental

Local:

Terreno da ATECEL - Bessa - João Pessoa

01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado:
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

Nº de Golpes
1ª e 2ª

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 64,2 kg

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

Areia fina fofa a medianamente compacta,
de cor amarela claro.

2/30
N.A.

1,00

1,75m

11/30
11/30
Areia média medianamente compacta,
de cor amarela.

13/30
18/30
5,00

Areia média a grossa fofa a compacta,

3/30

de cor amarela.

6,00
19/30

Silte arenoso compacto a pouco compacto.
19/30
6/30
Silte arenoso pouco compacto a fofo.

6/30
4/30

10,45

Interrompido o furo a 10,45m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Início:

Desenhista:
Escala:

1:100

15/09/2000

Observação:

Término:
15/09/2000
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.15 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 no bairro do Bessa –
terreno da ATECEL, em João Pessoa.

5.3.3

Bairro Renascer – Estação elevatória No 14

Essa sondagem foi contratada pela Companhia de Águas e Esgotos da
Paraíba (CAGEPA), visando a construção de uma estação elevatória. No local foi
efetuada uma sondagem pela equipe “A” da empresa 2, no dia 26 de outubro de 2000.
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A sondagem foi interrompida aos 10,45m de profundidade, a critério da
empresa contratante da sondagem, conforme mostrado na Tabela 5.5 e na Figura
5.16.

Foi feita monitoração da energia transferida às hastes desde o comprimento de
2,35m até 12,35m. As medições de energia foram efetuadas a uma distância média de
58,5cm abaixo do topo da cabeça de bater.

Trata-se de um caso de hastes curtas em solos de baixa a média resistência e
de hastes longas em solos muito resistentes. Nesta sondagem foram adquiridos dados
de 260 golpes. Foram analisados 205 golpes, correspondentes aos 30cm finais de
penetração.

Tabela 5.5 Características gerais dos solos encontrados no bairro do Renascer –
Estação elevatória 14, em João Pessoa.
o

Bairro do Renascer – Elevatória N 14
Prof.
(m)

N

1,45
7
2,45
5
3,45
5
4,45
8
5,45
13
6,45
19
7,45
23
8,45
24
9,45
42
10,45
59
Observação

5.3.4

Descrição do solo
Areia média a grossa, pouco
compacta de cor amarela claro.
Areia fina, medianamente compacta de cor amarela claro.
Areia média, compacta de cor amarela claro.
Areia média compacta de cor amarela claro.
Areia média a grossa compacta a muito compacta de cor amarela claro.

NA = 0,50m

Bairro do Bessa – Estação elevatória No 15
A sondagem foi contratada pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba

(CAGEPA), visando a construção de uma estação elevatória. A sondagem foi efetuada
pela equipe “A” da empresa 2, no dia 25 de outubro de 2000. Na Tabela 5.6 e no perfil
de sondagem mostrado na Figura 5.17 são fornecidas informações do solo neste local.
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EMPRESA 2 - EQUIPE A
Obra:

Esgotamento Sanitário - Estação Elevatória 14

Local:

Estação Elev-14 - Renascer - Cabedelo - PB

FURO DE SONDAGEM Nº :

01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: CAGEPA
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

N.A.

Nº de Golpes
1ª e 2ª

0,50m

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 64,2 kg

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

Areia fina fofa a pouco compacta,
de cor amarela claro.

4/30
1,00
7/30
5/30

Areia média e grossa pouco compacta,
de cor amarela claro.

5/30
8/30
5,00

Areia fina medianamente compacta,
de cor amarela claro.

13/30
6,00
19/30
23/30

Areia média e grossa compacta a muito
compacta, de cor amarela claro.

24/30
42/30
59/30

10,45

Interrompido o furo a 10,45m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Desenhista:

Início:

Escala:

Término:
25/10/2000
Engº Responsável:

1:100

25/10/2000

Observação:

Data:

Figura 5.16 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 na estação elevatória 14
no bairro do Renascer, em João Pessoa.

A sondagem iniciou de 0-0,45m (é prática da empresa 2 medir NSPT nesse
primeiro 0,45m do perfil) e foi interrompida aos 14,45m de profundidade, a critério da
empresa contratante. Embora o local fosse coberto por um matagal, o lençol d’água
fosse superficial e houvesse a presença de algumas carvoarias nas proximidades, não
foram encontradas dificuldades significativas que prejudicassem a campanha de
ensaios. Com o apoio da equipe de sondagem, foram abertas trilhas no matagal e
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colocadas algumas pranchas de madeira para facilitar o acesso ao local da sondagem.
Nessa etapa foram adquiridos dados de 132 golpes. Foram analisados 101 golpes,
com hastes de comprimentos entre 2,36m até 16,38m. De uma maneira geral, trata-se
de um caso de solo de pouca resistência.

Tabela 5.6 Características gerais dos solos encontrados no bairro do Bessa, em João
Pessoa.
o

Bairro do Bessa – Elevatória N 15
Prof.
(m)

N

0,45
4
1,45
4
2,45
9
3,45
14
4,45
9
5,45
3
6,45
2
7,45
9
8,45
4
9,45
7
10,45
7
11,45
5
12,45
6
13,45
6
14,45
16
Observação

Descrição do solo
Turfa de consistência muito mole, de cor preta.
Areia fina fofa de cor amarela.
Areia argilosa medianamente compacta de cor amarela.
Areia argilosa pouco compacta a fofa de cor amarela.
Turfa de cor cinza claro.
Areia medianamente compacta de cor amarela.
Areia fofa de cor amarela.

Areia argilosa média pouco compacta de cor amarela claro.

Areia média a grossa medianamente compacta de cor amarela.

NA = 0,20m
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EMPRESA 2 - EQUIPE A

FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra: Esgotamento Sanitário-Estação Elevatória 15

03

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"

Local: Município de Cabedelo - PB

Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: CAGEPA
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

N.A.

2ª e 3ª Penetrações
Nº de Golpes
1ª e 2ª

0,20m

Gráfico: Registência à Penetração

Massa do Martelo: 64,2 Kg
Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

4/30

Turfa de consistência mole, de cor preta.

1,00
4/30

Areia fina fofa a medianamente compacta,

2,00

de cor amarela claro.

9/30
3,00
14/30
4,00
9/30

Areia média argilosa medianamente compacta,
a fofa, de cor amarela claro.

5,00
3/30
6,00
2/30

Turfa muito mole, de cor preta.

9/30

Areia pouco compacta a medianamente
compacta, de cor amarela claro.

4/30

Areia argilosa fofa, de cor amarela claro.

7/30

Areia argilosa pouco compacta,de cor amarela.

7,00
8,00
9,00
10,00
7/30
11,00
5/30

Areia média pouco compacta,de cor amarela.

12,00
6/30
13,00
6/30
14,00
14,45

Areia média e grossa medianamente compacta.

16/30

15,00
Interrompido o furo a 14,45m

16,00
17,00
18,00
19,00

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Início:

Desenhista:
Escala:

1:100

25/10/2000

Observação:

Término:
25/10/2000
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.17 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 na estação elevatória 15
no bairro do Bessa, em João Pessoa.

5.3.5. Bairro de Intermares – Equipe “A” da empresa 3

O bairro de Intermares situa-se na orla marítima entre as cidades de João
Pessoa e Cabedelo. No local onde foi efetuada essa etapa da segunda campanha iria
ser construído um edifício residencial. Para execução das sondagens, a empresa
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responsável pela elaboração do projeto das fundações do edifício contratou a equipe
“A” da empresa 3. O terreno situa-se aproximadamente a 50m da praia de Intermares.

A Tabela 5.7 mostra detalhes do solo presente nos dois furos efetuados no
bairro de Intermares. Os perfis das duas sondagens estão apresentados nas Figuras
5.18 e 5.19. A sondagem foi interrompida aos 15,45m, a critério do contratante.

Foi feita a monitoração em duas das três sondagens executadas no terreno,
sendo que no primeiro furo, quando foi instalada a instrumentação, a sondagem já
atingia os 10m de profundidade, o que corresponde a 11,4m de hastes. No segundo
furo, a monitoração foi feita em todas as profundidades, desde 1m até 15m. A
diferença média entre a profundidade e o comprimento da composição de hastes era
de aproximadamente 1,5m, ou seja, quando se atingiu 12m de profundidade, a seção
onde estavam instalados os sensores se encontrava a 1,5m acima da boca do furo.

Tabela 5.7 Características gerais dos solos encontrados durante sondagens no bairro
de Intermares, em João Pessoa.
Bairro de Intermares

Furo 1
Prof.
(m)

1,45
2,45
3,45
4,45
5,45

N

Descrição do solo

4
20
25
18

Areia média a grossa fofa a
compacta de cor amarela.

16
6,45
8
7,45
5
8,45
3
9,45
2
10,45
2
11,45
3
12,45
2
13,45
3
14,45
18
15,45
9
Observação

Furo 2
Prof.

Areia média medianamente
compacta de cor amarela.
Areia média pouco compacta
de cor amarela.

Argila arenosa muito mole a
mole de cor amarela.

Areia média medianamente
compacta de cor amarela.

NA = 0,63m

(m)

N

Descrição do solo

1,45
2,45
3,45
4,45

24
19
18

Areia média a grossa
medianamente compacta a
compacta de cor amarela.

5,45

12

6,45
8
7,45
5
8,45
3
9,45
2
10,45
2
11,45
3
12,45
2
13,45
3
14,45
23
15,45
31
Observação

Areia média medianamente
compacta de cor amarela.
Areia média pouco compacta de
cor amarela.

Argila arenosa muito mole a mole.

Areia média compacta de cor
amarela.

NA = 0,73m
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)
FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra:

Edifício Residencial

Local:

Bairro de Intermares - João Pessoa

01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado:
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`Água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

N.A.
0,63m

Nº de Golpes
1ª e 2ª

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 65 kg (não foi registrada)

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

4/30

Areia média a grossa fofa a compacta,
de cor amarela.

20/30
25/30
4,45

18/30

5,45

16/30

Areia média medianamente compacta,
de cor amarela.
Areia média pouco compacta,
de cor amarela.

8/30
7,45

5/30
3/30
2/30
Argila arenosa muito mole a mole,
de cor amarela.

2/30
3/30
2/30
3/30

13,45

Areia média medianamente compacta,
de cor amarela.

18/30
9/30

15,45

Interrompido o furo a 15,45m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Início:

Desenhista:
Arnaldo
Escala:

1:100

31/10/2000

Observação:

31/10/2000
Término:
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.18 Sondagem 1 efetuada pela equipe “A” da empresa 3 no bairro de Intermares,
em João Pessoa.

Como a memória do sistema de aquisição de dados se encontrava com a
capacidade de armazenamento quase que esgotada em função dos dados coletados
nos outros locais, durante essas sondagens do bairro de Intermares o sistema foi
configurado para registrar 1 golpe a cada 3 na profundidade de 4m e 1 golpe a cada 2
nas profundidades de 5m, 6m e 7m. Assim, na profundidade de 4m (haste de 5,39m)
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foram aplicados 24 golpes e apenas 8 foram adquiridos. Na profundidade final, dos 41
golpes apenas 1 foi registrado, pois a capacidade de armazenagem de dados foi
excedida.
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)
FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra:

Edifício Residencial

Local:

Bairro de Intermares - João Pessoa

02

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado:
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

N.A.

Nº de Golpes
1ª e 2ª

0,73m

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 65 kg (não foi registrada)

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

Areia média a grossa fofa a compacta,
de cor amarela.
1,45
24/30
Areia média a grossa, medianamente compacta
a compacta, de cor amarela.

19/30
4,45

18/30

5,45

12/30

Areia média medianamente compacta,
de cor amarela.
Areia média pouco compacta,
de cor amarela.

8/30
5/30

7,45

3/30
2/30
Argila arenosa muito mole a mole,
de cor amarela.

2/30
3/30
2/30
3/30

13,45

Areia média compacta, de cor amarela.

23/30
31/30

15,45

Interrompido o furo a 15,45m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Início:

Desenhista:
Arnaldo
Escala:

1:100

31/10/2000

Observação:

Término:
31/10/2000
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.19 Sondagem 2 efetuada pela equipe “A” da empresa 3 no bairro de Intermares,
em João Pessoa.
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Nas sondagens de Intermares, do ponto de vista de análise, pode-se dividir da
seguinte forma: sondagem com hastes curtas em solos de resistência baixa a
intermediária (N entre 6 e 24); hastes longas em solos moles e, por fim, hastes longas
em solos resistentes (N na faixa de 25 a 31). Nestas sondagens foram adquiridos
dados de 250 golpes.

5.3.6

Rodovia PB – 008 – Acesso à praia de Tambaba

Sondagens foram contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem da
Paraíba (DER-PB) para estudar as causas prováveis do rompimento de um aterro
sobre solo mole existente na estaca 206, km 08 da PB-008, que liga as cidades de
Jacumã à praia de Tambaba, distante aproximadamente 70km ao Sul de João Pessoa.

Para execução das sondagens o DER-PB contratou a equipe “A” da empresa
2. Foram executados 11 furos de sondagem, porém, só foi monitorada a sondagem de
número 7 em virtude das condições locais, pois os trabalhos se encontravam em ritmo
muito acelerado, com grande movimentação de equipamentos. Dessa forma, uma
maior permanência no local poderia atrasar a programação das sondagens e
atrapalhar o andamento da obra. A sondagem de número 7 foi escolhida pelo fato de
representar tipicamente as demais sondagens efetuadas. A Tabela 5.8 mostra as
características do solo neste local.
A Figura 5.20 apresenta o perfil do solo obtido. A sondagem foi interrompida
aos 10,30m, em virtude do aumento significativo na resistência à penetração.
Tabela 5.8 Características gerais dos solos encontrados na rodovia PB-008, acesso à
praia de Tambaba.
Rodovia PB-008 – Acesso à praia de Tambaba
Prof.
(m)

N

0,45
8
1,45
23
2,45
9
3,45
3
4,45
2
5,45
1
6,45
1
7,45
1
8,45
2
9,45
2
10,45
30/10
Observação

Descrição do solo
Aterro de argila arenosa de consistência média, de cor amarela
Aterro de argila arenosa de consistência dura, de cor amarela
Aterro de argila arenosa de consistência média, de cor amarela
Aterro de argila arenosa de consistência mole, de cor amarela

Argila orgânica, turfosa, muito mole, de cor cinza escuro

Rocha alterada a rocha sã

NA = 0,80m
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)
FURO DE SONDAGEM Nº :

Obra:

Pavimentação da PB- 008

Local:

Rodovia PB 008 / Estaca 206

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

Interessado: DER - PB
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`Água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

Nº de Golpes
1ª e 2ª

N.A.

2ª e 3ª Penetrações

Massa do Martelo: 64,2kg

Gráfico: Registência à Penetração

Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

8/30

0,80m

Aterro de argila arenosa,de consistencia média
a dura ,de cor amarela

23/30

Idem de consistência média

9/30
3,00
3/30

Areia argilosa fofa ,de cor amarela claro.

2/30

4,50

1/30
1/30
Argila orgânica, turfosa, de consistência muito
1/30
mole, de cor cinza escuro.
2/30
9,00
2/30
30/10

10,30

Rocha alterada a rocha sã.
Trépano impenetrável a 10,30m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

27/10/2000

Desenhista:

Início:

Escala:

Término:
27/10/2000
Engº Responsável:

1:100

Observação:

Estaca 207

Data:

Figura 5.20 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 na PB-008, estaca 206 da
implantação da rodovia de acesso à praia de Tambaba, em João Pessoa.

Foram adquiridos dados de 108 golpes (72 golpes analisados) entre as
profundidades 1m e 10m, ou seja, com hastes variando entre 1,34 e 13,31m de
comprimento. Trata-se de casos de hastes curtas em solos moles e de resistência
intermediária e de hastes longas em solos moles e em solos resistentes.
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Bairro de Mangabeira

O terreno localizado no bairro de Mangabeira foi escolhido por se tratar de um
local com perfil de solo conhecido, uma vez que a empresa 2 havia efetuado uma
sondagem anteriormente. Além disso, como se pretendia instrumentar as hastes nas
proximidades do amostrador e isso tinha que ser feito em solo sem a presença de
água - visto que os sensores não resistem à umidade excessiva -, o local escolhido se
apresentava como ideal (Tabela 5.9).

A sondagem anterior efetuada no local foi contratada pela Gradiente
construções Civis e Terraplenagem Ltda, e o terreno é de propriedade da Telemar. No
local pretendia-se construir as fundações para instalação de uma torre de
telecomunicações. O perfil de solo mostrado na Figura 5.21 foi obtido a partir da
sondagem anterior, a 1m de distância do furo executado para a presente pesquisa. A
sondagem foi interrompida a 12,4m de profundidade, a critério da firma contratante.

Observa-se que o solo oferecia condições para execução de um furo a trado
sem preocupação com a instabilidade das paredes. Isso era desejado pelo fato da
seção instrumentada não passar no interior do revestimento padrão normalmente
utilizado (63,5mm de diâmetro interno). A perfuração com trado tornou-se bastante
lenta a partir dos 5m de profundidade, em função do aparecimento de uma camada de
argila arenosa de consistência média a rija. Mesmo adotando-se o uso de um trado
motorizado, movido à gasolina, o avanço continuou lento.

Tabela 5.9 Características gerais dos solos encontrados no bairro Mangabeira, em João
Pessoa.
Bairro de Mangabeira
Prof.
(m)

N

1,45
2,45
3,45
4,45
5,45
6,45
7,45
8,45
9,45
10,45
11,45
12,45

6
3
5
4
6
11
9
15
17
21
44
79/25

Descrição do solo
Argila arenosa de consistência média a mole de cor amarela
Argila arenosa de consistência média a mole de cor vermelha
Argila arenosa de consistência rija a média de cor cinza claro
Argila arenosa de consistência rija de cor vermelha
Argila arenosa de consistência dura de cor vermelha
Rocha alterada a rocha sã
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

EMPRESA 2 - EQUIPE A
Obra:

Torre de Transmissão - Telemar

Local:

Mangabeira - João Pessoa.

Interessado:

Página

FURO DE SONDAGEM Nº :

03

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"
Diâmetro Interno: 1 3/8"

TELEMAR
Amostrador

Diâmetro Externo: 2"

Penetração: (Golpes/30cm)
Nível
D`Água
(m)

Convenção
Gráfica

Prof. da
Camada
(m)

2ª e 3ª Penetrações
Nº de Golpes
1ª e 2ª

Gráfico: Registência à Penetração

Massa do Martelo: 64,2 kg
Altura de Queda: Variável (Padrão = 75cm)
Classificação do Material

2ª e 3ª

Aterro com areia fofa, de cor amarela escuro.

3/30
0,80
6/30

Argila arenosa, de consistência média a mole,
de cor amarela.

3/30
3,00
5/30

Argila arenosa, de consistência mole a média,
de cor vermelha.

4/30
6/30
6,00
11/30

Argila arenosa,de consistência rija a média,
de cor cinza clara.

9/30
8,00
15/30

Argila arenosa, com laterita, de consistência
rija, de cor vermelha.

17/30
10,00

21/30
Argila arenosa, com laterita, de consistência
dura, de cor vermelha.

44/30
79/25

12,40

Interrompido o furo a 12,40m

RN=

Cota=

Cota em relação ao RN=
Relatório N°:

Desenhista:
Edson
Escala:

1:100

Início:

31/07/2001

Observação:

Término:
31/07/2001
Engº Responsável:

Data:

Figura 5.21 Sondagem efetuada pela equipe “A” da empresa 2 no bairro de Mangabeira,
em João Pessoa.

Foi utilizada a instrumentação ilustrada nas Figuras 5.22 e 5.23, tendo sido
colocados um medidor de deformação e um acelerômetro próximo do topo da
composição e outro par semelhante logo acima do amostrador. O objetivo pretendido
com essa instrumentação era verificar o quanto de energia estaria chegando ao
amostrador. Ou seja, desejava-se saber se estariam ocorrendo alteração nos pulsos
de força e de velocidade durante a viagem da onda descendente ao longo das hastes.
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Figura 5.22 Croqui com detalhes do sistema de SPT tipicamente utilizado na segunda
campanha desta pesquisa e da posição dos sensores do topo e da base.

Figura 5.23

Detalhes da instrumentação colocada nas hastes do SPT para monitorar a
energia chegando no amostrador.
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Foram adquiridos dados de 91 golpes, 58 foram analisados, a partir de
instrumentação simultaneamente colocada nas proximidades do topo da composição
de hastes e do amostrador, entre as profundidades 1m e 8m, ou seja, com hastes
variando entre 1,97 e 10,98m de comprimento. Para tal, foram produzidos cabos de
extensão para ligar os sensores instalados próximos do amostrador ao sistema de
aquisição de dados.
Durante as medições foram adotadas todas as providências necessárias para
que os sensores e os cabos conectores não fossem danificados durante a colocação e
a retirada da composição de hastes no furo. Havia o risco de desmoronamento das
paredes do furo nas profundidades mais superficiais, onde o solo era pouco resistente,
podendo ocorrer o fechamento do furo, o que dificultaria a retirada da haste inferior
instrumentada. Por isso, procurou-se evitar movimentos bruscos com as hastes, e os
cabos que ligavam os sensores inferiores foram presos com fita adesiva às hastes
para facilitar o manuseio.

Esta sondagem refere-se ao caso de hastes curtas em solos de pouca
resistência (para comprimentos de até 6m) e de hastes longas em solos de resistência
intermediária.

Registros típicos obtidos com a instrumentação colocada simultaneamente nas
proximidades do topo da composição e da cabeça do amostrador são mostrados nos
gráficos das Figuras 5.24 a 5.26.
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80.0

LEGENDA

MANGABEIRA - JOÃO PESSOA
FURO1 - NÍVEL 8 - GOLPE 7

F-TOPO

Força (kN)

60.0

Comprimento total = 7,98m
Abaixo dos sensores = 7,395m

F_AMOSTRADOR

TOPO / FUNDO
N= 5 / 5
N' = 6 / 8
EFV = 405 / 344 (Joules)
EF2corr = 324 / 389 (Joules)
FVP = 0,88

40.0

20.0

0.0
l/c
2l/c

-20.0
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Tempo (ms)

Figura 5.24

Registro típico obtido com instrumentação colocada simultaneamente
próxima do topo da composição de hastes e do amostrador do SPT para
monitorar a energia chegando no amostrador.

INSTRUMENTAÇÃO NO AMOSTRADOR

80

72.0

F_TOPO

70

F_BASE

FORÇA (kN)

60

52.20

54.4
48.2

50
40
30

31.0

20
10
0

0.37

-10 8

9

10

11

12

13

14

-20
TEMPO (ms)
Figura

5.25

Registro

típico

ampliado

obtido

com

instrumentação

colocada

simultaneamente próxima do topo da composição de hastes e do
amostrador do SPT para monitorar a energia chegando no amostrador.

Capítulo 5 As Campanhas de Ensaios Realizadas

Página

162

INSTRUMENTAÇÃO NO AMOSTRADOR

VELOCIDADE (m/s)

5

V_TOPO

4

V_BASE

3
2
1
0
-1

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
TEMPO (ms)

Figura 5.26 Registros típicos ampliados obtidos com instrumentação colocada
simultaneamente próxima do topo da composição de hastes e do
amostrador do SPT.

5.3.8 Características dos equipamentos e procedimentos empregados na
segunda campanha

5.3.8.1 Empresa 2

A seguir serão fornecidas as principais características do equipamento do SPT
e dos procedimentos usados pela equipe A da empresa 2:

i.

tripé – composto de hastes metálicas com 4 metros de comprimento e 50mm de
diâmetro, conforme Figura 5.27;

ii.

sistema de levantamento e soltura do martelo – misto (manual/mecanizado) com
corda velha (φ ≅ 19mm), com utilização de tambor rotacionado através de motor
(duas voltas da corda no tambor), apoiado em base metálica no chão (sistema
“cathead”), conforme mostrado nas Figuras 5.27, 5.28 e 5.29;

iii.

tipo de martelo – maciço, com peso igual a 0,63 kN, medindo 28cm de altura e
19,5cm de diâmetro (bom estado de conservação). Coxim de madeira
desgastado, medindo apenas 2,5cm de espessura (ver Figura 5.30);
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sistema de perfuração – faz-se a penetração do amostrador até 45cm
(contando-se os golpes necessários). Em seguida, crava-se o amostrador (sem
contagem dos golpes) continuamente até a profundidade de 1m e, sem a
retirada do material do seu interior, faz-se a penetração novamente sob os
golpes do martelo até 1,45m (contando-se os golpes). A partir daí, retira-se o
amostrador e, dependendo das condições do solo, coloca-se o revestimento
para perfuração com trépano;

Cabe ressaltar que o procedimento adotado por essa equipe em cravar o
amostrador de forma contínua mesmo sendo apenas no primeiro metro de sondagem
representa um desvio grave da norma NBR 6484 (2001). Acredita-se que hoje tal
prática tenha sido abandonada por essa empresa.

v.

método de estabilização do furo – uso de lama bentonítica. Usa-se sempre a
peneira para retenção e identificação táctil-visual do material escavado;

vi.

procedência da lama usada – da cidade de Boa Vista, situada a 40km de
Campina Grande, ou a 175km de João Pessoa;

vii.

tipo de cabeça de bater – pequena, possuindo φext = 51mm (topo), φint = 22mm
(topo), e h = 220mm, com aproximadamente 12 N de peso (ver detalhes na
Figura 5.31). Cabe ressaltar que esse modelo não é preconizado pela NBR
6484 (2001) ;

viii.

tipo e estado de conservação das hastes – velhas, com área igual 4,15 cm2, φext
= 33,4mm, φint = 24,2mm e peso por metro igual a 32 N/m. Comprimentos
individuais variando entre 1,99m e 2,02m;

ix.

amostradores – bi-partidos, semelhantes ao recomendado pela NBR6484
(2001), entretanto, um medindo 78cm de comprimento (corpo com 56 cm) e
outro menor, 75cm (corpo com 53 cm). Durante a presente pesquisa foi apenas
usado o primeiro (ver Figura 5.32). Na Figura 5.32 são mostradas também fotos
de duas sapatas: uma em considerável estado de desgaste (amassada) e outra
em perfeito estado de conservação. Durante esta pesquisa, percebeu-se que
apenas a de perfeito estado foi utilizada;
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altura de queda – estimativa apenas visual. Foi observado na maioria dos casos
que o operador responsável pelo içamento do martelo o fazia acima da marca
referente aos 75cm existente na haste-guia;

xi.

luvas (conexões das hastes) – relativamente conservadas: área = 6,97 cm2,
φext= 43mm, φint = 31mm, h = 44mm, massa igual a 156 gramas (ver Figura
5.33). Vale ressaltar que a área da composição aonde existe a junção de um
segmento com outro através da luva passa de 4,15cm2 para 9,23cm2;

xii.

tambor usado em associação com um motor a gasolina – tem a função de
auxiliar o operador durante o levantamento do martelo. Tambor em perfeito
estado de conservação, medindo 12,5cm de diâmetro e 18cm de largura (ver
Figuras 5.27, 5.28 e 5.29).

Figura 5.27 Equipamento do SPT e sistema de martelo usado pela equipe A da empresa
2 durante sondagem no bairro de Mandacaru, em João Pessoa.

Capítulo 5 As Campanhas de Ensaios Realizadas

Figura 5.28

Sistema de acionamento do martelo com

Página

165

corda e tambor em rotação

apoiado no solo usado pela equipe A da empresa 2 durante sondagens em
João Pessoa.

Figura 5.29 Tipo de tambor empregado pela equipe A da empresa 2 para içamento e
soltura do martelo.
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Figura 5.30 Tipo de martelo com haste-guia operado através de tambor em rotação,
usado pela equipe A da empresa 2.

Figura 5.31 Tipo de cabeça de bater usada pela equipe A da empresa 2
durante sondagens na cidade de João Pessoa.
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Figura 5.32 Tipo e condições dos amostradores e das sapatas cortantes usadas pela
equipe A da empresa 2, durante sondagens na cidade de João Pessoa.

Figura 5.33 Tipo de luvas usadas pela equipe A da empresa 2, durante sondagens na
cidade de João Pessoa.
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5.3.8.2 Empresa 3

A seguir serão fornecidas as principais características do equipamento do SPT
e dos procedimentos usados pela equipe A da empresa 3:
l)

tripé – hastes metálicas com 5 metros de comprimento e 50mm de diâmetro (ver
Figura 5.34);

Figura 5.34 Sistema de SPT e tipo de martelo usado pela equipe A da empresa 3
durante sondagem no bairro de Intermares, em João Pessoa.

m) tipo de martelo – cilíndrico, maciço (pesando aproximadamente 0,64 kN); altura de
18,8cm e φ = 22,5cm (bom estado de conservação). Sem utilização de coxim de
madeira (ver Figura 5.36). Importante registrar que a haste-guia apresentava-se
com uma marca de referência para altura de queda a 72cm de altura e estava
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completamente frouxa, de forma que o martelo não ficava em repouso no topo da
composição sem que tombasse para um lado, conforme mostrado nas Figuras
5.34, 5.35 e 5.36;

Figura 5.35 Martelo usado pela equipe A da empresa 3.

n) sistema de levantamento e soltura do martelo – puramente manual com corda
velha, muito desgastada (φ ≅ 28mm), conforme mostrado nas Figuras 5.34 e 5.36;
o) sistema de perfuração – penetração do amostrador até 45cm (contando-se os
golpes necessários). Em seguida, retira-se o amostrador, faz-se a limpeza e
recrava-o novamente até à profundidade de 1m. Após a retirada do material do seu
interior, recoloca-se na perfuração e faz-se a penetração novamente sob os golpes
do martelo até 1,45m (contando-se os golpes). A partir dessa profundidade,
coloca-se o revestimento e a perfuração prossegue com a utilização do trépano;

p) método de estabilização do furo – uso de lama bentonítica. Registrou-se a não
utilização da peneira para retenção e identificação táctil-visual do material
escavado;
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Figura 5.36 Sistema de acionamento do martelo usado pela equipe A da empresa 3
durante sondagem no bairro de Intermares, em João Pessoa.

q) procedência da lama usada – Boa Vista (cidade vizinha a Campina Grande,
situada a 135km da cidade de João Pessoa);

r) tipo de cabeça de bater – dois tipos: o tipo 1 constitui-se simplesmente de uma
luva com φint = 30,0mm, φext = 42mm, h = 47mm. O tipo 2 constitui-se de um
pedaço de hastes amassado em uma extremidade (onde recebe o impacto), φint =
23,5mm, φext = 32mm, h = 13mm e aproximadamente 5,0 N de peso; Os dois tipos
relatados são mostrados na Figura 5.37;
s) tipo e estado de conservação das hastes – velhas; área = 3,71 cm2; φext = 32mm;
φint = 23,5mm; massa por metro = 32 N/m; comprimentos individuais variando entre
0,99m a 1,00m;

t)

amostrador – bi-partido, semelhante ao recomendado pela NBR 6484 (2001),
medindo 78,6cm de comprimento, sendo a cabeça com 15,0cm, o corpo com 56,0
cm e a sapata com 7,6cm. O amostrador utilizado era novo, cuja sapata
apresentava-se em perfeito estado de conservação (ver Figura 5.38);
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Figura 5.37 Tipos de cabeça de bater usadas pela equipe ”A” da empresa 3, em João
Pessoa.

Figura

5.38

Condições

do

amostrador

usado
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equipe

durante sondagens na cidade de João Pessoa.

A da

empresa

3
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u) altura de queda – estimativa apenas visual. Foi observado na maioria dos casos
que o operador erguia o martelo até uma altura muito próxima da correspondente
marca existente na haste-guia. Entretanto, verificou-se que a distância entre a
base do martelo e a marca existente na haste-guia era igual 0,72m;
v) luvas (conexões das hastes) – relativamente conservadas: área = 6,79 cm2, φext=
42mm, φint = 30,0mm, h = 47mm.

5.3.9 Avaliação preliminar dos dados

Para verificação inicial dos valores da energia fornecidos pelo sistema de
aquisição de dados empregado, foram utilizados os registros de força e de velocidade
do golpe de número 4, haste de 11,04m de comprimento (F1N9), da sondagem feita
no bairro do Bessa, onde o N do SPT é igual a 6. Também foram calculados os
valores de EF2 e de EFV utilizando-se uma planilha do EXCEL.

Os valores de EF2 e EFV foram 390 Joules e 408 Joules, respectivamente.
Estes valores são aproximadamente iguais aos exibidos na tela do SPT ANALYZER
no momento do impacto e pelo PDA-W, quando os dados do SPT ANALYZER são
enviados para esse programa. Entretanto, conforme já detectado nas campanhas
anteriores efetuadas no Rio de Janeiro, foram observados em diversos casos dessa
campanha valores de EFV negativos e de EF2 iguais a zero na tela do SPT
ANALYZER.

Tomando-se como referência a energia potencial teórica de 478,2J, as
eficiências de energia transmitida para a composição de hastes seriam 81,6% e
85,3%, respectivamente. Pode-se notar que o valor da energia medida apenas com o
registro da força no intervalo de tempo considerado é muito próximo do valor obtido a
partir do método EFV. De fato, EF2 foi apenas 3% menor que EFV. De acordo com
DÉCOURT (2002a), seria interessante também o cálculo da eficiência para a energia
potencial real. Porém, embora na maioria dos casos a altura de queda observada
tenha sido superior à do procedimento padrão, a altura de queda não foi medida em
todas as determinações.

Para comprimentos curtos de hastes, o mesmo geralmente não acontece. Um
exemplo é apresentado com o golpe de número 13, com comprimento de haste de
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apenas 2,34m (F1N1) em um solo com N = 11 e N’ = 10. Neste caso, em que existe
uma

pequena

proporcionalidade

(FVP

=

0,55),

observa-se

que

EFV

é

significativamente maior que EF2, ou seja EF2 = 194 Joules contra EFV = 405 Joules.
O mesmo se confirma para todos os outros 14 golpes efetuados com este
comprimento.

A Figura 5.39 mostra a tela capturada do PDA-W durante as análises do golpe
em estudo. Na janela superior da figura se pode notar pelo menos mais quatro novos
impactos provocados pelo martelo após o primeiro. De forma análoga, na janela
inferior, constata-se que a energia EF2, EFV (linha branca “E”) e a penetração (linha
tracejada “D”) são crescentes em impulsos sucessivos após o primeiro impacto.
Curiosamente, percebe-se ainda que a evolução da energia EF2 segue a mesma
evolução de EFV, de forma que o valor de EF2 no tempo correspondente a EFV
praticamente coincide com EFV. O autor desta tese chama atenção para a coerência
entre a penetração e a energia máxima (EFV).

Figura 5.39 Tela capturada do PDA-W durante análises do golpe 13 com haste de 2,34m
de comprimento em sondagem da empresa 2 na cidade de João Pessoa.
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Um fato importante a considerar em se tratando de EF2 é que do ponto de
vista teórico, o tempo

t = 2l

c

deveria corresponder ao ponto da curva F(t) = 0.

Entretanto, tem sido observado que isso raramente acontece, conforme discutido
anteriormente. Também foram observados casos de medidas efetuadas com hastes
de 11,4m de comprimento que o tempo “cutoff” ocorreu muito acima do valor teórico
(2l/c), conforme dados apresentados em seguida. Isso ocorre porque quando a
reflexão é de compressão, a força só se anula ao final do registro.

Apresentam-se agora os dados do golpe 32 de um total de 43, efetuado numa
haste de 11,4m de comprimento (F1N8), dos ensaios realizados no Bairro de
Mandacaru, em João Pessoa. Nesse local, o N foi 33. O valor do RAT calculado foi
3,42, ou seja, o intervalo de cálculo de EF2 utilizado pelo instrumento foi desde o início
do impacto até 3,42 x

2l
, razão pela qual o valor de EF2 superou o de EFV, conforme
c

mostrado adiante.

Os valores de EFV e EF2 desse golpe foram, respectivamente, 355 Joules e
473 Joules. Ou seja, neste caso, o valor de EF2 superou o valor de EFV em
aproximadamente 33%, diferentemente do que aconteceu quando se analisou o golpe
13 da pesquisa feita no Bairro do Bessa, com aproximadamente o mesmo
comprimento de hastes, mas onde o N medido foi em torno de 6.

É bom salientar que no presente caso, para os primeiros 35cm de penetração
do amostrador, praticamente não houve diferença entre EFV e EF2. O índice médio do
RAT neste trecho foi em torno de 1,40. Todavia, para os últimos 10cm de penetração
(amostrador praticamente embuchado), a diferença foi marcante, com um índice RAT
médio da ordem de 3,40. Da análise anterior, conclui-se que não só o comprimento
comanda a diferença entre EF2 e EFV, mas também a resistência do solo onde o
amostrador está sendo cravado e talvez a condição de embuchamento do amostrador.

A Figura 5.40 mostra um exemplo típico de um golpe aplicado em haste curta
cravada em solo de pouca resistência (N = 7, N’= 11). A energia máxima transferida às
hastes durante o golpe foi 395 J contra 198 Joules de EF2. Mais uma vez evidencia-se
uma grande diferença a favor de EFV (≅ 100%).
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Figura 5.40 Registros típicos de força e de velocidade vezes impedância obtidos
durante a campanha de ensaios realizada em João Pessoa.

Um outro aspecto a ser comentado com o auxílio da Figura 5.40 refere-se
novamente à presença de ondas de compressão após o primeiro impacto, mesmo
para um solo de resistência relativamente baixa e para uma haste de comprimento
curto.

Outro exemplo de geração de ondas refletidas apenas de compressão é
mostrado na Figura 5.41. A figura neste caso foi obtida a partir do golpe de número 72
do furo 1, nível 10 (haste de 12,37m de comprimento) da sondagem efetuada no
bairro Renascer, em João Pessoa. Os valores de N e N´ foram iguais a 59 e 102,
respectivamente. Os valores das energias foram iguais a 667J para EF2, 334 para
E2F e 374J para EFV. A penetração atingida no golpe foi de apenas 2,93mm.

Este caso rediscute conclusões de SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), nas
quais os autores revelam que em todos os dados por eles analisados (pelo menos
para N até 50) foram apenas registradas ondas de tração refletidas, não sendo
relatada a geração de ondas de compressão. O autor da presente tese salienta que
para a composição de hastes utilizada no Brasil, cuja impedância é muito inferior à do
amostrador, a reflexão de compressão oriunda da mudança de impedância no
amostrador, superposta à reflexão de compressão face à condição de difícil
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penetração, resulta numa força de compressão significativa. Por este motivo, o autor
do presente trabalho encontrou, em várias situações, tensões refletidas resultantes de
compressão.
BAIRRO RENASCER - JP/PB
FIN10 - Golpe 72 - L =12,37m
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Figura 5.41 Curvas de força e velocidade vezes impedância (F = v.Ea/c) em função do
tempo obtidas com uma composição de hastes medindo 12,37m de
comprimento em solo com N = 59 e N’ = 102.

Na Figura 5.41 evidencia-se experimentalmente a possibilidade da primeira
onda incidente se refletir como onda de compressão, dependendo do comprimento da
haste e/ou da resistência do solo. Para o solo em questão, cuja resistência é elevada
(N = 59, N’ = 102), a primeira onda de compressão não chega nem a cessar ao
término do primeiro impacto, gerando imediatamente uma segunda e mais três outras
ondas refletidas de compressão, razão pela qual o valor de EF2 foi extremamente alto,
superando inclusive a energia teórica em mais de 38%.

5.3.10 Considerações finais da segunda campanha

A partir da análise preliminar dos dados obtidos durante a realização da
segunda campanha de ensaios em João Pessoa, pode-se considerar que:
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! de acordo com as observações feitas durante o acompanhamento das sondagens
da equipe A da empresa 2, parte dos procedimentos normalizados e presentes na
NBR 6484 (2001) são seguidos. Entretanto, no que se refere ao controle da altura
de queda do martelo, verificou-se que sistematicamente esta varia na faixa de 80
cm a 85 cm. A equipe A da empresa 3 opera com o martelo caindo de uma altura
possivelmente menor, pelo fato de um dos operadores guiá-lo com a mão durante
o erguimento. Porém, essa equipe utiliza um martelo com a haste-guia frouxa, o
que certamente contribui para a excentricidade do martelo durante o impacto;
! durante a pesquisa foi observada a cravação do amostrador de forma contínua
durante o primeiro metro de sondagem quando o solo era de fácil cravação. Cabe
ressaltar que essa prática contraria as recomendações da NBR 6484 (2001) e deve
ser criticada veementemente;
! a cabeça de bater tem configuração parecida com o modelo sugerido pela norma
NBR 6484(2001), porém é muito mais leve. A equipe A da empresa 3 utiliza
freqüentemente uma luva em substituição à cabeça de bater;

! com relação às equipes A das empresas 2 e 3 de sondagem que estavam
efetuando trabalhos na cidade de João Pessoa, percebeu-se cuidados no que se
refere aos procedimentos de perfuração e limpeza do furo quando se usava o
trépano;
! a equipe A da empresa 2 participante da pesquisa demonstrou-se sempre
acolhedora, a exemplo da equipe A da empresa 3, e absorveu rapidamente os
procedimentos de instalação dos sensores nas hastes antes de cada ensaio;
! de forma geral, os dados adquiridos pelo SPT ANALYZER durante esta campanha
apresentaram boa proporcionalidade (a maioria com FVP acima de 0,7 e em
vários casos FVP igual a 1,0) e valores consistentes quando analisados golpe a
golpe. Pode-se avaliar ainda como razoáveis os deslocamentos medidos em
comparação com os deslocamentos observados a cada penetração. Os valores de
EFV, exceto quando da ocorrência de irregularidades decorrentes de altura de
queda bem acima do valor correto, mostraram-se dentro da faixa esperada para o
martelo.
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5.4 Campanha Complementar – Bairro da Lapa – Rio de Janeiro

Após a segunda campanha foi efetuada uma campanha complementar na
cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de medir altura de queda (energia
potencial) e velocidade do martelo imediatamente antes do impacto (energia cinética
do martelo). Essa campanha mais uma vez contou com a colaboração da empresa 1,
através da equipe de sondagem “C”, tendo à frente um sondador muito experiente, de
68 anos de idade, o qual iniciou sua profissão em 9 de agosto de 1952 na empresa
Geotécnica, em São Paulo. Essa sondagem foi realizada no cruzamento das ruas
República do Paraguai com Evaristo da Veiga, na Lapa, região central do Rio de
Janeiro, em 04 de dezembro de 2001. Durante a campanha foram registrados através
de filmadora 129 golpes do martelo. Em 96 destes foi possível também adquirir
registros de força e de velocidade de partícula transferida às hastes.

A equipe “C” da empresa 1 havia sido contratada por uma firma de fundações
para executar seis sondagens, visando a elaboração de um projeto de ampliação da
Faculdade de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

5.4.1

Sistema adotado para medir altura de queda e velocidade no impacto
Para efetuar as medidas de altura de queda e a velocidade antes do impacto

em cada golpe do martelo, foi idealizado um sistema extremamente simples, composto
de mira de ínvar, haste de madeira com escala e filmadora com capacidade para filmar
a uma velocidade de 30 quadros por segundo.

Tomou-se ainda a decisão de afixar próximo da base do martelo um
acelerômetro com capacidade para 5000g objetivando-se registrar a velocidade
durante a queda (Figura 5.42). Ao mesmo tempo foi colocada instrumentação
composta de um acelerômetro e um par de strain-gauges numa seção localizada logo
abaixo da cabeça de bater para registrar o pulso de tensão e a velocidade incidente
nas hastes (Figura 5.43). Por causa do tempo de descida do martelo,
aproximadamente 400ms, ser superior ao tempo de aquisição de dados de um golpe
pelo SPT ANALYZER, 102,4ms, não foi possível registrar a velocidade na descida do
martelo com o acelerômetro. Além disso, o fio que conecta o acelerômetro à unidade
de aquisição foi danificado duas vezes pelo martelo.
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Figura 5.42 Detalhes da instrumentação colocada no martelo para registro da
altura de queda e da velocidade antes do impacto do martelo do SPT.

Foi feita uma marca bem visível na haste-guia do martelo para uma referência
visual da altura de 0,75m (Figura 5.42). Essa marca foi fundamental para a posterior
obtenção das grandezas desejadas.

Uma haste de madeira com escala de 0 a 1m e sensibilidade de 0,01m foi
fixada através de um suporte nas hastes, tendo a mira de ínvar sido posicionada
manualmente. Tanto a haste de madeira quanto a mira foram colocadas paralelamente
à haste-guia e simultaneamente era feita a filmagem durante as operações de subida
e de descida do martelo (Figuras 5.43 e 5.44).

Com a filmagem dos golpes, foi feita a reprodução das imagens com auxílio de
vídeo cassete, um monitor de vídeo e com uma trena apropriada foi medida a altura de
queda do martelo. Neste aspecto, a marca visível de 0,75m na haste-guia foi muito útil
como referência para as medições. A haste de um metro de comprimento e a mira de
invar não foram praticamente úteis, porque faltou foco suficiente para visualizar os
valores numéricos nas escalas.

Para medir a velocidade antes do impacto, foi utilizado um controle remoto e
um timer automático colocado visivelmente na projeção, com sensibilidade de 0,033s.
Usando os comandos “slow motion” e “pause” era possível dividir o percurso de
descida do martelo em três trechos e calcular a velocidade média de cada trecho. Com
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a velocidade média de cada trecho foi possível calcular a velocidade final
correspondente, admitindo-se em cada trecho que a velocidade tivesse um
crescimento linear (aceleração constante). A velocidade ao final do último trecho
representa a velocidade do martelo antes do impacto. Um exemplo é apresentado na
Figura 5.45. Os resultados dessas medições serão discutidos no Capítulo 6. Vale
salientar que o sucesso alcançado nas medições da altura de queda não repetiu nas
medições da velocidade de impacto do martelo, pelas razões já expostas.

Figura 5.43 Detalhes da instrumentação colocada no martelo para registro da
altura de queda e da velocidade antes do impacto do martelo.
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Figura 5.44 Sistema empregado para registro da altura de queda e da velocidade de
impacto do martelo no bairro da Lapa – RJ.

H

∆h1 = 0,15m

t1 = 0,23s

V1média = 0,64m/s

∆h2 = 0,21m

t2 = 0,13s

V2média = 1,62m/s

∆h3 = 0,44m

t1 = 0,17s

V3média = 2,59m/s

Cálculo da velocidade final de cada trecho
o

1 trecho vf1 = 0,64x2 = 1,28
2o trecho vf2 = 1,62x2 – 1,28 = 1,96
3o trecho vf3 = 2,59x2 – 1,96 = 3,22
Vimp = 3,22m/s

Figura 5.45 Detalhes do procedimento adotado para medição da altura de queda (H) e da
velocidade do martelo antes do impacto a partir da filmagem do golpe.
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Registros de força e de velocidade transferidas às hastes

Simultaneamente às medições de altura de queda e de velocidade de impacto,
foram feitos registros de força e de velocidade numa seção da haste situada a 50cm
abaixo do topo da cabeça de bater. Foram adquiridos dados de 109 golpes, divididos
em três séries. A primeira, com 6 golpes, na profundidade de 23m; a segunda, com 46
golpes, na profundidade de 24m, e a terceira, com 50 golpes, a 25m de profundidade.
A primeira série de 6 golpes foi descartada das análises por causa de problemas com
a instrumentação durante a queda do martelo. Portanto, foram analisados 96 golpes.

Na primeira série, o sensor admitido como “trigger” foi o acelerômetro instalado
no martelo. Como o tempo de registro do ANALYZER é menor do que o tempo
necessário para que a queda do martelo aconteça, foram comprometidos os registros
de aceleração no martelo e de aceleração e de deformação nas hastes3. Na segunda
e na terceira séries foi colocado como “trigger” o primeiro sensor de deformação
instalado nas hastes. Dessa forma, foi possível obter a energia transferida às hastes
para comparação com a energia cinética medida em função da velocidade de impacto
obtida na filmagem.

Algumas vezes, durante a segunda e a terceira séries, houve descontinuidade
da aquisição dos golpes, de forma que o número de golpes registrados no SPT
ANALYZER não correspondia ao número de golpes da filmagem. Por exemplo, no
caso da segunda série, foram registrados no ANALYZER 56 golpes, porém na
filmagem foram contados 57. Para identificar quais golpes do ANALYZER
correspondiam aos da filmagem, foi adotado o seguinte procedimento: com os dados
sendo analisados no programa PDA-W, foram comparados os tempos gastos golpe a
golpe; quando se chegava na descontinuidade, era possível identificar que o tempo
entre um golpe e outro no PDA era diferente do correspondente obtido da filmagem.
Dessa forma, o problema foi solucionado.

O solo onde esta sondagem foi realizada se constitui de areia compacta a
muito compacta de cor cinza. Os valores de N nas referidas profundidades eram 27,
46 e 50/26cm, respectivamente. Portanto, trata-se de sondagem com haste longa em
solo resistente a muito resistente.

3

Por esse motivo só foram adquiridos 109 registros de F(t) e v(t) nesta campanha.
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CAPÍTULO 6
INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1

Qualidade dos Dados
Para avaliar a qualidade dos dados adquiridos com o SPT ANALYZER, os

registros foram todos inspecionados no programa PDA-W, fazendo-se um julgamento
a partir da consistência. A consistência foi avaliada analisando-se para cada
seqüência de golpes a semelhança entre as formas das curvas e a repetição dos
resultados obtidos em cada registro.
Dos 1474 registros de força e velocidade adquiridos, foram retirados da análise
344 registros, ou seja, 23,34%. Dos registros retirados apenas 1,80% foram por conta
de falha durante a aquisição de dados (queda do martelo sobre o cabo de conexão
danificando-o). Os demais registros foram retirados porque pertencem aos primeiros
15cm de penetração do amostrador. Todos os registros adquiridos durante os 30cm
finais de penetração foram consistentes e, portanto, aproveitados nas análises,
mesmo os que apresentaram pequena proporcionalidade força-velocidade.
Na Figura 6.1 é apresentada uma seqüência típica composta de dez golpes
obtida nesta pesquisa, demonstrando a boa qualidade dos dados utilizados. Como se
vê, as curvas de força e de velocidade são muito proporcionais pelo menos até a
chegada da reflexão do amostrador e são consistentes quando analisadas golpe a
golpe. O mesmo acontece em termos de coerência com os deslocamentos
registrados, quando comparados à penetração medida com a marca de giz na
sondagem. Cabe ressaltar que essa qualidade foi verificada em mais de 90% dos
dados usados nesta tese, na faixa de comprimento de haste e de resistência do solo
encontrados nesta pesquisa.
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Figura 6.1 Curvas típicas de força, de velocidade vezes impedância e de deslocamento
obtidas durante uma das campanhas de ensaios desta pesquisa.

6.2

Resultados da Primeira Campanha

6.2.1 Bairro do Recreio dos Bandeirantes

6.2.1.1 Avaliação dos dados
No Recreio foram feitas medições de energia a partir de uma série de 31
golpes efetuados numa composição de hastes de 31,4m de comprimento. Na Figura
6.2 é mostrado um gráfico contendo um registro típico de força e de velocidade vezes
impedância obtido a partir do golpe 17 da série. Na Tabela 6.1 são apresentados os
valores médios das energias medidas no topo da composição de hastes para este
local, correspondentes a cada uma das parcelas de penetração do amostrador.
Observa-se da Figura 6.2 a considerável falta de proporcionalidade deste golpe
(FVP igual a 0,69), já no início do sinal, por ocasião do pico. ABOU-MATAR & GOBLE
(1997) já haviam observado, com a experiência adquirida a partir de instrumentação
dinâmica em estacas, que raramente o pico de força supera o de velocidade vezes
impedância. Pelo que se percebe, com o SPT acontece algo semelhante.
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Na Figura 6.2, o valor de N´ corresponde à resistência à penetração
equivalente ao deslocamento permanente do golpe específico. Este valor não é um
número inteiro, sendo sua dimensão inversa a de um deslocamento. Nesta tese, o
valor de N´ foi aproximado para o número inteiro mais próximo.
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Figura 6.2 Registros típicos de força e de velocidade vezes impedância obtidos a partir
do golpe 17 da sondagem efetuada no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro,
com haste de 31,4m de comprimento (profundidade igual a 30m).

O tempo de corte da primeira onda ocorreu em 2,14l/c, cujo retardo decorre
provavelmente das reflexões registradas, razão pela qual o valor da energia máxima
transferida às hastes, calculado pelo método EFV, superou o de EF2 (em
aproximadamente 23%). O valor de EF2 se aproxima do valor de E2F, como era
esperado, visto que o índice RAT está muito próximo de 1. Como o impacto
praticamente cessa ao final do primeiro pulso, a energia EFV(2l/c) para o tempo 2l/c se
confunde com a energia máxima EFV.
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6.2.1.1.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Pode-se também observar na Figura 6.2, logo após o tempo “cutoff” do pulso
de força, uma reflexão de tração de pequena magnitude, entretanto previsível, haja
visto que o solo onde se fez a cravação possui uma resistência intermediária (N =23).
Dessa maneira, praticamente toda energia do primeiro impacto foi usada na
penetração.
Na Figura 6.3 é apresentada a comparação do pulso de força experimental
com o pulso de força simulado. FAIRHURST (1961) descreve com detalhes o choque
entre dois corpos de mesmo material, e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979)
resumem, adaptando para o caso do martelo e da composição de hastes, mostrando
que a forma da onda depende fundamentalmente da relação de áreas r=a/A, sendo a
e A respectivamente as áreas da haste e do martelo (ver Itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2). A
expressão para o valor da tensão incidente, σbn, no enésimo ciclo, é dada por:
1− r 
σ bn = σ bo 

1 + r 

n

(6.1)

sendo σbo a tensão máxima, dada por
σbo = ρcV0 /(1+r)

(6.2)

sendo ρ a massa específica do material, c a velocidade de propagação da onda e V0 a
velocidade de impacto do martelo no topo da composição de hastes.
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) mostraram que quanto mais curto é o
martelo maiores as tensões iniciais e mais suave é a forma da onda de compressão
propagando-se nas hastes. No caso do martelo ser rígido, tem-se a Expressão (6.3)
para a tensão σb, correspondente a um tempo t, obtida por FAIRHURST (1961) em
TIMOSHENKO & GOODIER (1951).

σ b = σ bo e

−a t ρ c
Mm

(6.3)

sendo σbo a tensão inicial incidente nas hastes, dada por σbo = ρcV0, a, ρ, c e V0 como
definidos anteriormente, e Mm a massa do martelo. Considerando a = 4,2 cm2, ρ =
7850kg/m3, c ≅ 5120m/s e Mm = 65kg, onde os valores de a, ρ, c e Mm são
característicos para o sistema de SPT usualmente empregado no Brasil e V0 =
2,27m/s, obtido a partir da velocidade máxima de partícula na seção instrumentada.
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(

Na simulação apresentada considera-se que a razão de impedância r = a

A

)é

igual a 0, e que a haste tem comprimento infinito. Comparando-se as curvas
mostradas na Figura 6.3, observa-se que o valor de pico da força simulada (das
Equações 6.2 e 6.3) é praticamente igual ao da força máxima experimental. Este fato
indica que a retroanálise da velocidade imediatamente antes do impacto com base na
velocidade máxima medida na seção instrumentada foi satisfatória. Todavia, a forma
do pulso de força simulado é diferente da forma do pulso de força experimental, do
qual são observadas algumas reflexões significativas decorrentes provavelmente de
variações de impedância do sistema.
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Figura 6.3 Comparação do pulso de força obtido a partir do golpe 17 com os pulsos
previstos usando equações advindas da teoria da equação da onda.

Por este motivo, as simulações utilizando equações teóricas sem a
incorporação dos efeitos geométricos da aparelhagem do SPT podem apresentar
significativas divergências, principalmente a partir do término do primeiro pulso de
força. Neste aspecto, sente-se a necessidade da

utilização de ferramentas de

análises mais avançadas que possam simular com maior acurácia o sistema de SPT
como

ele

geometricamente

se

constitui.

ABOU-MATAR

&

GOBLE

(1997)

demonstraram que o GRLWEAP tem essa capacidade. Uma análise do tipo CAPWAP
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pode ajudar a esclarecer boa parte do que acontece quando se faz a cravação do
amostrador do SPT em solos moles e em solos muito resistentes. Este aspecto será
detalhado no Capítulo 7.

6.2.1.1.2 Abordagem sobre o percentual de golpes para penetração parcial
Da Tabela 6.1 observa-se que os valores médios de EF2 e de E2F obtidos
durante a primeira penetração de 15cm são aproximadamente 8% e 3% menores que
os valores médios obtidos durante a segunda e a terceira parcelas de penetração de
15cm, respectivamente. Os valores médios de EFV obtidos no primeiro e no terceiro
intervalos de penetração são os mesmos, porém, aproximadamente 3,7% menores
que os da segunda penetração. A representação gráfica desses valores é mostrada na
Figura 6.4. Os números 1, 2 e 3 do eixo das abscissas representam a primeira, a
segunda, e a terceira penetração de 15cm, enquanto que os números 4 e 5
representam os trinta centímetros finais e os 45cm totais, respectivamente.

Tabela 6.1 Valores de energia e de eficiência obtidos na primeira campanha de
ensaios realizada no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, hastes de 31,4m
de comprimento em solo com N = 23.

ENERGIA

EFICIÊNCIA

TOTAL

EF2

E2F

EFV

ETREF2

ETRE2F

31 Golpes

(Joules)
243,20

(Joules)
240,20

(Joules)
326,40

(%)
50,85

(%)
50,23

(%)
68,25

13,86

13,86

20,04

2,90

2,90

4,19

261,00

259,33

338,00

54,58

54,23

70,68

31,74

31,80

21,47

6,64

6,65

4,49

249,94

245,53

326,82

52,26

51,34

68,34

20,09

19,79

24,75

4,20

4,14

5,17

254,04

250,59

331,37

53,12

52,40

69,29

24,25

24,44

23,65

5,07

5,11

4,95

252,06

248,68

330,00

52,71

52,00

69,00

23,43

23,57

23,02

4,90

4,93

4,81

os

Média 1

15

δ
os

Média 2

15

δ
os

Média 3

15

δ
MÉDIA 30
δ
MÉDIA 45
δ

E*padrão = (0,75 x 65 x 9,81) = 478,23 Joules (NBR 6484, 2001)

ETREFV E*padrão
(Joules)
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24

478,24
δ - Desvio padrão
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Energia versus Penetração
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Figura 6.4 Evolução da energia com o intervalo de penetração do amostrador no solo.

A Figura 6.4 revela que, para qualquer intervalo de penetração, o valor de EFV
é aproximadamente 30% maior que os de EF2 e de E2F. Justifica-se isto pelo fato da
energia EFV representar a energia máxima transferida às hastes e levar em
consideração, naturalmente, o registro de velocidade. Por outro lado, os valores de
EF2 e de E2F são obtidos apenas durante o primeiro pulso, admitindo-se que o
registro de força é sempre proporcional ao de velocidade, o que certamente não
caracteriza a realidade. EF2 foi apenas 1,3% maior que E2F, uma vez que o corte do
pulso de força se deu praticamente em 2l/c. Nota-se ainda que, para todos os casos,
o valor da energia média obtida dos golpes correspondentes aos 30cm finais de
penetração é aproximadamente o mesmo dos 45cm.
Cabe salientar que o método EFV é o único válido e nem caberia sua
comparação com o EF2 e o E2F pelas seguintes razões: nos métodos EF2 e o E2F a
proporcionalidade entre a força e a velocidade não ocorre e o tempo de integração
para o cálculo da energia é diferente. De fato, o autor da presente tese só incluiu os
métodos EF2 e E2F nas discussões para quantificar as diferenças que surgem quando
da instrumentação apenas com o registro de força.
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Na Figura 6.5 é mostrada a evolução do deslocamento juntamente com a da
energia calculada pelo método EFV e da integral de F2. Da figura se percebe que para
o deslocamento máximo atingido no golpe (19,61mm), o valor de EFV supera o de
EF2 em aproximadamente 30%.
Na Figura 6.6 é mostrado o gráfico relacionando cada intervalo de penetração
de 15cm ao correspondente percentual de golpes usado para cravar o amostrador. Da
figura, observa-se que 77% dos golpes foram utilizados na penetração final de 30cm.
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Figura 6.5 Evolução do deslocamento, da energia EFV e de F

2

para o golpe 17

da sondagem efetuada no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, com haste de
31,4m de comprimento (profundidade igual a 30m).

Portanto, este valor é exatamente o mesmo encontrado por TEIXEIRA (1977,
1993), apesar dos valores dos percentuais de golpes correspondentes ao segundo e
ao terceiro intervalos (27% e 50%, respectivamente) serem diferentes dos obtidos por
aquele autor (33% e 44%, respectivamente).

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 191

Percentual de Golpes (%)
0

20

40

60

80

100

120

0

N2 = 0,27.Nt

N3 = 0,50.Nt

Penetração (cm)

15
N1 = 0,23.Nt

NSPT = 0,77.Nt

30
Valores médios obtidos a partir de 31 golpes na
profundidade igual a 30m

45

Percentual de Golpes
60

Figura 6.6 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do
amostrador no solo, a partir da sondagem efetuada no bairro do Recreio,
no Rio de Janeiro.

O valor médio da eficiência de energia transferida às hastes obtida pelo método
EFV com dados dos golpes para os últimos 30cm de penetração foi 69,29%, com um
desvio padrão de 4,95%.

6.2.2

Bairro de Bonsucesso

6.2.2.1 Avaliação dos registros típicos de força e de velocidade obtidos
No bairro de Bonsucesso foram monitoradas duas das seis sondagens
programadas pela equipe “B” da empresa 1, tendo sido analisados 117 golpes.
Nos gráficos das Figuras 6.7 a 6.18 são mostrados registros típicos de força,
de velocidade, de evolução de energia e deslocamento em função do tempo para cada
profundidade ou comprimento de haste da sondagem 2. Optou-se por apresentar os
registros típicos das duas sondagens, porque tanto na sondagem 1 quanto na
sondagem 2 foram encontradas situações muito interessantes para análises.

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 192

Comparando-se as sondagens, verifica-se, por exemplo, que para a haste de
5,37m de comprimento (aproximadamente 4m de profundidade) há uma diferença
considerável na resistência à penetração de uma sondagem para a outra: 19/26cm
para o furo 1 e, 8/30cm para o furo 2.
Analisando-se o gráfico da Figura 6.7, observa-se uma seqüência de pelo
menos cinco pulsos de compressão, o primeiro correspondente ao impacto inicial e os
seguintes decorrentes dos sucessivos impactos do martelo sobre a composição de
hastes, todos de grande magnitude. Dos gráficos de velocidade e de deslocamento
(ver também Figura 6.8), percebe-se que cada impacto corresponde a um incremento
de penetração do amostrador no solo. A energia potencial do martelo, não transmitida
integralmente num primeiro impacto, continua presente no sistema, e será transmitida
em impactos seguintes do martelo, que serão responsáveis pela penetração sucessiva
do amostrador, conforme se observa nas Figuras 6.7a a 6.7f.
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Figura 6.7 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 2,39m de
comprimento em solo com N’ igual a 2, no bairro de Bonsucesso - RJ.
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Registros como os da Figura 6.7 justificam a realização de retroanálises de
sinais de força e de velocidade empregando-se ferramentas adequadas para melhor
explicar o comportamento observado. A comparação dos registros medidos com os
ajustados através de uma análise do tipo CAPWAP constitui-se numa interessante
técnica de análise teórica. Este aspecto será abordado no Capítulo 7.
A Figura 6.7a mostra os registros de força e de velocidade de partícula
referentes ao primeiro impacto do martelo apresentado na Figura 6.7. No tempo 2l’/c
(ponto R, a 0,63ms), sendo l’ a distância entre a seção instrumentada e a cabeça do
amostrador, observa-se nitidamente a chegada da reflexão de compressão originária
do aumento de impedância. No trecho RS, a força aumenta. Já no sinal de velocidade
o aumento da impedância resulta na redução da velocidade de partícula, no mesmo
período. Em seguida se faz notar, no sinal, a reduzida resistência oferecida pelo solo à
penetração do amostrador. O sinal de força cai bruscamente, evidenciando-se a
reflexão de tração. A velocidade de partícula aumenta, no mesmo período de
decréscimo de força, em virtude da reduzida resistência à penetração. Este aumento
brusco da velocidade de partícula no topo das hastes causa o desligamento entre
estas e o martelo. A composição de hastes continua a descer, com velocidade
decrescente com o tempo, enquanto o martelo inicia um movimento de queda livre, até
se chocar novamente com o topo da composição de hastes, iniciando um segundo
impacto e, portanto, um novo pulso de compressão.
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Figura 6.7a Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do primeiro impacto do martelo apresentado na Figura 6.7.
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Em razão da reflexão oriunda da mudança de impedância na cabeça do
amostrador, o primeiro pulso de compressão sofre um retardo no tempo até se anular.
Para o caso em análise, o sinal de força gerado a partir do primeiro impacto apenas
corta o eixo dos tempos após praticamente o dobro do tempo previsto (4l/c). Cabe
ressaltar que este aspecto é comum aos impactos subseqüentes. Vale lembrar que
DANZIGER (1991) observou o mesmo efeito de defasagem no tempo nos sinais de
monitoração de estacas, também atribuído a variações de impedância. A energia
máxima transferida às hastes no primeiro impacto (EFV1) corresponde a 39,2% da
energia total do golpe (EFV). Por outro lado, os valores de EF2 e de E2F, calculados
neste primeiro trecho do sinal, representam apenas 38% e 28,6% de EFV,
respectivamente.
O restante do gráfico mostrado na Figura 6.7 foi subdividido em cinco gráficos
consecutivos, cada um correspondendo a um impacto sucessivo do martelo após o
primeiro (ver Figuras 6.7b, 6.7c, 6.7d, 6.7e e 6.7f).
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Figura 6.7b Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do segundo impacto do martelo, para o golpe apresentado
na Figura 6.7.
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Figura 6.7c Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do terceiro impacto do martelo, para o golpe apresentado
na Figura 6.7.

As Figuras 6.7b e 6.7c mostram que, após o primeiro impacto, uma
considerável parcela da energia continua disponível no sistema e é transmitida nos
impactos seguintes. As parcelas de EFV devidas ao segundo e ao terceiro impactos
correspondem a 22,9% e 10,6% da energia máxima transferida às hastes. Com
relação a F2, percebe-se que os valores das integrais correspondentes a esses
choques sucessivos representam 15,7% e 5,5% de EFV, respectivamente. Vale
ressaltar que a integral de F2 para os registros gerados após o primeiro impacto, do
ponto de vista conceitual não mais pertencem à energia EF2, uma vez que EF2 só é
calculada até o tempo em que F = 0 pela primeira vez.

As Figuras 6.7d e 6.7e mostram os gráficos obtidos a partir do quarto e do
quinto impactos. Observa-se neste caso que, mesmo após 50ms (cerca de 54l/c),
considerável parcela de energia ainda está presente no sistema. Aproximadamente
10,5% e 6,52% de EFV decorrem do quarto e do quinto impactos, respectivamente. No
caso de F2, a energia destes impactos correspondem a 6,9% e 4,2% de EFV,
respectivamente.
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Figura 6.7d Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do quarto impacto do martelo, para o golpe apresentado
na Figura 6.7.

40

4
BONSUCESSO
FURO 2 NÍVEL 1
COMPRIMENTO = 2,39m
QUINTO CHOQUE
Fpico = 18,03 kN
EFV = 32,41 Joules
EF2 = 21,09 Joules
E2F = 8,08 Joules

Velocidade

Força (kN)

30

20

3

2

10

1

0

0

INÍCIO DO QUINTO IMPACTO

Velocidade (m/s)

Força

INÍCIO DOS IMPACTOS FINAIS

-10

-1
69

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

Tempo (ms)

Figura 6.7e Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do quinto impacto do martelo, para o golpe apresentado
na Figura 6.7.
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A Figura 6.7f mostra o restante do registro após o quinto impacto, onde se
percebe ainda uma seqüência de seis choques de pequena magnitude. Esse registro
final é responsável ainda por 9,2% de EFV. Para este caso a parcela adicional de F2
representa 6,3% de EFV. Naturalmente, o valor de F2 só merece consideração quando
ocorre proporcionalidade absoluta, o que não ocorre em nenhum dos impactos.
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Figura 6.7f Registros típicos de força e de velocidade em escala ampliada, obtidos a
partir dos dados do impacto final do martelo, para o golpe apresentado
na Figura 6.7.

O valor do pico de força decai a cada impacto em relação ao impacto
imediatamente anterior. Relacionando-se o valor de pico de cada impacto sucessivo
ao valor do pico de força do primeiro impacto (valor máximo), obtêm-se os seguintes
resultados: para o segundo impacto, 66,3%; para o terceiro impacto, 36,5%; para o
quarto impacto 41,2%; para

o quinto impacto, 29,1%; para o início do que foi

denominado último impacto, 17,9%.
É importante ressaltar que cada impacto sucessivo, gerado após o primeiro,
preserva praticamente a mesma forma do impacto inicial.
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A Figura 6.8, preparada com dados do registro apresentado na Figura 6.7,
ilustra a consistência entre o método EFV e a penetração do amostrador, confirmando
o que foi discutido em relação à Figura 6.2. Para o tempo “cutoff” (correspondente a
EF2), o deslocamento foi de apenas 3,83mm, representando apenas 25% da
penetração máxima (15,5mm). Para o tempo 2l/c (correspondente a E2F) a
penetração é de apenas 2,39mm, ou seja, aproximadamente 15% do total. Por esse
motivo, o valor de EF2 foi de apenas 189 Joules, EFV(2l/c) em torno de 200 Joules,
contra 497 Joules de EFV. Essas incoerências invalidam a utilização dos métodos EF2
e E2F da forma como se encontram definidos hoje.
Nota-se ainda na Figura 6.8 que o deslocamento cresce em patamares
sucessivos associados a cada impacto correspondente do martelo.
Vale ressaltar que o valor de EFV superou o valor da energia potencial nominal.
De fato, durante os ensaios foi percebido em praticamente todos os golpes que o
operador estava levantando o martelo além dos 75cm recomendados pela NBR 6484
(2001).
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Figura 6.8 Evolução do deslocamento, de F

2

e da energia EFV para o golpe 2

da sondagem efetuada no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, com
haste de 2,39m de comprimento (profundidade igual a 1m).
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Da Figura 6.8 também pode ser observado que, face ao reduzido valor do NSPT,
a resistência oferecida pelo solo à penetração é muito pequena. Assim, nos diversos
impactos sucessivos, a penetração permanente é preponderante, se somando a cada
novo impacto, sem evidenciar parcela de repique.
A velocidade do martelo é igual à velocidade do topo da haste até que a força
se anule, por ocasião da reflexão de tração na ponta. Quando a onda de tração atinge
o topo, a composição de hastes, em velocidade descendente, sofre uma “puxada” para
baixo, desligando-se do martelo.
Durante o tempo em que a composição de hastes e o martelo estão separados,
a composição de hastes continua descendo, podendo este deslocamento ser
calculado graficamente, de forma aproximada, pela área do diagrama velocidade
versus tempo (Figura 6.7), ou, de forma mais acurada, a partir da diferença entre os
valores de deslocamentos calculados pelo SPT Analyzer, a partir da integração da
velocidade, para o período de tempo considerado.
Com base no registro digitalizado, tem-se: t = 11,3 ms, tempo de chegada à
seção instrumentada da reflexão de tração ocorrida na extremidade inferior da haste,
quando o deslocamento do topo (admitido como a seção instrumentada) da haste era
de 4,29 mm. Para t = 35,9 ms, dá-se o novo impacto e a força volta a crescer, ocasião
em que o deslocamento do topo da haste é de 72,39 mm. Neste intervalo, a
velocidade média vméd. do topo da haste é:
 72,39 − 4,29)x10 −3 


Vméd =
= 2,77m/s
−
3
24,6x10

(6.4)

A velocidade inicial do martelo, no início da queda que vai gerar o segundo
impacto, pode ser também estimada, com algumas simplificações, através das
equações da Mecânica.
O martelo percorre a mesma distância de 72,39 mm – 4,29 mm no mesmo
intervalo de tempo de 24,6 ms. Assim, tem-se para a velocidade inicial do martelo vi,
admitindo-se que esteja em processo de queda livre:
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(6.5)

Fazendo ∆t = 24,6 ms, tem-se:
2

 68,1x10 − 3 − 9,81 x 24,6x10 − 3  

 
2 
 = 2,65m/s
Vi = 
−
3
24,6x10

(6.6)

Sua velocidade final, vf, após decorridos 24,6 ms, é:
vf = 2,65 + 9,81 x 0,0246 = 2,89 m/s

(6.7)

O novo acréscimo na velocidade de partícula, no topo das hastes, pode ser
estimado como (FAIRHURST, 1961, ver capítulo 3):
1
∆v haste = v o
x
2 - - impacto (1 + r)

(6.8)

Com r = 0,014 e v2oimpacto tomado como vf, tem-se ∆vhaste = 2,85 m/s.
Somando-se este valor à velocidade da haste antes do 2o impacto, obtido a
partir dos dados digitalizados, chega-se à velocidade do topo da haste
vhaste = 0,60 + 2,85 = 3,45 m/s

(6.9)

Este valor é o mesmo obtido pelos dados digitalizados para a máxima
velocidade no topo da composição de hastes antes que o sinal de força se anule pela
segunda vez, o que constitui uma indicação de que a hipótese do martelo em queda
livre até atingir novamente o amostrador foi adequada.
Repetindo-se o mesmo procedimento para o terceiro impacto, tem-se: t = 37,5
ms, tempo de chegada à seção instrumentada da reflexão de tração ocorrida na
extremidade inferior da haste, quando o deslocamento do topo era de 76,42 mm. Para
t = 54,7 ms dá-se o terceiro impacto e a força volta a crescer, ocasião em que o
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deslocamento do topo da haste é de 115,37 mm. Neste intervalo, a velocidade média
vméd. do topo da haste é:
115,37 − 76,42)x10 −3 m 
 = 2,26m/s
Vméd = 
−
3
(54,7 - 37,5)x10 s

(6.10)

A velocidade inicial do martelo, no início da queda que vai gerar o terceiro
impacto, pode ser também estimada. O martelo percorre a mesma distância de 115,37
mm – 76,42 mm no mesmo intervalo de tempo de 54,7 ms – 37,5 ms. Assim, tem-se
para a velocidade inicial do martelo vi, admitindo-se que esteja em processo de queda
livre:

(115,37 − 76,42 )x10 − 3

= v ∆t +
i

g(∆t )2
2

Fazendo ∆t = 17,2 ms, tem-se:
2

 38,95x10 − 3 − 9,81 x17,2x10 − 3  

 
2 
 = 2,18m/s
Vi = 
17,2x10 − 3

(6.11)

Sua velocidade final, vf, após decorridos 17,2 m/s, é:
vf = 2,18 + 9,81 x 0,0172 = 2,35 m/s

(6.12)

O novo acréscimo na velocidade de partícula, no topo das hastes, pode ser
estimado:
1
∆v haste = v o
x
3 - - impacto (1 + r)

(6.13)

Com r = 0,014 e v3oimpacto tomado como vf, tem-se ∆vhaste = 2,32 m/s.
Somando-se este valor à velocidade da haste antes do 3o impacto, obtido a
partir dos dados digitalizados, chega-se à velocidade do topo da haste
vhaste = 0,83 + 2,32 = 3,15 m/s

(6.14)
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Dos dados digitalizados obtém-se o valor do topo da haste de 2,5 m/s,
indicando que neste caso a hipótese do martelo em queda livre não é acurada,
havendo alguma perda de energia no sistema. De qualquer forma, as velocidades de
impacto nos diversos choques, após o primeiro, de modo nenhum são pequenas, ou
desprezíveis, conforme afirmavam SCHMERTMANN e PALACIOS (1979), ver
Capítulo 3.
A análise acima pode ser estendida aos demais choques, mostrando ser
possível, através de um programa que simule os golpes múltiplos, a análise do
comportamento do ensaio até o final do processo.
Finalizando as observações das Figuras 6.7 e 6.8, cabe lembrar que,
considerando-se apenas o primeiro choque, a energia (EFV) teria sido transmitida
praticamente de modo integral no intervalo de tempo 2l/c. Entretanto, o deslocamento
até 2l/c é de apenas 2,39 mm, e até a ocorrência do segundo choque cresce para
72,39 mm. Este caso ilustra muito bem o trabalho de YOKEL (1989), descrito no
Capítulo 3. MATSUMOTO et al. (1992) relatam um caso medido com hastes de 3,4m
de comprimento, em solo com N’ =12, onde apenas 20% da penetração final foi
atingida durante o primeiro pulso.
De acordo com o princípio da conservação de energia de Hamilton, ressaltado
por AOKI e CINTRA (2000), sendo T a energia cinética que atinge o sistema (haste +
amostrador + solo), V a energia potencial de deformação elástica e W nc o trabalho
das forças resistentes à penetração do amostrador no solo, tem-se que:
t2

t2

∫ δ(T − V)dt + ∫ δ(W
t1

t1

nc

)dt = 0

(6.15)

δ sendo a variação ocorrida nas grandezas acima, no intervalo de tempo de
integração.
Para pequenos comprimentos de hastes, a energia potencial de deformação é
muito pequena e, conseqüentemente, pela expressão acima, praticamente toda a
energia cinética do golpe, que chega ao amostrador, é utilizada para a penetração do
amostrador. De fato, o registro do deslocamento no topo indica a preponderância dos
deslocamentos

permanentes,

enquanto

os

deslocamentos

elásticos

são
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imperceptíveis. Segundo AOKI e CINTRA (2000), o princípio de Hamilton revela que a
eficiência do impacto é maior para as hastes curtas, já que praticamente toda a
energia disponível é utilizada no trabalho de penetração do amostrador.
Na Figura 6.9 mostra-se um gráfico contendo os registros de força e de
velocidade do golpe 9, típico de uma série composta de 15 golpes obtidos na
profundidade de 2m, com hastes de 3,42m de comprimento, em solo com N’ = 15.
Observam-se, no registro de força da Figura 6.9, dois picos iniciais de
compressão, sendo que o primeiro (≅ 57kN) representa a amplitude do trem de onda
descendente na composição, enquanto que o segundo (≅ 62kN) representa a reflexão
advinda do topo do amostrador face ao aumento da impedância em relação às hastes.
Essa reflexão é registrada exatamente no tempo 2l/c após o início do impacto. Este
aspecto pode ser confirmado quando se analisa o registro de velocidade. Quando o
acelerômetro registra a passagem do pulso refletido no topo do amostrador, ocorre
uma queda brusca no sinal de velocidade, decorrente de aumento na impedância.
Após a passagem da onda no amostrador, registra-se a reflexão de tração advinda
das condições de contorno, anulando a força.
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Figura 6.9 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 3,42m de
comprimento em solo com N’ igual a 15, no bairro de Bonsucesso - RJ.
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Figura 6.10 Evolução da energia, de F e do deslocamento obtidos com hastes de 3,42m
de comprimento em solo com N’ igual a 15, no bairro de Bonsucesso - RJ.

Neste sinal, como houve uma maior restrição à penetração do amostrador,
mesmo ainda ocorrendo tração e vários choques sucessivos do martelo, destacam-se
os seguintes aspectos:
i)

as velocidades são menores e caem muito mais rapidamente, o que resulta
em menores penetrações do amostrador;

ii)

com a redução da penetração, o martelo é desligado da composição de
hastes durante um período menor, comparado ao da Figura 6.8;

iii)

a penetração máxima ocorre simultaneamente à transferência total da
energia às hastes. Porém, parte desta energia é devolvida às hastes como
energia potencial de deformação elástica. Ocorre um repique de cerca de
26% do deslocamento máximo, sendo a penetração permanente do
amostrador ao final de 100ms igual a 2,03cm, o que equivaleria a um NSPT
da ordem de 15 golpes.
As eficiências de energia transferida a partir dos métodos EF2 e E2F serão

menores que a partir do método EFV para hastes curtas, em condições de contorno
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semelhantes às encontradas nos dois casos analisados até o presente, quais sejam
para N’ = 2 e N’ = 15.
Convém fazer comentários relativos a um procedimento teórico de correção da
energia proposto por PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) para
o método EF2, extensivo ao método E2F. Trata-se da posição dos sensores. Como os
sensores não podem ser instalados no exato local do impacto (cabeça de bater), visto
que eles podem sofrer danos, eles são instalados a uma certa distância ∆l abaixo da
cabeça de bater. Isso faz com que a primeira onda de compressão sofra um corte
prematuro, tendo como conseqüência um menor valor para a energia calculada. De
fato, o registro do primeiro pulso de tensão não é feito durante o tempo 2l/c, mas
apenas 2(l - ∆l)/c, conforme mostra a Figura 6.11.

Para tentar contornar essa limitação, PALACIOS (1977) calcula duas
eficiências teóricas para o sistema: uma para o comprimento l (ηl) e outra para o
comprimento l´= l-∆l (ηl´). Nos dois casos utiliza-se a Equação 3.24, bastando apenas
trocar no segundo cálculo l por l´. A relação cη = ηl / ηl´ é o fator de correção da
energia medida para o comprimento de haste especificado. A Figura 6.11 mostra o
gráfico feito para o sistema de SPT usualmente empregado no Brasil.
Conforme se observa da Figura 6.11, para o sistema empregado nesta tese o
fator de correção é maior para haste de 2m (fator de correção igual a 1,35), diminuindo
com o comprimento da composição de hastes, de forma que, para uma haste de 12m,
praticamente não há mais necessidade dessa correção. O método EFV não requer
esse procedimento.
Na presente tese os dados de EF2 e de E2F não foram corrigidos para o efeito
da posição dos sensores, para que a comparação com os valores da energia EFV
fosse feita sob as mesmas condições.
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Figura 6.11 Correção para o efeito da posição da célula de carga nas hastes.

Na Figura 6.12 mostra-se um gráfico contendo os registros de força e de
velocidade do golpe 10, típico de uma série composta de 11 golpes obtidos na
profundidade de 3m, com hastes de 4,38m de comprimento, em solo com N’ = 12. A
penetração final no golpe foi igual a 25,35mm.
Conforme se pode notar na figura, os registros de força e de velocidade obtidos
com este comprimento de haste preservam basicamente as mesmas características
do comprimento anterior. O valor da energia EFV é praticamente o mesmo, embora o
valor de EF2 tenha sofrido um considerável aumento, passando de 233 Joules para
309 Joules, já que com o aumento do comprimento das hastes ocorreu um aumento
do intervalo de integração. Já o valor de EFV, o mais correto, não apresentou variação
sensível.
Na Figura 6.13 é mostrada a evolução da energia EFV e da integral de F2 com
o tempo para o golpe em estudo. Em relação às reflexões que acontecem ao longo do
registro de força, os valores da evolução da integral de F2 superam os de EFV. Porém,
o valor da energia máxima transferida às hastes segundo o método EFV supera o da
integral de F2 em aproximadamente 47% e de EFV(2l/c) em aproximadamente 50%,
repetindo as conclusões obtidas das análises precedentes. O tempo de corte (cutoff)
da primeira onda ocorreu 2,7l/c após o início do registro, o que corresponde a apenas

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 207

26% do deslocamento máximo, enquanto que o deslocamento máximo e a energia
máxima correspondente só foram registrados num tempo16,3l/c depois.
Dos três casos analisados, observa-se uma variação significativa no valor de
EF2, enquanto que EFV permanece praticamente num mesmo patamar. O valor de
EFV foi maior para o menor comprimento e para o solo de menor resistência,
enquanto o oposto foi observado em relação à energia calculada por EF2. Dessa
forma,

evidencia-se

mais

uma

vez

sempre

coerência

observada

entre

o

comportamento da evolução de EFV com a evolução do deslocamento. Cabe também
aqui ressaltar que os registros confirmam a interpretação do ensaio à luz do princípio
de Hamilton (AOKI e CINTRA, 2000), em que a eficiência, ao nível do amostrador, é
maior para hastes curtas.
Na Figura 6.14 mostra-se um gráfico contendo os registros de força e de
velocidade do golpe 10, típico de uma série composta de 12 golpes obtidos na
profundidade de 4m, com hastes de 5,37m de comprimento, em solo com N’ = 9. A
penetração final no golpe foi igual a 32,98mm.

80

8
7.50

70

to = 9,8ms
t1 = 11,51ms

LEGENDA

7

FORÇA

6.50

60

6

VELOCIDADE

5.50

BONSUCESSO - RJ
F2N3 - GOLPE 10
Comprimento = 4,38m
FVP = 1,01
EMX = 455 JOULES
EF2 = 309 JOULES
RAT = 1,41
N' =12
N=8
Desl. Final = 25,35mm

FORÇA (kN)

40
30
20
10

5
4.50

4
3.50

3
2.50

2
1.50

1

VELOCIDADE (m/s)

50

0.50

0

0
-0.50

-10

-1
t=2l/c

-20
-30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TEMPO (ms)

Figura 6.12 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 4,38m de
comprimento em solo com N igual a 8, no bairro de Bonsucesso - RJ.
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Figura 6.13 Evolução da energia, de F e do deslocamento obtidos com hastes de 4,38m
de comprimento em solo com N igual a 8, no bairro de Bonsucesso - RJ.
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Figura 6.14 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 5,37m de
comprimento em solo com N’ igual a 9, no bairro de Bonsucesso - RJ.
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Conforme se pode notar na figura, as formas dos registros de força e de
velocidade obtidos com este comprimento de haste preservam basicamente as
mesmas características do comprimento anterior. Existe uma reflexão de tração de
pequena magnitude logo que termina a primeira onda. Porém, a exemplo do registro
apresentado na Figura 6.13, também são geradas três ondas sucessivas de
compressão (três novos choques) após a primeira. O valor da energia EFV obtido
neste caso (522 Joules) é superior ao teórico (478,23 Joules), provavelmente em
razão da altura de queda ter sido maior que a padrão. Os valores de EFV(2l/c) e de EF2
foram iguais a 260 Joules e 350 Joules, respectivamente. Os valores de EFV(2l/c) e de
EF2 representam respectivamente cerca de 50% e 67% da energia máxima (EFV).
Na Figura 6.15 é mostrada a evolução da energia EFV e a integral de F2 com o
tempo para o golpe em estudo. Como a velocidade praticamente se anula no quarto
pulso de compressão, enquanto o registro de força ainda é significativo, os valores da
evolução de F2 superam os de EFV nessa fase. Porém, o valor da energia máxima
transferida às hastes segundo o método EFV supera o de EF2 em aproximadamente
49% e de EFV(2l/c) em aproximadamente 50%, ratificando as conclusões anteriores. O
tempo de corte (cutoff) da primeira onda ocorreu 2,6l/c após o início do registro, o que
corresponde a 17% do deslocamento máximo ou a 19% do deslocamento final,
enquanto que o tempo para ocorrer o deslocamento máximo e a energia máxima
correspondente só foi registrado 24,4l/c depois.

É mostrado na Figura 6.16 um gráfico contendo os registros de força e de
velocidade do golpe 12, típico de uma série composta de 15 golpes obtidos na
profundidade de 5m, com hastes de 6,4m de comprimento, em solo com N’ = 19 e N
=13. A penetração final no golpe foi igual a 16,08mm.
Na Figura 6.16 observa-se que a reflexão advinda do processo de cravação do
amostrador é de tração, porém de pouca magnitude. A exemplo dos registros
apresentados anteriormente, são evidentes mais outras três ondas de compressão.
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Figura 6.15 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
5,37m de comprimento em solo com N’ igual a 9, no bairro de Bonsucesso.

É importante ressaltar que no período entre o primeiro e segundo pulso de
compressão, enquanto a força é nula, não ocorre transferência de energia para o
sistema, o mesmo acontecendo com os espaços existentes entre os pulsos seguintes.
Este intervalo corresponde ao tempo em que o martelo se desliga do topo das hastes.
Para o golpe em análise, os valores de EF2, E2F e EFV foram de 341 Joules,
273 Joules e 440 Joules, respectivamente. O valor de EF2 representa 77,5% do valor
de EFV, enquanto que E2F representa 62% de EFV. O valor de EFV(2l/c) foi 293,5
Joules, ou seja, 66,7% de EFV.
Conforme mostrado na Figura 6.17, novamente se verifica que a energia
máxima transferida às hastes, pelo método EFV, é coerente com o deslocamento
máximo registrado.
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Figura 6.16 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 6,4m de
comprimento em solo com N’ igual a 19, no bairro de Bonsucesso.
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Figura 6.17 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
6,4m de comprimento em solo com N’ igual a 19, no bairro de Bonsucesso.
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Na Figura 6.18 são mostrados registros de força e de velocidade do último
golpe da série, da profundidade de 6m (7,4m de hastes). Como se pode observar, o
solo nessa profundidade é bastante resistente. Assim, mesmo o deslocamento
máximo tendo sido positivo (embora pequeno, 8mm), o deslocamento final do golpe foi
negativo, possivelmente em razão do repique do amostrador ter permitido algum
material preencher o espaço vazio durante sua ocorrência (ver Figura 6.19). Observase na Figura 6.18 uma reflexão de tração de valor muito pequeno após um tempo
correspondente a 6,2l/c.

Pelo fato das hastes serem curtas e do solo ser muito resistente, verificou-se
que o primeiro pulso não cessou ao final do tempo 2l/c, sendo sobreposto a ele um
segundo pulso logo após a chegada da reflexão do amostrador, aumentando o pico da
segunda onda de compressão. A força de pico de 50kN no primeiro pulso foi
aumentada para 82kN no segundo. Por essa razão o valor de EF2 obtido é
anormalmente elevado, superando a energia potencial padrão do martelo em mais de
100% (ver Figura 6.11). Por outro lado, percebe-se que a energia EFV é pouco
sensível ao processo de reflexão quando comparada com EF2. Entretanto, registrouse uma redução no valor da energia, segundo o método EFV, em relação à análise
feita com dados do golpe 12 da profundidade anterior (5m).
Nota-se na Figura 6.19 que o valor de EFV(2l/c) igual a 258 Joules, representa
em torno de 80% da energia máxima transferida, enquanto que E2F é 70% de EFV.
Por fim, vale ressaltar a manutenção da coerência em termos de evolução da
energia EFV com o deslocamento ocorrido com a composição de hastes. De acordo
com os dados da Figura 6.19, EFV e DMX (valores máximos) ocorrem num tempo
correspondente a 3,3l/c a partir do início do registro.
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Figura 6.18 Registros típicos de força e de velocidade obtidos com hastes de 7,4m de
comprimento em solo com N’ igual a –1,71mm/1golpe, em Bonsucesso - RJ.
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Figura 6.19 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
7,4m de comprimento em solo muito resistente a 6m de profundidade,
no bairro de Bonsucesso - RJ.
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A Figura 6.20 mostra registros da evolução de EF2, de EFV e do deslocamento
obtido a partir do golpe 12, na profundidade de 5m da sondagem 1, com haste de
6,42m de comprimento. O deslocamento permanente ocorrido ao final da ação deste
golpe foi de apenas 1,06mm, o que corresponderia a N’ = 283, enquanto o
deslocamento máximo atingido foi igual a 8,23mm, evidenciando que uma parcela
muito significativa de energia foi armazenada em forma de deformação elástica das
hastes e do solo, conforme lembrado por AOKI e CINTRA (2000). Vale ressaltar que,
embora

tenha

havido

uma

reflexão

de

compressão

muito

significativa,

a

proporcionalidade no primeiro pulso (até t = 2l/c) se manteve excelente (FVP = 0,99),
mostrando que a resistência do solo, no SPT, no caso de solos muito resistentes, se
concentra na extremidade.
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Figura 6.20 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
6,4m de comprimento em solo muito resistente (N’ = 283) a 5m de
profundidade, na sondagem 1 efetuada no bairro de Bonsucesso - RJ.

O golpe em análise (Figura 6.20) representa tipicamente os 26 golpes finais,
selecionados a partir de uma série de 32 golpes, onde o deslocamento final alcançado
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foi igual a 107mm. Em 10 golpes foram registrados deslocamentos finais negativos,
indicando que a seção dos sensores instalada na composição de hastes, ao término
da ação de cada golpe, ficou em um nível acima do inicial. Isso ocorreu possivelmente
por causa da acentuada reflexão de compressão ocorrida, provocando repique da
composição de hastes, levantando o conjunto haste-amostrador. Com isso, algum
material presente ocupou o espaço gerado entre o amostrador e o fundo do furo
durante o repique, conforme anteriormente mencionado.
Nos 3 primeiros golpes da série, o solo apresentou resistência relativamente
baixa, onde os valores de N’ foram 6, 16 e 25, para os golpes 1, 2 e 3,
respectivamente. Nos três golpes seguintes (4, 5 e 6), a resistência do solo aumentou
de forma significativa, de maneira que os valores de N’ passaram para 46, 67 e 200,
respectivamente. As formas das curvas de força obtidas para a primeira seqüência de
três golpes são bastante semelhantes, mas diferentes das formas obtidas para a
segunda seqüência, conforme mostrado nas Figuras 6.21 e 6.22.
Analisando os gráficos da Figura 6.21, percebe-se que as três curvas
apresentam uma reflexão de tração após cessar a reflexão advinda do amostrador.
Por outro lado, nos gráficos da Figura 6.22 nota-se que essas reflexões desaparecem.
Ou seja, as reflexões de tração vão desaparecendo à medida que a resistência do solo
vai aumentando, de forma que para valores de N’ de 46 em diante só são observadas
reflexões de compressão, as quais retardam o corte do primeiro pulso e fazem com
que os valores de EF2 se tornem absurdos. Mesmo assim, os valores de EFV
permanecem muito consistentes. Os valores médios de EFV na primeira e na segunda
seqüências foram iguais a 373 Joules e 369 Joules, respectivamente.
A Figura 6.23 mostra a relação encontrada entre N’ e a energia transferida às
hastes para os 8 primeiros golpes da série, visto que houve uma tendência crescente
da resistência N’ nesta seqüência. Analisando-se os gráficos da Figura 6.23, observase que, dependendo do método de cálculo empregado, a energia pode sofrer
significativa influência da resistência, resguardando naturalmente a possibilidade da
interferência de outras variáveis no processo, como por exemplo, a altura de queda.

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 216

80
LEGENDA

70

to = 9,8ms
t1 = 12,30ms

FORÇA_GOLPE 1_ N' = 6; Desl. Final = 51,63mm
FORÇA_GOLPE 2_ N' = 16; Desl. Final = 18,76mm

60

FORÇA_GOLPE 3_ N' = 25; Desl. Final = 11,96mm

50
BONSUCESSO - RJ
F1N2 - GOLPES 1, 2 e 3
Comprimento = 6,42m
FÁCIL CRAVAÇÃO
GOLPE 1: EFV = 358 JOULES
EF2 = 290 JOULES
GOLPE 2: EFV = 394 JOULES
EF2 = 317 JOULES
GOLPE 3: EFV = 367 JOULES
EF2 = 309 JOULES

FORÇA (kN)

40
30
20
10
0
-10
t=2l/c

-20
-30
0

10

20

30

40

50

TEMPO (ms)

Figura 6.21 Registros de força em função do tempo obtidos para solos de baixa a média
resistência – bairro de Bonsucesso, Furo 1, haste de 6,42m de comprimento.
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Figura 6.22 Registros de força em função do tempo obtidos para solos de elevada
resistência – bairro de Bonsucesso, Furo 1, haste de 6,42m de
comprimento.
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Figura 6.23 Tendência de variação da energia transferida às hastes do SPT em função da
resistência do solo e do método empregado, obtida no bairro de
Bonsucesso, no Furo 1, com haste de 6,42m de comprimento.

Da Figura 6.23 nota-se que há uma leve indicação de diminuição linear da
energia transferida à medida que aumenta a resistência do solo, numa faixa de N’
entre 6 e 231, quando são utilizados os métodos EFV e E2F. Todavia, essa tendência
deixa de ser linear e passa a ser crescente e exponencial quando se emprega o
método EF2. Ou seja, por causa das reflexões de compressão que ocorrem em solos
muitos resistentes, os valores de EF2, conforme citado anteriormente, se tornam
extremamente altos. O comportamento de E2F diante da resistência se assemelha ao
de EFV, porém com valores médios 32% menores.
O gráfico da Figura 6.22 revela que para solos com resistência equivalente à
penetração, N’, maiores ou iguais a 46, as ondas refletidas foram apenas de
compressão.
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) não conseguiram quantificar um valor
limite de resistência à penetração para o solo a partir do qual a onda refletida, após o
término do primeiro pulso, fosse de compressão. Nas análises daqueles autores, para
solos com N’ de até 65, só foram registradas ondas refletidas de tração.
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6.2.2.1.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto

Na Tabela 6.2 é mostrado um resumo relacionando o comprimento da haste e
a resistência à penetração do solo com a reflexão de tração ou de compressão
ocorrida após o tempo t = 2l/c. Foi considerada a existência de onda refletida de
compressão quando o valor exibido no gráfico situava-se acima de +2kN. Da mesma
forma, considerou-se reflexão de tração quando o valor refletido era menor que –2kN.
Dentro deste intervalo (± 2kN) admitiu-se a não existência de reflexão, uma vez que só
a reflexão de compressão oriunda da cabeça do amostrador seria suficiente para
superar estes valores. Da tabela, observa-se que a maior quantidade de ondas
refletidas foi de tração. Dos 117 golpes adquiridos (102 foram usados nas análises)
em hastes de comprimentos variando entre 2,39m e 7,40m, 66,7% das reflexões que
ocorreram logo após o tempo “cutoff” foram de tração. Essas reflexões ocorrem com
maior freqüência durante a primeira penetração de 15cm. Em todos os golpes foi
registrada a reflexão causada pelo aumento na impedância do amostrador.

Tabela 6.2 Percentagem de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo de corte da onda (tempo “cutoff”) a partir das sondagens
realizadas no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

Percentagem de golpes com
NSPT
(golpes/30cm)

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(%)

(%)

SONDAGEM 1
5,37

19

19/26cm

100

0

6,42

32

32/10,7cm

25

75

SONDAGEM 2
2,39

3

2

100

0

3,42

15

10

100

0

4,38

11

8

100

0

5,37

12

8

100

0

6,40

15

13

100

0

7,40

10

10/0cm

0

100

Total

117

102

66,7

33,3
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6.2.2.1.2 Percentual de golpes para penetração parcial

A partir dos valores da penetração medidos em cada golpe durante as
sondagens de Bonsucesso, foi calculado o percentual de golpes usado para cada
parcela de penetração de 15cm. Conforme mostrado no gráfico da Figura 6.24, os
resultados indicam que, em média, 23% dos golpes foram usados para cravar o
amostrador nos primeiros 15cm, 33% para os segundos 15 cm e 44% para os
terceiros 15 cm. Portanto, das cinco profundidades testadas (de 1m a 5m), os dados
revelaram que 77% dos golpes de cada penetração foram usados para cravar o
amostrador nos últimos 30cm.
Estes valores corroboram os resultados apresentados por TEIXEIRA
(1977;1993). Os dados de TEIXEIRA (1977) revelaram a utilização dos mesmos
percentuais de golpes obtidos nesta sondagem para cravar os três intervalos de
penetração do amostrador. Todavia, levemente diferente dos valores apresentados por
TEIXEIRA (1993), que foram 22%, 33% e 45%, respectivamente.

Percentual de Golpes (%)
0

20

40

60

80

100

120

0

N2 = 0,33.Nt

N3 = 0,44.Nt

Penetração (cm)

15
N1 = 0,23.Nt

NSPT = 0,77.Nt

30
Valores médios obtidos a partir de 41 golpes nas
profundidade entre 1m e 5m

45

Percentual de Golpes
60

Figura 6.24 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do amostrador
no solo a partir das sondagens efetuadas no bairro de Bonsucesso – RJ.
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6.2.2.1.3 Eficiência versus comprimento da haste
A Tabela 6.3 apresenta os resultados de eficiência obtidos nas duas
sondagens monitoradas na obra de Bonsucesso. São mostrados os valores médios de
EF2, E2F e de EFV, os respectivos desvios padrão e a correspondente eficiência de
energia transferida a cada comprimento de haste utilizado.

Tabela 6.3 Valores de energia e de eficiência obtidas na primeira campanha de

l (m)

5,37

ENERGIA

Energia

EFICIÊNCIA

Potencial

SONDAGEM 1 – EMPRESA 1
Estatística

de haste

Comprimento

ensaios realizada no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

EF2

E2F

EFV

(Joules) (Joules) (Joules)

ETREF2 ETRE2F ETREFV E*padrão
(%)

(%)

(%)

(Joules)

MÉDIA

313,04

227,43

426,95

65,46

47,56

89,28

478,24

δ

28,67

24,29

41,02

5,62

4,74

8,71

478,24

MÉDIA

1017,52

266,41

365,16

212,76

55,71

76,36

478,24

δ

116,73

14,93

20,61

23,56

3,03

4,36

478,24

6,42

SONDAGEM 2 – EMPRESA 1
MÉDIA

233,03

113,59

517,50

48,73

23,75

108,21

478,24

δ

16,56

3,31

28,99

2,29

0,48

10,29

478,24

MÉDIA

265,20

152,42

454,36

55,45

31,87

95,01

478,24

δ

66,75

9,98

25,13

3,00

1,85

5,25

478,24

MÉDIA

332,72

248,39

422,57

69,57

51,94

88,36

478,24

δ

32,15

15,11

27,09

8,62

3,28

5,66

478,24

MÉDIA

367,39

266,58

515,83

76,82

55,74

107,86

478,24

δ

13,61

11,55

30,41

3,05

2,27

6,36

478,24

MÉDIA

356,71

287,58

442,93

74,59

60,13

92,62

478,24

δ

17,22

14,35

35,37

3,62

2,79

2,94

478,24

MÉDIA

913,60

219,25

309,90

191,03

45,85

64,80

478,24

δ

106,45

15,82

19,77

21,98

3,18

4,13

478,24

2,39

3,42

4,38

5,37

6,40

7,40

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 221

Da Tabela 6.3 observa-se que os valores médios da energia obtidos pelo
método EF2 são anormalmente altos nas profundidades onde a resistência do solo foi
maior. Isto aconteceu com a sondagem 1, para o comprimento de

6,42m (N =

32golpes/10,7cm) e com a sondagem 2, para o comprimento de 7,4m (praticamente
impenetrável). Cabe ressaltar que o comprimento da haste é medido desde o ponto
médio da seção instrumentada até o fundo do amostrador.
No gráfico da Figura 6.25 mostra-se a variação da eficiência de energia
transferida às hastes, em função do comprimento, através dos três métodos de cálculo
citados no parágrafo anterior, a partir dos dados contidos na Tabela 6.3, excluindo-se
os valores de EF2 obtidos com os comprimentos de hastes de 6,42m da sondagem 1,
e de 7,4m, da sondagem 2.
A Figura 6.25 revela uma tendência de variação crescente da eficiência em
função do comprimento desde 2,39m até 6,4m para os métodos EF2 e E2F (ETREF2
e ETRE2F). O comportamento de ETREF2 é praticamente o mesmo de ETRE2F ao
longo do comprimento, porém com valores maiores.
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Figura 6.25 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir de duas sondagens efetuadas no bairro de
Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, não se percebe, na prática, variação de EFV com o
comprimento a partir das duas sondagens efetuadas. Da Figura 6.25, observa-se que
a eficiência de energia média em relação à energia padrão brasileira foi de cerca de
92% para qualquer comprimento. Esse valor elevado se deve à altura de queda
observada na obra ter sido muito acima da recomendada pela NBR 6484 (2001).
Foram estimadas visualmente alturas de queda da ordem de 90cm.
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Essa tendência de variação de EFV estaria de acordo com as observações de
DÉCOURT (1989) e AOKI e CINTRA (2000), que afirmam que a eficiência na prática
não varia com o comprimento.
Os dados obtidos na primeira campanha permitem concluir que a eficiência de
energia transferida ao SPT, obtida com hastes de pequeno comprimento em solos de
pouca resistência, é baixa se forem usados os métodos EF2 e E2F, pelo fato destes
métodos não incorporarem os diversos impactos após o primeiro. Os valores de EF2
são anormalmente altos em solos com resistência alta (N’ ≥ 46). Por outro lado, a
eficiência do SPT obtida pelo método EFV não apresenta praticamente variação, seja
com o comprimento da composição de hastes, seja com a resistência do solo.

6.3

Resultados da Segunda Campanha

6.3.1

Considerações iniciais
As medições de energia foram efetuadas em sete locais nas proximidades de

João Pessoa, através de sondagens realizadas por duas empresas. Foram adquiridos
1197 golpes, sendo que em 9,3% destes foi feita monitoração simultânea no topo da
composição de hastes e próximo do amostrador. Essa monitoração em duas seções
diferentes se deu na última etapa dessa campanha.
6.3.1.1 Bairro de Mandacaru
O resumo dos resultados obtidos durante a sondagem monitorada no bairro de
Mandacaru, em João Pessoa, é apresentado em tabela no final desse item. Os dados
de energia transferida às hastes não sofreram nenhuma correção dentre as propostas
pela extinta ASTM D4633 (1986). Nas Figuras 6.26 a 6.34 são mostrados gráficos
típicos de força e de velocidade obtidos para diversos comprimentos e resistências
diferentes. Nas Figuras 6.27 e 6.36 são apresentados registros típicos da evolução da
energia transferida às hastes e de deslocamento para haste curta em solo de pouca
resistência e para haste longa em solo resistente.
No gráfico da Figura 6.26, observa-se uma seqüência contendo seis pulsos de
compressão bem pronunciados – além de outros cinco mais suaves –, semelhante ao
gráfico mostrado na Figura 6.7, também característico de haste curta em solo de baixa
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resistência. Através do gráfico de velocidade, compreende-se que cada impacto é
responsável por uma parcela de penetração do amostrador no solo, indicando que
após o primeiro impacto uma considerável quantidade de energia é ainda utilizada
para efetuar a penetração.
Conforme já discutido no item 6.2.2.1, após o primeiro impacto o martelo
separa-se da cabeça de bater até que, continuando seu processo de queda, choca-se
outra vez com o topo das hastes. O processo se repete até que a velocidade do
conjunto martelo-haste se anule, ou seja, até que a energia transferida às hastes seja
totalmente dissipada. Portanto, o que se observa no gráfico da Figura 6.26 é uma
repetição do que foi observado na Figura 6.7, onde a composição de hastes tem
aproximadamente o mesmo comprimento e o solo apresenta aproximadamente a
mesma resistência.
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Figura 6.26

Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 2,49m de
comprimento em solo com N = N’ = 2, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.

Na Figura 6.27 são apresentadas as evoluções de EF2, EFV e do
deslocamento para o golpe típico mostrado na Figura 6.26.
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Figura 6.27 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
2,49m de comprimento em solo com pouca resistência (N’ = N =2) a 1m de
profundidade, na sondagem 1 efetuada no bairro de Mandacaru - JP.

Percebe-se nos gráficos da Figura 6.27 que o comportamento das energias
EF2 , EFV e do deslocamento em função do tempo é praticamente o mesmo que foi
observado durante a análise dos gráficos mostrados na Figura 6.8. Ou seja, são
necessários vários impactos para que toda a energia seja transferida às hastes.
Voltando ao gráfico da Figura 6.26, observa-se ainda que os picos de força dos
pulsos tanto de compressão quanto de tração decrescem com o tempo. A magnitude
da reflexão de tração representa 10% do pico de força de compressão
correspondente, no primeiro impacto, 12,8% no segundo e 8% no terceiro. Para o
presente caso, a partir do quarto impacto não ocorre reflexão de tração. Esta evidência
experimental seria equivalente ao efeito do aumento da resistência do solo. O que
ocorre é que, à medida que a energia diminui, a força que chega ao amostrador se
torna pequena para mobilizar a resistência disponível.
Na Figura 6.28 é mostrada a comparação entre o pulso de força simulado,
considerando a razão de impedância (r) igual a 0,014 e o pulso de força experimental,
a partir do registro mostrado na Figura 6.26. Para gerar o pulso experimental, da
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Figura 6.26 foram obtidos os valores da força de pico de cada pulso sucessivo. Esses
valores foram colocados no gráfico seguidamente a cada intervalo de tempo
correspondente aos valores obtidos.
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Figura 6.28

Pulsos de força experimental ajustado e teórico obtidos com hastes de
2,49m de comprimento em solo com N = N’ = 2, no bairro Mandacaru, em
João Pessoa.

Como se pode notar da Figura 6.28, há uma boa concordância entre o pulso
experimental ajustado e o pulso de força teórico, mostrando que, por causa do martelo
ter se separado das hastes, ele temporariamente interrompe a transferência de
energia para as hastes (embora o deslocamento da composição de hastes continue
aumentando), mas cada vez que o martelo volta a se chocar com a cabeça de bater
um novo pulso de compressão (de magnitude inferior ao antecessor) é gerado,
responsável por uma parcela adicional de energia transferida às hastes. A forma da
curva experimental ajustada, é assim, semelhante à forma teórica, porém os valores
de pico divergem.
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Quando se comparam os valores das energias EF2 e EFV mostrados na Figura
6.8 com os dados da Figura 6.27, observa-se que há uma coerência muito grande,
apesar da aparelhagem de SPT utilizada no primeiro caso ser diferente da segunda.
No gráfico da Figura 6.29 são apresentados os dados de um golpe numa haste
de 5,49m de comprimento em solo com resistência N’ ≅ N = 3, onde o deslocamento
final foi igual a 120,60mm. Neste caso foram observados três pulsos sucessivos de
compressão, sendo que após os dois primeiros ocorreram reflexões de tração, com
magnitudes

correspondentes

a

18%

e

7,5%

dos

pulsos

de

compressão,

respectivamente. Do primeiro pulso de compressão para o segundo, houve uma
redução na força de pico da ordem de 43% e, deste para o terceiro, a redução foi de
41%. Como se observa, os impactos posteriores, embora decrescentes em se tratando
da magnitude do pico de compressão, possuem a mesma forma do primeiro.
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Figura 6.29 Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 5,49m de
comprimento em solo com N = N’ = 3, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.
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Comparando-se os valores das energias com os dados do caso anterior,
observa-se que houve uma diminuição de 6,8% no valor de EFV, o qual passou de
474 para 442 Joules, enquanto que houve um aumento de 69,3% e de 133% nos
valores de EF2 e de E2F, respectivamente. O aumento nos valores de EF2 e E2F
deve-se principalmente ao aumento do comprimento da composição, o qual passou de
2,49m para 5,49m.

Nos gráficos da Figura 6.30 são mostrados registros de força e de velocidade
obtidos a partir do golpe 19, com haste de 6,47m de comprimento, em solo com
resistência à penetração equivalente N ‘ = 9. Observa-se neste caso que, embora o
valor de N tenha aumentado em 200% em relação ao caso apresentado na Figura
6.29, o pico de força do primeiro pulso manteve-se praticamente no mesmo valor,
inclusive no que se refere à primeira reflexão de tração advinda da ponta do
amostrador, mas os picos dos pulsos sucessivos de compressão possuem amplitude
menor.
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Figura 6.30 Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 6,47m de
comprimento em solo com N = 13 e N’ = 9, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.
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Cabe ressaltar que, neste caso, só houve uma reflexão de tração, em razão do
aumento na resistência. É bom lembrar que o primeiro impacto não é afetado pelas
condições de contorno da extremidade. Nos impactos seguintes, o tempo em que o
martelo se desliga das hastes é maior no caso da Figura 6.29 do que da Figura 6.30,
portanto, é maior a velocidade do segundo impacto.
A menção feita ao pico de força inicial justifica-se pelo fato dele permitir uma
verificação da repetibilidade dos golpes, uma vez que o valor da força máxima
independe das condições de cravabilidade do amostrador, mas depende da altura de
queda e dos aspectos geométricos do martelo, da cabeça de bater e das hastes. Em
relação ao caso anterior, o valor da energia EFV diminuiu em cerca de 6,6%, enquanto
os valores de EF2 e E2F aumentaram em 8% e 14,9%, respectivamente.
Comparando-se os gráficos das Figuras 6.29 e 6.30, observa-se que quanto
maior a penetração no primeiro impacto, maior o intervalo em que o martelo se desliga
da haste, maior a energia cinética no instante do segundo impacto e maior o segundo
pico de força, maior é o tempo entre um impacto e outro e, portanto, maior será a
duração da atividade do golpe. O tempo entre o primeiro e o segundo impactos
mostrados na Figura 6.29 foi correspondente a 39l/c, enquanto que para o caso da
Figura 6.30 o tempo decorrido entre os dois primeiros impactos foi aproximadamente
12l/c.
Nos gráficos da Figura 6.31 são mostrados registros de força e de velocidade
obtidos a partir do golpe 10, típico da série adquirida com haste de 8,35m de
comprimento, em solo com resistência à penetração equivalente N ‘ = 12. Observa-se
que para um aumento da resistência de N’ em relação ao caso anterior (ver Figura
6.30) de cerca de 34%, o pico de força do primeiro impacto diminuiu levemente. Mas
os picos dos pulsos sucessivos de compressão refletidos diminuíram em quantidade,
passando de três para dois. Foi registrada apenas uma reflexão de tração, com valor
de pico correspondente a aproximadamente 19,5% do pico de compressão inicial.
O valor do deslocamento neste caso foi igual a 24,25mm. Os valores das
energias EFV, EF2 e de E2F foram 395 Joules, 345 Joules e 304 Joules,
respectivamente. Comparando esses valores com os obtidos no caso anterior, onde a
resistência do solo era menor, a despeito do comprimento das hastes, observa-se uma
pequena diminuição no valor de EFV com o aumento da resistência e um leve
aumento no valor de E2F.
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Figura 6.31

Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 8,35m de
comprimento em solo com N = 15 e N’ = 12, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.

A Figura 6.32 mostra registros típicos de força e de velocidade obtidos com
hastes de 10,4m de comprimento, em solo com N‘ = 21. Observa-se na figura que a
força de pico do primeiro pulso tem aproximadamente o mesmo valor do caso anterior,
onde N’ = 12, mas a amplitude do segundo pulso de compressão é maior e se
aproxima bastante do primeiro.

O terceiro pulso sofre uma pequena redução no valor máximo em relação ao
caso anterior. O valor de EFV teve um pequeno aumento, entretanto os valores de
EF2 e de E2F aumentaram significativamente, passando de 345 Joules para 395
Joules e de 304 Joules para 357 Joules, respectivamente.
No gráfico de força da Figura 6.32 ainda se percebe uma pequena onda de
tração refletida, cujo pico de força representa 13,5% do pico de compressão da
primeira onda.
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Figura 6.32

Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 10,40m de
comprimento em solo com N = 23 e N’ = 21, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.

A Figura 6.33 mostra registros de força e de velocidade obtidos com hastes de
11,4m de comprimento em solo com resistência à penetração equivalente igual a 34.
Observa-se nesta figura que o segundo pulso de compressão se aproximou mais
ainda do primeiro e o terceiro pulso desaparece. É interessante destacar que com
essa resistência já se faz ausente a reflexão de tração após a primeira onda de
compressão.
Da mesma série de golpes de onde foram retirados os dados da Figura 6.33 foi
escolhido o golpe 41, cuja resistência à penetração equivalente é da ordem de 55. A
Figura 6.34 mostra os dados deste golpe.
Observa-se nos registros mostrados na Figura 6.34 que o valor de pico do
primeiro pulso de compressão diminuiu um pouco, embora tenha ocorrido um aumento
considerável no valor de EF2, visto que o tempo “cutoff” foi próximo de 7l/c.
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Figura 6.33

Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 11,40m de
comprimento em solo com N = 35 e N’ = 34, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.
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Figura 6.34 Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 11,40m de
comprimento em solo com N = 35 e N’ = 55, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.
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Desta série de 43 golpes só foi registrada onda refletida de tração até o golpe
20, visto que a resistência à penetração equivalente neste trecho era menor do que
nos 23 golpes finais. Mesmo assim, a magnitude da reflexão de tração tem valor
desprezível em relação ao pulso de compressão.
Verificou-se não só no presente registro, mas nos demais, que a resistência à
penetração equivalente é menor nos primeiros golpes que nos últimos.
A Figura 6.35 mostra registros obtidos com dados do golpe 33, de uma série de
36 golpes. Para o golpe 33, N’ foi igual a 83, correspondente a uma penetração de
apenas 3,62mm. Observa-se da figura que, por causa da elevada resistência, a
segunda onda de compressão é antecipada e se aproxima muito da primeira,
sobrepondo-se à cauda desta. A velocidade de partículas é sempre negativa durante
o segundo pulso, mostrando que a onda está se deslocando no sentido ascendente da
composição, caracterizando puramente reflexão de compressão.
Uma previsão teórica feita usando a Equação Ι.76 do Apêndice Ι, apresentada
por TIMOSHENKO & GOODIER (1951), aplicada ao caso de martelo rígido (r = 0) e
haste de comprimento infinito, foi sobreposta à curva de força. Conforme relatado
anteriormente, na previsão é necessário entrar com a velocidade de impacto, que
neste caso pode ser estimada a partir da velocidade de partícula na seção onde o
registro está sendo efetuado (ver Equação 3.11, Capítulo 3). Dessa forma, o ajuste da
curva simulada foi obtido para uma velocidade igual a 3,45m/s, visto que a velocidade
máxima medida na seção instrumentada foi 3,4m/s. Na Figura 6.35 observa-se que
existe uma razoável concordância entre as curvas teórica e experimental. Cabe
ressaltar que a proporcionalidade força velocidade obtida experimentalmente no golpe
foi igual a 0,81.
Como se observa na Figura 6.35, a concordância da curva de força prevista
com a curva de força experimental se dá apenas até a chegada da reflexão advinda do
amostrador. A partir da primeira reflexão, a curva simulada passa a divergir de forma
significativa da curva experimental, pois a simulação não incorpora detalhes
geométricos do sistema nem as condições de contorno que existem no fundo do
amostrador.
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Figura 6.35

Curvas de força e de velocidade obtidas com hastes de 12,40m de
comprimento em solo com N = 30 e N’ = 83, no bairro Mandacaru, em João
Pessoa.

Cabe ressaltar que a curva teórica que incorpora o efeito de r decresce em
patamares sucessivos, onde cada patamar corresponde a um ciclo de onda no
martelo. Conforme mostrado por PALACIOS (1977) e reproduzido no Apêndice Ι,
quanto maior a área do martelo e menor o seu comprimento, mais suave se torna a
curva, de forma que, para valores baixos de r, ela se aproxima muito da Equação Ι.76.
A Figura 6.36 mostra a evolução da energia EFV, de F2 e do deslocamento no
decorrer do tempo. Os registros da Figura 6.36 foram obtidos de medições efetuadas
a partir de um ensaio de penetração com uma haste longa (l=11,4m) em solo
resistente (N’ = 34). Comparando-se a Figura 6.36 com a Figura 6.27, observa-se uma
pequena diminuição no valor da energia EFV e o aumento nos valores de EF2 e de
E2F à medida que a resistência do solo aumentou. São muito diferentes as curvas de
energia e de deslocamentos nos dois casos. Quando o solo é fraco e a haste é curta,
ocorrem vários impactos e ciclos de penetração antes de cessar o efeito do golpe,
conforme mostrado na Figura 6.27.
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Voltando ao caso apresentado na Figura 6.27, percebe-se que a fração de
energia usada no primeiro ciclo de penetração (primeiro impacto do martelo), que
representa 45% da penetração máxima, corresponde apenas a

42% da energia

máxima.
As Figuras 6.33 e 6.36 evidenciam que no solo resistente, com haste longa,
praticamente toda energia do golpe é transferida até o segundo impacto. A energia
máxima se verifica com a penetração máxima. A proporção de energia correspondente
ao primeiro ciclo de tensão é da ordem de 95% da energia máxima.

20

700
650

EVOLUÇÃO DE F2

600
550

ENERGIA (Joules)

ENERGIA MÁXIMA

450

EVOLUÇÃO DE EFV

400
350

10

300
250

MANDACARU - JP
F1N8 - GOLPE 43
Comprimento = 11,40m
FVP = 0,8
EFV = 459 JOULES
EF2 = 443 JOULES
E2F = 398 JOULES
RAT = 1,21
N' = 34
N = 35
Desl. Final = 8,9mm

t = 4,1l/c

200

t = 2l/c

150

LEGENDA
DESLOCAMENTO

100

EFV

50

to = 9,8ms
t1 = 14,3ms

F2

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

DESLOCAMENTO (mm)

15
500

5

0
100

TEMPO (ms)
2

Figura 6.36 Evolução da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos com hastes de
11,4m de comprimento em solo com pouca resistência (N’ = N =2) a 10m de
profundidade, na sondagem 1 efetuada no bairro de Mandacaru - JP.

Comparando-se os gráficos mostrados nas Figuras 6.27 com os da Figura 6.36
conclui-se que existe uma diferença significativa na quantidade de ciclos de tensão
para a penetração do amostrador quando a resistência do solo varia de muito baixa a
muito

alta.

Quando

a

resistência

é

muito

baixa,

a

tendência

observada

experimentalmente é do martelo se chocar sucessivas vezes contra a cabeça de bater,
ocasionando, naturalmente, vários pulsos de tensão e de penetração. Para solos
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resistentes, praticamente em apenas um impacto ocorre a penetração total do
amostrador e a transferência de energia decorre praticamente desse impacto.

6.3.1.1.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Tendo-se em vista os resultados apresentados por SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979), na Tabela 6.4 é mostrado um resumo relacionando o comprimento
da haste e a resistência à penetração do solo com a reflexão de tração ou de
compressão ocorrida após o tempo t = 2l/c nas sondagens efetuadas no bairro de
Mandacaru. Da tabela, observa-se que a maior quantidade de ondas refletidas foi de
tração. Dos 166 golpes adquiridos em hastes de comprimentos variando na faixa de
2,49m a 12,4m, 72,9% das reflexões foram de tração. Nos demais golpes (27,1%)
foram verificadas reflexões de compressão de pequena magnitude, incluindo a que se
origina na cabeça do amostrador.

Tabela 6.4 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir das sondagens efetuadas no bairro de
Mandacaru, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

2,49

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

7

3

100

0

5,49

9

3

100

0

6,47

22

13

100

0

7,38

33

25

92

8

8,35

20

15

100

0

9,4

31

19

53

47

10,4

33

23

100

0

11,4

43

33

42,4

57,6

12,4

36

30

50

50

Total

234

166

72,9

27,1
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Em todos os golpes foi registrada a reflexão de compressão decorrente da
variação de impedância do amostrador em relação às hastes, responsável pela
atenuação da reflexão de tração advinda da região da ponta do amostrador.
Certamente, não fosse esta variação de impedância, a reflexão de tração seria mais
acentuada, conforme mostrado na Figura 6.39 do próximo item.

6.3.1.1.2 Percentual de golpes para penetração parcial
A partir dos registros dos deslocamentos ao final de cada golpe, foram obtidos
com bastante acurácia os percentuais de golpes usados para cada um dos três
intervalos de penetração de 15cm. Conforme mostrado no gráfico da Figura 6.37, os
resultados indicam que, em média, 24% dos golpes foram usados para cravar o
amostrador nos primeiros 15cm, 32% para os segundos 15cm e 44% para os terceiros
15cm. Portanto, das nove profundidades testadas, os dados revelaram que, em média,
76% do total de golpes foram usados para cravar o amostrador nos últimos 30cm.
Estes valores são muito próximos dos apresentados por TEIXEIRA (1977;1993).
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Figura 6.37 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do amostrador
no solo a partir das sondagens efetuadas no bairro de Mandacaru, João
Pessoa.
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6.3.1.1.3 Eficiência versus comprimento da haste
Na Tabela 6.5 são apresentados os resultados obtidos nas duas sondagens
monitoradas nessa etapa da segunda campanha. São mostrados os valores médios
de EF2, E2F e de EFV, os respectivos desvios padrão e a correspondente eficiência
de energia transferida a cada comprimento de haste utilizado.
A Figura 6.38 apresenta graficamente os valores médios das energias EF2,
E2F e EFV em função do comprimento l a partir dos resultados obtidos mostrados na
Tabela 6.5. Cabe ressaltar que aos valores das energias EF2 e E2F não foi imposto
nenhum tipo de correção dos que eram propostos pela ASTM D4633 (1986).
A Figura 6.38 revela uma tendência de variação crescente da eficiência em
função do comprimento desde 2,49m até 12,4m para os métodos EF2 e E2F (ETREF2
e ETRE2F). O comportamento de ETREF2 é praticamente o mesmo de ETRE2F ao
longo do comprimento, porém com valores maiores. Os dados foram ajustados e
foram obtidas correlações logarítmicas de eficiência versus comprimento de hastes
para cada método, conforme as equações mostradas no gráfico, com coeficientes de
correlação, nos dois casos, acima de 0,8, sendo R2 = 0,83 para ETREF2 e R2 = 0,88
para ETRE2F. Portanto, as correlações são confiáveis.
Os resultados parecem indicar que ETREFV independe do comprimento da
composição de hastes. Da Figura 6.38, observa-se que a eficiência de energia média
em relação à energia padrão brasileira foi 79,6%, com desvio padrão igual a 5,7.
Esses valores de eficiência relativamente altos em comparação com o que se
tem divulgado no Brasil (BELICANTA, 1998), se devem provavelmente à operação do
martelo com altura de queda acima da recomendada pela NBR 6484 (2001). Foram
estimadas visualmente durante essa etapa alturas de queda entre 80cm e 85cm.
Possivelmente o uso do tambor em rotação utilizado pela equipe “A” da empresa 2
seja responsável pelo levantamento do martelo além da altura padrão.
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Tabela 6.5 Valores de energia e de eficiência obtidas na segunda campanha de

ENERGIA

l (m)

2,49

Energia

EFICIÊNCIA

SONDAGEM 1 – EMPRESA 1
Estatística

de haste

Comprimento

ensaios realizada no bairro de Mandacaru, em João Pessoa – PB.

EF2

E2F

EFV

(Joules) (Joules) (Joules)

Potencial

ETREF2 ETRE2F ETREFV E*padrão
(%)

(%)

(%)

(Joules)

MÉDIA

186,50

104,5

401,57

39,00

21,85

83,95

478,24

δ

0,71

3,54

50,10

0,15

0,74

10,48

478,24

MÉDIA

318,33

254,00

408,33

66,56

53,11

85,38

478,24

δ

26,16

23,07

44,74

5,47

4,82

9,36

478,24

MÉDIA

303,54

247,38

363,23

63,47

51,73

75,95

478,24

δ

25,09

21,03

30,57

5,25

4,40

6,39

478,24

MÉDIA

333,67

273,83

362,83

69,77

57,26

75,87

478,24

δ

18,51

16,57

21,20

3,87

3,46

4,43

478,24

MÉDIA

323,07

284,13

367,33

67,55

59,41

76,81

478,24

δ

21,49

18,40

24,70

4,49

3,85

5,16

478,24

MÉDIA

369,21

317,00

382,37

77,20

66,29

79,95

478,24

δ

40,09

32,87

41,25

8,38

6,87

8,63

478,24

MÉDIA

395,52

358,09

422,83

82,70

74,88

88,41

478,24

δ

22,49

20,64

23,95

4,70

4,32

5,01

478,24

MÉDIA

389,52

307,73

346,61

81,45

64,35

72,48

478,24

δ

58,15

24,00

28,57

12,16

5,02

5,97

478,24

MÉDIA

450,65

355,52

408,81

94,23

74,34

85,48

478,24

δ

54,91

38,95

44,83

11,48

8,14

9,37

478,24

5,49

6,47

7,38

8,35

9,40

10,40

11,40

12,40

SONDAGEM 2 – EMPRESA 1
MÉDIA

348,00

268,33

433,67

72,77

56,11

90,60

478,24

δ

15,87

13,32

16,26

3,32

2,79

3,40

478,24

MÉDIA

311,00

258,00

294,00

65,03

53,95

61,48

478,24

δ

-

-

-

-

-

-

2,49

5,37
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Figura 6.38 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir de duas sondagens efetuadas no bairro de
Mandacaru, em João Pessoa.

Os resultados obtidos nessa etapa da segunda campanha permitem concluir
que a eficiência de energia transferida ao SPT, obtida com hastes de comprimento
curto em solos de pouca resistência, é baixa se forem usados os métodos EF2 e E2F,
sobretudo pelo fato destes métodos não incorporarem os sucessivos choques gerados
após o primeiro impacto. Os valores de EF2 são geralmente altos em solos de
resistência elevada. Por outro lado, a eficiência do SPT obtida pelo método EFV sofre
pouca variação mesmo quando variam o comprimento da haste e a resistência do
solo.
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6.3.1.2 Bairro do Bessa – Terreno pertencente à ATECEL
Na sondagem efetuada foram monitorados 155 golpes de SPT. Uma
interessante peculiaridade encontrada nessa sondagem é que a resistência do solo é
baixa mesmo para profundidades acima de 8m, o que permite uma avaliação da
energia transferida a hastes longas em solos de fácil cravação. Nas Figuras 6.39 a
6.42 são mostrados gráficos típicos de força, velocidade, energia e deslocamento.
A Figura 6.39 mostra os registros de força total, ondas descendente e
ascendente a partir de um golpe obtido com haste de 7,33m de comprimento
(profundidade igual a 5m), em solo com N’ ≅ 4 (73mm de penetração no golpe).
Da figura, observa-se que o pulso de força total é praticamente igual à onda
descendente até a chegada da reflexão originária da cabeça do amostrador. Por essa
razão, a onda ascendente, que deveria ser nula durante o tempo do primeiro pulso,
sofre uma reflexão de compressão. Esta reflexão é originária da variação de
impedância nas luvas e, principalmente, do amostrador.
Nota-se da Figura 6.39 que, após o tempo t = 2l/c e até a geração do pulso
seguinte, a onda ascendente é a imagem simétrica, em relação ao eixo dos tempos,
da onda descendente, razão pela qual a força total permanece nula nesse intervalo de
tempo e, dessa forma, nenhuma energia é transmitida às hastes. No segundo pulso o
processo se repete exatamente como no primeiro, onde são preservadas as formas
das ondas total, descendente e ascendente. As curvas de ondas descendentes e
ascendentes ajudam a esclarecer que, em solos fracos, o amostrador penetra sob a
ação do primeiro impacto, mesmo que a força resultante tenha cessado na
composição. De fato, apesar do martelo perder contato com a cabeça de bater, a
composição de hastes continua a se mover por ação das ondas descendentes e
ascendentes, até que a magnitude destas seja desprezível.
A Figura 6.40 mostra os sinais de força e de velocidade de partícula do mesmo
golpe mostrado na figura anterior. A velocidade de partícula ao final de cada pulso é
significativamente maior do que a máxima registrada durante o impacto, uma vez que,
no caso de reduzida resistência do solo, a velocidade refletida tem mesmo sinal da
incidente, aumentando a intensidade da velocidade resultante. Face ao acréscimo da
velocidade, ocorre uma penetração brusca do amostrador, fazendo com que o martelo,
durante um certo intervalo, se desligue da composição de hastes. Por causa dos
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impactos que aconteceram após t = 2l/c, a energia máxima transferida às hastes
(EFV) foi aproximadamente 20% maior que a energia EF2, ou seja, 460 Joules e 384
Joules, respectivamente.
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Figura 6.39 Ondas de força total, descendente e ascendente, medidas na seção
instrumentada, obtidas com hastes de 7,33m de comprimento em solo com
N’ = 4, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

A Figura 6.41 mostra um registro obtido a partir de um golpe aplicado numa
haste de 12,39m de comprimento cuja penetração alcançada foi igual a 84,3mm.
Neste caso, praticamente toda energia foi transferida durante o primeiro impacto, uma
vez que, sendo a haste mais longa, o tempo de permanência do martelo sobre a haste
foi maior. Entretanto, nota-se da figura a ocorrência de um segundo impacto
aproximadamente 60ms (24,8l/c) depois do primeiro. O pico de força do segundo
pulso representa ainda cerca de 31% do pico de força do primeiro. Cabe ressaltar que
o segundo pulso preserva a mesma forma do primeiro, evidenciando que de fato se
trata de um novo impacto do martelo sobre a composição de hastes. É importante
destacar os oito ciclos de onda que ocorrem nas hastes antes de cessar o efeito do
primeiro impacto, conforme previsto por YOKEL (1989).
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Figura 6.40 Registros de força e de velocidade obtidos com hastes de 7,33m de
comprimento em solo com N’ = 4, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Cada ciclo corresponde a uma parcela de penetração do amostrador e tem
duração de aproximadamente 2l/c, conforme mostrado na Figura 6.41. A previsão de
YOKEL (1989) para um solo com NSPT em torno de 5, segundo o modelo rígidoplástico, seria a ocorrência de nove ciclos de onda nas hastes até cessar o impacto
(Figura 3. 21). Porém, no presente caso, ainda ocorre um segundo impacto.
Observa-se nos gráficos da evolução das energias e dos deslocamentos,
mostrados na Figura 6.42, que a maior parcela da energia máxima (88,2%) e do
deslocamento máximo (82,8%) são alcançados sob o efeito do primeiro impacto do
martelo. Entretanto, percebe-se que o deslocamento máximo só é atingido
aproximadamente ao final da atividade do golpe (≅100ms), demonstrando que após o
primeiro e também o segundo impactos do martelo, o amostrador continuou
penetrando significativamente no solo. A energia máxima foi atingida com a ação do
segundo impacto, que foi responsável por uma parcela adicional 11,8% de EFV.
Os dados obtidos para hastes curtas nesta sondagem são omitidos da
discussão pelo fato de apresentarem as mesmas características dos casos já
discutidos anteriormente em outras sondagens relacionadas a solos de fácil cravação.
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Figura 6.41 Registros de força e de velocidade obtidos com hastes de 12,39m de
comprimento em solo com N’ = 4, no bairro do Bessa, em João Pessoa.
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Figura 6.42 Evolução dos registros da energia EFV, de F e do deslocamento obtidos
com hastes de 12,39m de comprimento em solo com N’ = 4, no bairro do
Bessa, em João Pessoa.
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6.3.1.2.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Na Tabela 6.6 é apresentado, para cada comprimento de haste, o percentual
de ondas refletidas de tração observadas após o primeiro impacto. Na tabela, percebese que 100% das reflexões que ocorreram foram de tração, o que seria previsto em
situações de fácil cravação, neste caso, valores de N na faixa de 3 a 19.
Tabela 6.6 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir das sondagens efetuadas no bairro do
Bessa, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

2,34

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

15

11

100

0

4,36

13

11

100

0

5,33

16

13

100

0

6,33

28

18

100

0

7,33

6

3

100

0

8,33

26

19

100

0

9,34

25

19

100

0

10,34

9

6

100

0

11,04

11

6

100

0

12,39

6

4

100

0

Total

155

110

100

0

6.3.1.2.2 Percentual de golpes para penetração parcial
Como o SPT ANALYZER registra a penetração final por golpe, pode-se saber
com elevado grau de acurácia o percentual de golpes usado para cada parcela de
penetração de 15cm. Conforme mostrado no gráfico da Figura 6.43, os resultados
indicam que, em média, 25% dos golpes foram usados para cravar o amostrador nos
primeiros 15cm, 34% nos 15cm seguintes e 41% nos últimos 15cm. Portanto, das dez
profundidades testadas, os dados revelaram que, em média, 74% do total de golpes
foram usados para cravar o amostrador nos últimos 30cm.
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Estes valores estão próximos dos resultados apresentados por TEIXEIRA
(1977;1993). Os dados daquele autor revelaram a utilização de 23% dos golpes para
cravar os primeiros 15cm e 77% para cravar o amostrador nos últimos 30cm.
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Figura 6.43 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do amostrador
no solo a partir da sondagem efetuada no bairro do Bessa, terreno da
ATECEL .

6.3.1.2.3 Eficiência versus comprimento da haste
Na Tabela 6.7 são apresentados os valores de energia e de eficiência de
energia transferida às hastes a partir das medições efetuadas. Na tabela observa-se
que há uma tendência dos valores de energia transferida às hastes, segundo os
métodos EF2 e E2F, crescerem à medida que aumenta o comprimento da
composição. Há que ressaltar em alguns casos uma ligeira diminuição nos valores, o
que pode ser atribuído à variabilidade passível de acontecer com a altura de queda do
martelo.
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Os valores da eficiência segundo o método EF2 variaram entre 37%, para o
menor comprimento, e 88%, para o comprimento de 9,34m. Segundo o método E2F, a
variação da eficiência para a mesma faixa de comprimento ficou entre 16% e 75%. A
situação mais crítica foi observada para o menor comprimento (2,34m), onde a energia
transferida às hastes pelo método E2F representa apenas 43% de EF2 e 19% de EFV.
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Figura 6.44 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem efetuada no bairro do Bessa,
terreno da ATECEL , em João Pessoa.

Ao contrário dos valores das energias EF2 e E2F, os valores de EFV não
revelam tendência de variação com o comprimento. A partir dos dados da Tabela 6.7 e
do gráfico mostrado na Figura 6.44, observa-se que a eficiência média de energia
transferida às hastes, segundo o método EFV, foi igual a 86,28%, com um desvio
padrão igual a 5,27%.
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6.3.1.3 Bairro Renascer – Estação elevatória No 14
Os resultados obtidos durante a sondagem estão apresentados na Tabela 6.9.
Os dados de energia transferida às hastes não sofreram nenhuma correção dentre as
propostas pela extinta ASTM D4633 (1986).
As Figuras 6.45 e 6.46 mostram gráficos típicos de força e de energia em
função do tempo para hastes longas (11,37m e 12,37m de comprimento,
respectivamente). Embora várias medições com hastes de comprimentos menores
sejam disponíveis nesse local, esses dois casos foram escolhidos por representarem
situação típica de haste longa em solo resistente. Os dados obtidos para
comprimentos menores não revelam novidades em relação ao que foi discutido nas
sondagens anteriores, razão pela qual o autor da presente tese prefere apresentá-los
em termos de energia e de eficiência transferida às hastes, na Tabela 6.9 e nos
gráficos da Figura 6.48.
Nesta sondagem foram monitorados 260 golpes de SPT, dos quais 205 foram
usados nas análises (correspondentes aos 30cm finais).
A Figura 6.45 mostra um registro típico de força e de evolução das energias
EF2 e EFV ao longo do tempo, obtido a partir do golpe 49 de uma série de 51, com
haste de 11,37m de comprimento. O NSPT do solo neste local é igual a 42, mas a
resistência à penetração equivalente para o golpe foi 116, ou seja, a penetração final
foi de apenas 2,59mm. Do gráfico de força mostrado na figura, observa-se que
existem dois pulsos de compressão após o primeiro, sendo um com pico de 40kN e o
último com 10kN, aproximadamente. Por esse motivo, o valor de EF2 superou o de
EFV em 80%. Esse comportamento foi característico dos 19 golpes finais da série,
visto que neste caso, a penetração por golpe revela-se menor do que no início da
cravação.
A Figura 6.46 mostra um registro obtido com haste um pouco mais longa
(12,37m de comprimento), num solo com resistência à penetração N igual a 59, porém
N’ igual a 102 (penetração final igual a 2,93mm).
Da Figura 6.46 percebe-se que só existe onda de compressão refletida e que a
energia EF2 assume valores muito altos à medida que chegam as reflexões de
compressão oriundas da região do amostrador. Por outro lado, EFV atinge um máximo
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após o tempo correspondente a 3l/c após o início do impacto, com um valor de 374
Joules, ou seja, uma eficiência de energia transferida em relação à potencial de queda
livre da ordem de 78,2%.
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Figura 6.45 Registros de força, de velocidade vezes impedância, de evolução de energia
2

e de F obtidos com hastes de 11,37m de comprimento em solo com N’ =
116, no bairro do Renascer, Elevatória 14, em João Pessoa.

A energia calculada pelo método EFV não é afetada de forma significativa
pelas reflexões. Para o golpe em análise, o valor de EF2 foi 78,3% superior ao de
EFV. Os valores de EFV(2l/c) e de E2F foram iguais a 341 Joules e 337 Joules,
representando 91% e 90% de EFV, respectivamente. Portanto, para hastes longas, o
valor da energia calculado com registros de força e de velocidade se aproxima
bastante do valor da energia calculado só com o registro de força elevado ao
quadrado no intervalo de tempo 2l/c.
A conclusão anterior justifica-se na medida em que, não sendo registrada até
t=2l/c reflexão que possa alterar significativamente a forma da onda de tensão,
permanece válida a hipótese admitida no método EF2 de que ocorre proporcionalidade
força-velocidade no intervalo considerado. No presente caso, a FVP foi igual a 0,93,
que pode ser considerada uma boa proporcionalidade. Por essa razão era de se
esperar que EFV(2l/c) e EF2 produzissem valores bem próximos.
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Figura 6.46 Registros de força, de velocidade vezes impedância, de evolução de energia
2

e de F obtidos com hastes de 12,37m de comprimento em solo com N’ =
102, no bairro do Renascer, Elevatória 14, em João Pessoa.

6.3.1.3.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
A Tabela 6.8 apresenta os percentuais de ondas refletidas de tração e de
compressão a partir das medições efetuadas em hastes de 2,37m a 12,37m de
comprimento. Como se pode observar, para profundidades menores, onde a
resistência do solo é baixa e o comprimento das hastes atinge 8,42m (7m de
profundidade), 100% das ondas refletidas são de tração. Para os comprimentos
seguintes, ou seja, 9,40m e 10,40m, onde a resistência à penetração do solo é maior,
NSPT situando-se na faixa de 23 a 24,ainda assim foram observadas em 59% e 96%
dos golpes ondas refletidas de tração, respectivamente. De todos os golpes adquiridos
nessa sondagem, só foram registradas ondas de compressão refletidas em 25,4% dos
golpes.
No caso da haste de 11,37m de comprimento, foram observadas ondas
refletidas de tração nos primeiros 32 golpes (penetração média por golpe igual a
10,62mm), enquanto nos 19 golpes finais, onde a penetração média por golpe foi
menor (3,65mm), a reflexão foi de compressão. O mesmo aconteceu com a haste de
12,37m de comprimento, nos 41 golpes iniciais e nos 34 golpes finais,
respectivamente.
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Tabela 6.8 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir das sondagens efetuadas no bairro do
Renascer, Elevatória 14, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

2,35

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

15

7

100

0

4,36

6

5

100

0

5,40

7

5

100

0

6,40

10

8

100

0

7,42

15

13

100

0

8,42

25

19

100

0

9,40

29

23

59

0

10,40

27

24

96

0

11,37

51

42

62,8 (golpes

37,2 (golpes

iniciais)

finais)

12,37

75

59

54,6 (golpes

45,4 (golpes

iniciais)

finais)

Total

260

205

74,6

25,4

6.3.1.3.2 Percentual de golpes para penetração parcial
Com os valores da penetração medidos em cada golpe durante a sondagem,
foi calculado o percentual de golpes usado para cada parcela de penetração de 15cm.
Conforme mostrado no gráfico da Figura 6.47, os resultados indicam que, em média,
17,7% dos golpes foram usados para cravar o amostrador nos primeiros 15cm, 31,5%
nos segundos 15 cm e 50,8% nos terceiros 15cm. Portanto, das dez profundidades
testadas, os dados revelaram que 82,3% dos golpes de cada penetração foram
usados para cravar o amostrador nos últimos 30cm.
Estes valores estariam ligeiramente diferentes dos resultados apresentados por
TEIXIEIRA (1977;1993). Os dados daquele autor (TEIXEIRA, 1977) revelaram a
utilização de 23% dos golpes para cravar os primeiros 15cm e 77% para cravar o
amostrador nos últimos 30cm.
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Figura 6.47 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do amostrador
no solo a partir da sondagem efetuada no bairro Renascer, Elevatória 14.

6.3.1.3.3 Eficiência versus comprimento da haste
Na Tabela 6.9 são mostrados os valores médios da energia transferida às
hastes segundo os métodos EF2, E2F e EFV e as eficiências de energia
correspondentes. Na Figura 6.48 os dados de eficiência de energia contidos na tabela
são mostrados graficamente em função do comprimento da composição de hastes.
Analisando-se os dados contidos na tabela, observa-se a tendência de
crescimento dos valores das energias EF2 e E2F à medida que cresce o comprimento.
Esse crescimento é mais evidente para comprimentos menores de hastes,
principalmente na faixa de 2,35m a 7,42m. Ao contrário, os valores de EFV
apresentam duas faixas de valores constantes com a profundidade, sendo os maiores
valores correspondentes às menores profundidades.
A diminuição observada nos valores de EFV se deu a partir dos 8,42m de
comprimento, onde a eficiência de energia transferida, que era em média 87% dos
2,35m a 7,42m, se reduz para um valor médio em torno de 77% na faixa de
comprimento que vai de 8,42m até 12,37m.
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Vale ressaltar que nos cinco golpes finais aplicados na haste de 11,37m e nos
dezoito golpes finais da haste de 12,37m, os valores médios da energia transferida
pelo método EF2 foram iguais a 623,16 Joules e 648,2 Joules, respectivamente. Isso
ocorre geralmente com EF2 quando a penetração por golpe atinge valores baixos,
principalmente menores que 5mm, ou seja, em solos com resistência equivalente, N’,
igual ou maior que 60.
Da Figura 6.48, observa-se que as eficiências de energia obtidas segundo os
métodos E2F e EF2 tendem a crescer com o comprimento. Por outro lado, a tendência
de variação de EFV observada nesta sondagem evidencia um comportamento
contrário, ou seja, a eficiência é maior para comprimentos menores. Os valores da
eficiência de EF2 e de EFV tendem a convergir para comprimentos da ordem de 12m.
Foi observado que os valores de ETREFV tiveram uma considerável redução com o
aumento da resistência à penetração, o que aconteceu na faixa de 8,42m a 12,37m.
Cabe ressaltar ainda que a utilização do método EF2 para cálculo da energia a
partir de dados de SPT brasileiro, pode conduzir a valores maiores do que os
publicados na literatura internacional, por causa da reflexão que ocorre da cabeça do
amostrador. A integral de F2(t) incorporando a reflexão decorrente da cabeça do
amostrador pode conduzir a valores muito altos de energia se o solo é de alta
resistência. Se o solo é de baixa resistência, o corte da onda ocorre prematuramente e
os pulsos sucessivamente gerados não entram na integral. Portanto, a energia
calculada por EF2 será menor do que a energia máxima.
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Figura 6.48 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem efetuada no bairro do
o

Renascer, Elevatória N 14, em João Pessoa.
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6.3.1.4 Bairro do Bessa – Estação elevatória No 15
Os dados considerados de maior destaque observados nesta sondagem se
referem ao caso de hastes curtas e longas em solos de pouca resistência. Para
analisar a questão da haste curta em solo de baixa resistência, foi escolhido um
registro típico obtido a partir do golpe 14 aplicado na haste de 2,36m. A penetração
atingida ao final da ação do golpe foi igual a 66,05mm, correspondente a uma
resistência à penetração equivalente da ordem de 5. A Figura 6.49 mostra as formas
das curvas de força e de velocidade multiplicada pela impedância da haste obtidas do
golpe em análise.
Da figura, observa-se que os sinais de força e de velocidade têm o mesmo
comportamento constatado a partir de sondagens efetuadas em outros locais em
situações semelhantes, a exemplo dos registros apresentados na Figura 6.26, haste
de 2,49m e N’ igual a 2, no bairro de Mandacaru. Novamente se percebe uma
sucessão de impactos do martelo, semelhantes na forma, mas de amplitudes
decrescentes no tempo. A transferência de energia para as hastes, neste caso, só é
interrompida depois do sexto impacto.

100

Bairro Renascer - Elevatória 15
l = 2,36m N' = 5 Golpe 14

Força
Velocidade*Ea/c

Rec. = 66,05mm
FVP = 0,78
EFV = 416 Joules
EF2 = 207 Joules

80

Força, V.Ea/c (kN)

60

40

20

0

t=2ll /c
-20
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Tempo (ms)

Figura 6.49 Registros típicos de força e de velocidade vezes a impedância obtidos com
hastes de 2,36m de comprimento, em solo com N’ = 5, no bairro do Bessa,
Elevatória 15, em João Pessoa.
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O valor da energia máxima transferida às hastes foi igual a 416 Joules,
enquanto que o valor de EF2 foi de apenas 207 Joules, ou seja, 49,8% de EFV. São
observadas na Figura 6.49 reflexões de tração após cada impacto, caracterizando
situação de fácil cravação. A cada novo impacto a velocidade do amostrador é menor
e, conseqüentemente, menor é também a penetração do amostrador durante o pulso.
Quanto menor a penetração, menor o período em que o martelo se desliga da cabeça
de bater. Assim, o martelo leva menos tempo para tocar a composição de hastes após
cada impacto.
A Figura 6.50 mostra os registros do mesmo golpe para o primeiro impacto de
forma ampliada. Na figura pode ser vista uma grande perda de proporcionalidade (FVP
= 0,78) durante o primeiro impacto. Isto se deve, principalmente, à reflexão de
compressão oriunda do aumento na impedância que ocorre nas luvas e,
principalmente, no amostrador. Por isso, o tempo de corte da primeira onda é
retardado, o que só acontece em torno de t = 4l/c. Nota-se ainda na figura que, apesar
da força incidente na seção instrumentada ter praticamente cessado, o pulso de
velocidade dura por muito tempo, indicando deslocamento positivo da composição de
hastes até que a velocidade diminua o suficiente para que o martelo novamente se
choque com a cabeça de bater.
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Figura 6.50 Registros típicos ampliados de força e de velocidade vezes a impedância,
obtidos com hastes de 2,36m de comprimento, em solo com N’ = 5, no bairro
do Bessa, Elevatória 15, em João Pessoa.
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A Figura 6.51 mostra registros de força e de velocidade em função do tempo
obtidos com haste de 14,36m de comprimento, a 12,5m de profundidade, onde os
valores de N e de N’ são iguais a 5 e 6, respectivamente. O motivo pelo qual este
registro foi escolhido para análise deve-se ao fato da condição pouco comum, dentre
os registros coletados, de haste longa em solo de fácil cravação. Este aspecto é
importante nas análises, pois permite saber se há diferença na forma da onda e nos
valores de energia em relação aos resultados obtidos com haste curta.
Analisando-se os gráficos da Figura 6.51, percebe-se que o martelo se choca
com o topo da composição de hastes duas vezes. São percebidas, na figura,
sucessivas reflexões de tração, responsáveis por parcelas adicionais de penetração
do amostrador. A velocidade praticamente só vai se anular, nesse impacto inicial,
depois de decorrido um tempo correspondente a 15l/c. Da figura, percebe-se no
tempo 16,8l/c a ocorrência de um segundo impacto, porém de pequena magnitude,
onde o pico de força representa 26% do valor do pico no impacto inicial. A contribuição
desse último impacto do martelo para a energia máxima transferida é da ordem de
8,5%.
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Figura 6.51 Registros típicos de força e de velocidade, obtidos com hastes de 14,36m
de comprimento em solo com N’ = 6, no bairro do Bessa, Elevatória 15, em
João Pessoa.
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Como o primeiro impacto prepondera no registro, os valores de EF2 e de EFV
são próximos, onde EF2 representa aproximadamente 94% de EFV. Se o cálculo de
EFV for feito apenas até o tempo correspondente ao de EF2, os valores serão mais
próximos ainda. Neste caso, o valor de EF2 supera o de EFV em apenas 1,9%, ou
seja, 387 Joules e 380 Joules, respectivamente.
Comparando-se os resultados mostrados nas Figuras 6.49 e 6.51, percebe-se
que há uma grande diferença entre os valores de EF2 obtidos com haste curta e com
haste longa quando o SPT é realizado em solos de fácil cravação. Para reforçar essa
constatação, são apresentados na Figura 6.52 registros de força e de velocidade
obtidos com haste um pouco mais longa (16,38m de comprimento) cravada na
profundidade de 14,5m, onde N = N’ = 16. Na mesma figura é apresentada a
simulação do pulso teórico de força a partir da velocidade máxima registrada na seção
instrumentada, considerando a razão de impedância (r) igual a zero.
Como se pode ver na Figura 6.52, a primeira onda de compressão incidente
prepondera no registro e praticamente determina o valor da energia máxima
transferida às hastes, fazendo com que o valor de EF2 quase coincida com o valor de
EFV. Como a proporcionalidade força-velocidade do golpe é excelente (FVP=0,98), o
valor de EFV calculado até o tempo de EF2 praticamente é o mesmo do próprio EF2
(EFV = 432 Joules, EF2 = 425 Joules). As reflexões que acontecem após o tempo
“cutoff” contribuem com apenas 2% da energia máxima atingida no golpe.
Pelas razões expostas no parágrafo anterior, justifica-se a aceitação de EF2
nos casos de medições de energia em hastes longas. Entretanto, em hastes curtas os
resultados obtidos para EF2 divergem significativamente dos obtidos para EFV. Essa
conclusão se reflete diretamente na tendência de variação da eficiência com o
comprimento das hastes observada durante as sondagens.
A Figura 6.52 também evidencia que a curva de força simulada para o golpe
analisado se comporta, quanto à forma, exatamente conforme o registro experimental
até a chegada da reflexão do amostrador, o que acontece num tempo t =2l”/c após o
início do registro (l” é a distância da seção instrumentada ao topo do amostrador).
Mesmo depois de ultrapassada a reflexão, percebe-se que a tendência de
descaimento do pulso teórico se apresenta análoga à do pulso medido.
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Figura 6.52 Registros típicos de força e de velocidade, obtidos com hastes de 16,38m de
comprimento em solo com N’ = N = 16, no bairro do Bessa, Elevatória 15,
em João Pessoa – comparação com pulso simulado.

O pulso teórico não contempla as variações de impedância presentes nas
hastes e no amostrador. Nos registros medidos, as variações de impedância se
evidenciaram de forma expressiva, tanto no sinal de força como no de velocidade.
Provavelmente por esse motivo, os valores experimentais superam os valores obtidos
da simulação.

6.3.1.4.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Na Tabela 6.10 são apresentados os percentuais de ondas refletidas de tração
ou compressão a partir das medições efetuadas em hastes de 2,36m a 16,38m de
comprimento. Os dados da tabela mostram que para a faixa de resistência presente
nesta sondagem, NSPT entre 3 e 16, em 100% dos golpes as ondas refletidas foram de
tração.
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Tabela 6.10 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir das sondagens efetuadas no bairro do
Bessa, Elevatória 15, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

2,36

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

7

4

100

0

4,38

12

10

100

0

5,33

17

15

100

0

6,68

11

8

100

0

7,37

5

3

100

0

9,39

11

9

100

0

10,39

6

4

100

0

11,36

9

7

100

0

12,36

10

8

100

0

13,36

7

5

100

0

14,36

7

5

100

0

15,38

9

7

100

0

16,38

21

16

100

0

Total

132

101

100

0

6.3.1.4.2 Percentual de golpes para penetração parcial
Os dados obtidos na sondagem, mostrados na Figura 6.53, revelam que foram
usados 24% dos golpes para penetrar o amostrador nos primeiros 15cm, 33% para os
segundos 15cm e 44% para o restante. Portanto, das medições efetuadas em treze
profundidades diferentes, os dados revelaram que, em média, 77% do total de golpes
foram usados para determinar a resistência à penetração do SPT. Estes valores são
os mesmos obtidos por TEIXEIRA (1977).
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Figura 6.53 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do amostrador
no solo, a partir da sondagem efetuada no bairro do Bessa, Elevatória 15, em
João Pessoa.

6.3.1.4.3 Eficiência versus comprimento da haste
Na Tabela 6.11 são apresentados os valores médios da energia transferida às
hastes segundo os métodos EF2, E2F e EFV e as eficiências de energia
correspondentes. Na Figura 6.54 os dados de eficiência de energia contidos na tabela
são mostrados graficamente em função do comprimento da composição de hastes.
Analisando-se os dados contidos na tabela, observa-se a tendência de
crescimento dos valores das energias EF2 e E2F à medida que cresce o comprimento.
Esse crescimento é mais acentuado para comprimentos menores de hastes,
principalmente na faixa de 2,36m a 10,39m. Por outro lado, EFV é praticamente
constante com a profundidade, com um valor médio igual a 89,9%, e um desvio
padrão igual a 6,1%.
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Figura 6.54 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem efetuada no bairro do
o

Bessa, Elevatória N 15, em João Pessoa.

6.3.1.5 Bairro de Intermares
Das duas sondagens monitoradas neste local, foram escolhidos quatro
registros típicos para apresentação em detalhes. Esses registros pertencem às séries
de golpes das hastes de 16,39m da sondagem 1 e de 2,39m, 12,39m e 16,40m da
sondagem 2. Nas Figuras 6.55 a 6.58 são mostrados gráficos de força, de velocidade
vezes impedância e de energia em função do tempo. A Figura 6.55 apresenta os
registros de força, de velocidade e de energia obtidos a partir do golpe 6 aplicado na
haste de 2,39m de comprimento, na profundidade de 1m.
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Figura 6.55 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância e de energia
obtidos com hastes de 2,39m de comprimento em solo com N’ = 4, da
sondagem 2 realizada no bairro de Intermares, em João Pessoa.

Na figura se observa uma seqüência de impactos sucessivos do martelo,
fazendo com que a energia máxima seja transferida somente após aproximadamente
cinco pulsos de tensão. Este aspecto já foi abordado com os resultados das
sondagens anteriores, concluindo-se que os pulsos gerados após t = 2l/c decorrem
dos sucessivos impactos do martelo.
Já foi mostrado, a partir de registros análogos obtidos de outros locais, que a
energia medida com registro de força ao quadrado sempre é menor do que a energia
máxima calculada com os registros de força e de velocidade em solos pouco
resistentes. Este fato novamente se confirma e as razões já foram expressas
anteriormente.
Por outro lado, mesmo que o solo seja de pouca resistência, mas a
composição de hastes sendo de grande comprimento, a energia máxima é atingida
durante o primeiro e único impacto do martelo, conforme se pode notar nos gráficos da
Figura 6.56, com haste de 12,39m. Nesta figura, se observa do registro de força que,
apesar da fácil cravação, a reflexão de tração registrada possui uma pequena
magnitude, capaz de fazer separar o martelo das hastes, mas insuficiente para gerar
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um novo choque significativo. A energia EF2, neste caso, tende a se aproximar da
energia máxima, porém, em razão da falta de proporcionalidade completa, EFV supera
EF2 e E2F em cerca de 11% e 22%, respectivamente.
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Figura 6.56 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância e de energia
obtidos com hastes de 12,39m de comprimento em solo com N’ = 4, da
sondagem 2 realizada no bairro de Intermares, em João Pessoa.

As Figuras 6.57 e 6.58 apresentam registros de força, de velocidade vezes
impedância e de energia obtidos a partir de hastes com comprimentos um pouco
maiores que16m. Nos gráficos da Figura 6.57 os registros correspondem a um golpe
em um solo com N’= 28, onde a penetração final atingida foi igual a 10,78mm.
Como se observa do gráfico de força, existem dois pulsos de compressão no
sinal, indicando que o martelo chocou-se contra as hastes duas vezes.
Em se tratando de energia transferida, nota-se que a energia máxima é
atingida ao término do primeiro pulso e permanece praticamente constante mesmo
com a ocorrência do segundo impacto, porém, a integral de F2 é significativamente
afetada.
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Figura 6.57 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância, de energia
2

e de F obtidos com hastes de 16,40m de comprimento em solo com N’ = 28,
da sondagem 2 realizada no bairro de Intermares, em João Pessoa.
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Figura 6.58 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância, de energia
2

e de F obtidos com hastes de 16,39m de comprimento em solo com N’ = 14,
da sondagem 1 realizada no bairro de Intermares, em João Pessoa.
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Na Figura 6.58 é mostrado um registro obtido com haste de aproximadamente
o mesmo comprimento, mas em solo com N’ correspondente à metade do valor
observado no registro anterior. Esses dados foram da primeira sondagem efetuada
neste local. Na figura se observa que, pelo fato do solo ser menos resistente, o
intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo impactos do martelo foi maior.

6.3.1.5.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Na Tabela 6.12 são apresentados os percentuais de ondas refletidas após o
primeiro pulso de força incidente. Da tabela, verifica-se que, na primeira sondagem
(comprimentos de 12,39m a 16,39m e N entre 4 e 14), em todos os golpes só
ocorreram reflexões de tração. Na segunda sondagem (comprimentos na faixa de
2,39m a 16,50m e N entre 2 e 31), verificou-se que 99,2% dos golpes se refletiram
como tração. As exceções foram o golpe 31 da haste de 3,24m de comprimento, onde
a penetração foi de apenas 4,34mm (N’ ≅ 69), registrando-se reflexão de compressão,
e os golpes 23 e 26 aplicados na haste de 15,39m, onde os deslocamentos finais
medidos foram 2,65mm e 6,20mm, respectivamente.
Portanto, dos 263 golpes monitorados durante as duas sondagens, em solos
com resistência à penetração variando entre 2 e 31, 98,9% das ondas refletidas após
o primeiro pulso foram de tração, contra apenas 0,38% de compressão. Em apenas
0,72% dos golpes a força refletida que chega na seção instrumentada foi praticamente
nula. Vale ressaltar que os casos nos quais não foram verificadas reflexões de tração
se tratam de golpes em que a penetração final foi pequena em relação aos demais da
respectiva série.
Em dois golpes analisados, o golpe 23 da haste de 15,39m, onde a resistência
N’ foi igual a 113, e o golpe 26, onde N´ foi igual a 48, foi observado que a força
incidente máxima medida para ambos os golpes foi Fmáx = 43kN, demonstrando que o
pico de força inicial independe das condições de contorno existente no amostrador
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Tabela 6.12 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir das sondagens efetuadas no bairro de
Intermares, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

Percentagem de golpes com
NSPT
(golpes/30cm)

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(%)

(%)

SONDAGEM 01
12,39

4

3

100

0

13,39

2

2

100

0

14,39

3

3

100

0

15,39

25

18

100

0

16,39

14

9

100

0

SONDAGEM 02
2,39

7

6

100

0

3,40

31

24

95,8

4,2

4,39

27

19

100

0

5,39

24

18

100

0

6,39

16

12

100

0

7,38

11

8

100

0

8,38

7

5

100

0

9,38

5

4

100

0

10,39

4

2

100

0

11,38

4

2

100

0

12,39

4

3

100

0

13,39

3

2

100

0

14,39

4

3

100

0

15,39

27

23

92,6

0

16,40

41

31

100

0

Total

263

197

98,9

0,38
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6.3.1.5.2 Percentual de golpes para penetração parcial
A Figura 6.59 mostra a relação obtida entre o percentual de golpes e cada
parcela de penetração do amostrador nas sondagens do bairro de Intermares. O
gráfico mostra uma relação praticamente linear e crescente do percentual de golpes
com a penetração, a partir do início da segunda etapa de 15cm, ao passo que durante
a primeira penetração a relação não se evidencia a mesma, reforçando resultados de
TEIXEIRA (1977, 1993).
Os percentuais de golpes usados para cada intervalo de penetração foram 20%
dos golpes para penetrar o amostrador nos primeiros 15cm, 36% para os segundos
15cm e 44% para o restante. Neste caso, 80% dos golpes foram usados para cravar o
amostrador no solo nos últimos 30cm. Este valor é próximo dos 77% apresentado por
TEIXEIRA (1977).
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Figura 6.59

Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do
amostrador no solo, a partir da sondagem efetuada no bairro de
Intermares, em João Pessoa.
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6.3.1.5.3 Eficiência versus comprimento da haste
Os valores das energias EF2, E2F e de EFV estão mostrados na Tabela 6.13.
Os dados da primeira sondagem, com comprimento das hastes entre 12,39m e
16,39m, mostram que não houve variação significativa nos valores das energias para
estes comprimentos. Esta tendência pode ser visualizada na Figura 6.60.
A Figura 6.60 mostra também, para a sondagem 1, que os percentuais de
energia transferida pelos três métodos abordados em relação à energia potencial do
martelo (478,24 Joules) são praticamente constantes na faixa de comprimento
considerada. Entretanto, os valores da eficiência dependem do método de cálculo da
energia empregado. Pelos métodos EF2 e E2F, as eficiências médias são iguais a
63,7% e 58,5%, respectivamente, enquanto que pelo método EFV, a eficiência é igual
a 73,6%. Estes valores são praticamente os mesmos obtidos na sondagem 2 (Figura
6.61), para a mesma faixa de comprimento. Entretanto, são valores menores do que
os obtidos nas sondagens das outras obras para a mesma faixa de comprimento.
Uma questão que pode ter influenciado a eficiência de energia transferida às
hastes durante as sondagens da empresa 3 foi o fato da equipe utilizar martelo com
haste-guia

móvel.

Neste

caso,

há

o

indesejável

efeito

do

martelo

cair

excentricamente, provocando um impacto irregular na cabeça de bater.
Os valores da eficiência de energia em função do comprimento das hastes,
obtidos a partir da sondagem 2 estão apresentados na Figura 6.61. O gráfico revela
mais uma vez que a eficiência de energia transferida às hastes a partir do método EFV
(ETREFV) independe do comprimento das hastes. O valor médio de ETREFV obtido
foi igual a 73,86%, com desvio padrão igual a 3,78%.
Por outro lado, quando a eficiência de energia transferida é tomada a partir dos
métodos EF2 e E2F, observa-se que ela depende do comprimento das hastes para
comprimentos de até cerca de 10m. Para comprimentos acima de 10m, a eficiência
tende a se manter constante, confirmando a tendência revelada na primeira sondagem
e nos outros locais.
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l
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Figura 6.60 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem 1 efetuada no bairro de
Intermares, em João Pessoa.

Para comprimentos maiores que 10m, como os valores de eficiência são
praticamente constantes, pode-se determinar valores médios iguais a 65,7% e 60,0%
para as eficiências de energia ETREF2 e ETRE2F, respectivamente. Estes valores
são 11,1% e 18,8% menores que a eficiência medida a partir o método EFV.
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Figura 6.61 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem 2 efetuada no bairro de
Intermares, em João Pessoa.
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6.3.1.6 Rodovia PB – 008 – Acesso à praia de Tambaba
Da sondagem monitorada neste local, foram escolhidos para apresentação e
discussão em detalhes os registros típicos de força, velocidade, ondas descendentes
(WD) e ascendentes (WU), energia e deslocamentos obtidos do golpe 46 do ensaio
efetuado na profundidade de aproximadamente 11m, com haste de 13,33m de
comprimento. Esse golpe pertence a uma série de 51, incluindo 21 dos quais se
registrou a presença de quiques. Estes dados foram escolhidos pelo fato de ter sido
atingida nessa profundidade uma condição particularmente interessante de solo muito
resistente, onde se percebeu visualmente, durante as medições, que o martelo
quicava sobre a cabeça de bater mais de uma vez. Por esse motivo, foram registrados
21 golpes de pouca magnitude decorrentes dos quiques, como é o caso do golpe 47
apresentado na Figura 6.65.
A análise desta sondagem começa pelos registros mostrados na Figura 6.62,
onde são mostrados os sinais de força, de velocidade vezes impedância e de
deslocamento obtidos do golpe 46.
Os dados contidos na figura mostram uma excelente proporcionalidade forçavelocidade (FVP =1,0) durante o intervalo de tempo correspondente a 2l/c. Por essa
razão, os valores de EFV (334 Joules) e de E2F (317 Joules) são muito próximos, ou
seja, EFV superou E2F em apenas 5%. O valor de EFV(2l/c) foi 2,7% menor do que
EFV. Entretanto, o valor de EF2 obtido é muito irreal, visto que supera a energia
potencial do martelo em 109%. Esses números mostram que os resultados obtidos
com a utilização do método EF2 são incoerentes quando a resistência do solo é
elevada, mesmo que a haste seja longa. Neste caso, a resistência à penetração
equivalente foi igual a 45, tendo sido atingido um deslocamento final igual a 6,67mm.
A situação oposta seria o caso de haste curta em solo de pouca resistência,
quando o método EF2 conduz a valores de energia muito baixos. Convém ressaltar,
porém, que quando só se dispõe de registros de força em função do tempo, uma
alternativa ao método EF2 seria determinar a energia apenas no intervalo de tempo
correspondente a 2l/c, cujos resultados, dependendo da resistência do solo e da
proporcionalidade força-velocidade, podem se aproximar dos resultados de EFV.
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Figura 6.62 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância e de
deslocamento obtidos com hastes de 13,33m de comprimento em solo com
N’ = 45, da sondagem realizada na rodovia PB – 008, acesso à praia de
Tambaba, em João Pessoa.

Ainda com relação à Figura 6.62, nota-se o acréscimo brusco no sinal da força
logo após t=2l/c, no exato instante em que ocorre a sobreposição da onda incidente e
a refletida de compressão, característica da condição de contorno de solo muito
resistente. Curiosamente o deslocamento volta a crescer a partir de 48ms (18,5l/c).
A sobreposição de ondas pode ser mais bem visualizada a partir da Figura
6.63, onde são mostradas as ondas ascendentes e descendentes passando na seção
instrumentada. Da figura, observa-se a partir do ponto “A” contido no sinal da onda
ascendente (WU), que para essa resistência (N’ = 45), só é registrada reflexão de
compressão.
Essa constatação está em desacordo com SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979), os quais afirmam só ter registrado nos dados por eles analisados, em solos
com N’ entre 5 e 65, ondas refletidas de tração após o término do primeiro pulso. Por
isso, eles não puderam quantificar o valor mínimo de N’ para o qual ocorre a condição
de fixação na base do amostrador, a partir do qual são refletidas ondas de
compressão.
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Figura 6.63 Registros típicos de ondas descendente (WD) e ascendente(WU), obtidas
com hastes de 13,33m de comprimento em solo com N’ = 45, da sondagem
realizada na rodovia PB – 008, acesso à praia de Tambaba – PB.

Na presente análise, constata-se que para N’ igual a 45 só foi observada onda
refletida de compressão, reforçando as conclusões obtidas a partir das Figuras 6.22
(para N’ = 46) e 6.34 (para N’ = 55). Provavelmente, a razão de impedância hasteamostrador tem uma grande parcela de contribuição no processo de reflexão nas
proximidades do tempo 2l/c. Como a reflexão que ocorre no amostrador face ao
acréscimo brusco de impedância para o sistema brasileiro, apresenta grande
magnitude, quando a condição de contorno do solo na extremidade do amostrador
gera reflexão de tração, ela é atenuada pela reflexão que ocorre na cabeça do
amostrador. Por outro lado, quando a condição de contorno do solo na base do
amostrador gera compressão nas hastes, ocorre sobreposição de pulsos e a
magnitude da onda refletida poderá superar inclusive o pico do primeiro pulso, como
foi o caso apresentado na Figura 6.62.
A Figura 6.64 mostra os registros de energia e de deslocamento obtidos para o
golpe 46. Da figura observa-se uma excelente coerência entre o comportamento de
EFV e do deslocamento. A energia máxima EFV ocorre no mesmo tempo em que se
verifica o deslocamento máximo. Porém, o mesmo não acontece com EF2, pois o
valor dessa energia assume valores excessivamente altos e irreais no tempo, após
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2l/c. Como já foi discutido anteriormente, neste caso o valor de EFV(2l/c) até 2l/c se
aproxima bastante do valor de EFV.
Em razão da resistência consideravelmente alta neste local, foram registrados
quiques entre o registro de um golpe e outro, a partir do oitavo golpe. Até o sétimo
golpe, a penetração por golpe foi da ordem de 4,03mm. Do golpe 8 ao golpe 41, a
penetração por golpe foi menor (3,17mm). A Figura 6.65 mostra os registros de força,
de velocidade em unidade de força (F = v.Ea/c) e de deslocamento obtidos para o
golpe 47, que é o quique gerado pelo golpe 46. Da figura observa-se que os sinais de
força preservam a mesma forma do sinal obtido a partir do golpe 46, porém com
amplitude consideravelmente menor. Neste caso também se observa que o
deslocamento volta a crescer a partir de aproximadamente 48ms, a exemplo do que
aconteceu com o golpe anterior ao quique.
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Figura 6.64 Registros típicos de energia, de F

2

e de deslocamentos obtidos com

hastes de 13,33m de comprimento em solo com N’ = 45, da sondagem
realizada na PB – 008, acesso à praia de Tambaba.
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Figura 6.65 Registros típicos de força, de velocidade vezes a impedância e de
deslocamento obtidos a partir do repique do golpe 46, com hastes de
13,33m de comprimento em solo com N’ = 45, da sondagem realizada na
rodovia PB – 008, acesso à praia de Tambaba – PB.

A força máxima do golpe 47 foi igual a 32,07kN, contra 80,47kN, medido no
golpe 46. O deslocamento medido após o quique foi igual a 1,51mm, contra 6,67mm
do golpe 46. A velocidade máxima medida no quique foi igual a 1,09m/s. Devido ao
quique, houve uma transferência de energia adicional para as hastes igual a 52
Joules, considerando o método EFV. Como era de se esperar, o valor de EF2 superou
o de EFV, no caso, em 200%. Vale salientar que o sondador não considera o quique
na contagem dos golpes. Portanto, a energia total do golpe 46 mais a parcela devida
ao quique seria igual a 386 Joules. Este valor representa uma eficiência do sistema de
SPT utilizado da ordem de 80,7%, que é um valor próximo aos que foram registrados
nas sondagens anteriores realizadas pela empresa 2.
O deslocamento total do golpe incluindo o ocorrido durante o quique foi de
8,18mm (6,67mm + 1,51mm), coincidente na escala do tempo, ao registro da energia
máxima, inclusive no quique. Dessa forma, conclui-se que o quique mantém as
mesmas características do golpe que o originou, até no que diz respeito à
proporcionalidade força-velocidade (no caso do quique foi 0,96, contra 1,00 do golpe
46).
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6.3.1.6.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Na Tabela 6.14 são apresentados os percentuais de ondas refletidas após o
primeiro impacto. Da tabela, verifica-se que 47,7% dos golpes se refletiram como
tração, contra 52,3% de compressão. As ondas de compressão refletidas ocorreram
durante as medições feitas com haste de 13,33m de comprimento, onde a resistência
do solo era alta e foram aplicados 30 golpes para uma penetração de apenas 14cm.
Todos os 51 golpes registrados apresentaram reflexões de compressão.
Em todas as outras medições efetuadas nesta sondagem só foram registradas
ondas refletidas de tração (valores de NSPT entre 3 e 24).
Tabela 6.14 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir da sondagem efetuada na PB - 008 – Rodovia
de acesso à praia de Tambaba, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

de haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

1,34

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

24

19

100

0

2,38

10

7

100

0

4,38

5

3

100

0

5,40

6

5

100

0

6,36

3

2

100

0

11,31

4

3

100

0

12,31

4

3

100

0

13,31

51

30/14cm

0

100

Total

107

Percentual
do total

47,7

52,3

6.3.1.6.2 Percentual de golpes para penetração parcial
A Figura 6.66 mostra a relação obtida entre o percentual de golpes e cada
parcela

de

penetração

do

amostrador.

O

gráfico

mostra

uma

relação

aproximadamente linear e crescente do percentual de golpes com a penetração, a
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partir do início da segunda etapa de 15cm, ao passo que durante a primeira
penetração a relação não se evidencia a mesma, reforçando resultados de TEIXEIRA
(1977, 1993).
Os percentuais de golpes usados para cada intervalo de penetração em
relação aos golpes totais foram 24% para os primeiros 15cm, 32% para os segundos
15cm e 44% para os terceiros 15cm. Neste caso, 76% dos golpes foram usados para
cravar o amostrador no solo nos últimos 30cm. Este valor é muito próximo dos 77%
apresentados por TEIXEIRA (1977).
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Figura 6.66 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do
amostrador no solo, a partir da sondagem efetuada na PB – 008 – rodovia
de acesso à praia de Tambaba, em João Pessoa.

6.3.1.6.3 Eficiência versus comprimento da haste
Os valores das energias EF2, E2F, EFV e das eficiências de energia
correspondentes são apresentados na Tabela 6.15. Na Figura 6.67 são mostrados os
gráficos de eficiência em função do comprimento das hastes.
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Nota-se na Tabela 6.15 que para o comprimento de haste igual a 13,31m, onde
a resistência do solo no local é muito alta (N = 30 golpes/14cm), o valor da energia
EF2 se tornou extremamente elevado (937,37 Joules).
A Figura 6.67 mostra que os percentuais de energia transferida às hastes, em
relação à energia potencial do martelo (478,24 Joules), dependem do método de
cálculo empregado. Para os métodos EF2 e E2F, os valores médios das eficiências de
energia variam com o comprimento da composição de hastes, sendo menores para
comprimentos curtos, indicando valores constantes para comprimentos acima de 12m.
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Figura 6.67 Eficiência de energia transferida em função do comprimento da
composição de hastes a partir da sondagem efetuada na PB – 008 –
rodovia de acesso à praia de Tambaba, em João Pessoa.
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Por outro lado, observa-se, a partir do método EFV, que a eficiência não varia
com o comprimento das hastes. Para os 72 golpes analisados, a eficiência média é
igual 81,9%, com um desvio padrão igual a 3,7%. Estes valores são próximos aos
obtidos nas sondagens anteriores realizadas pela empresa 2.

6.3.1.7 Medições efetuadas no bairro de Mangabeira
A instrumentação em Mangabeira apresentou uma diferença significativa em
relação às anteriores. Neste local foram feitas monitorações simultâneas nos sensores
colocados próximos do topo da composição de hastes (59cm abaixo da cabeça de
bater)

e

imediatamente

acima

(29cm)

da

cabeça

do

amostrador.

Foram

instrumentados 91 golpes do martelo do SPT utilizado pela empresa 2, destes 58
foram utilizados nas análises. O principal objetivo destas medições, através da
instrumentação colocada na seção inferior da composição de hastes, consistiu em
avaliar a parcela de energia transferida que alcança o amostrador. Com este
propósito, é possível discutir as evidências experimentais também apresentadas por
PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), com base em dados
adquiridos com células elétricas de carga.
A Figura 6.68 mostra os registros de força e de velocidade obtidos a partir do
golpe de número 2, com instrumentação colocada abaixo da cabeça de bater de uma
haste medindo 4,98m de comprimento total. A resistência à penetração do solo neste
local N = N’ é igual a 4. Da figura se observa o mesmo comportamento verificado em
sondagens anteriores em condições de cravação semelhantes, ou seja, a existência
de uma seqüência de impactos do martelo (cinco, neste caso) antes de cessada a
ação do golpe. Constata-se também a nítida reflexão oriunda da cabeça do
amostrador, responsável por um aumento significativo da magnitude do pulso de força
nas imediações do tempo t = 2l/c.

A Figura 6.69 mostra os registros efetuados pelos sensores instalados na parte
inferior da haste. Nesta figura pode-se perceber que a duração do primeiro pulso de
força medido nos sensores inferiores é bem menor do que nos sensores superiores, o
que seria esperado, uma vez que a distância entre a seção inferior e a base do
amostrador é de apenas 1,07m.
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Figura 6.68 Registros típicos de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada abaixo da cabeça de bater em hastes de 4,98m
de comprimento total em solo com N = N’ igual a 4, no bairro de
Mangabeira, em João Pessoa.

Neste caso, o tempo para a onda retornar à seção instrumentada é da ordem
de 0,4ms, enquanto que o tempo para a onda retornar ao sensor do topo é igual a
1,71ms. Por esse motivo, o valor da energia EF2 medido a partir dos sensores da
base é 61% menor do que o valor medido na seção do topo. Porém, não se constata a
mesma diferença entre os valores de EFV no topo e na base, sendo este apenas 18%
menor. PALACIOS (1979) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979) sugerem uma
correção para a energia em função da posição dos sensores, baseada num
procedimento teórico. O fator de correção aumenta à medida que a seção
instrumentada se distancia da cabeça de bater. Considerando essa correção nos dois
casos (topo e cabeça do amostrador), observa-se que a energia EF2 medida na seção
inferior da haste supera em aproximadamente 5% a energia medida e corrigida na
seção localizada próxima do topo das hastes (274 Joules contra 289 Joules). É bom
ressaltar que se trata apenas da energia EF2 referida ao primeiro impacto.
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Figura 6.69 Registros típicos de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada acima da cabeça do amostrador em hastes de
4,98m de comprimento em solo com N’ igual a 4, no bairro de Mangabeira,
em João Pessoa.

Da Figura 6.69 observa-se ainda a ocorrência de vários impactos do martelo
até que a velocidade da haste definitivamente se anule, analogamente ao que foi
verificado com os sensores instalados na seção do topo.
Na Figura 6.70 são apresentados, em um só gráfico, os registros de força e de
velocidade obtidos em ambas as seções instrumentadas (topo e base) para efeito
comparativo. Da figura percebe-se que o pico de força medido na seção inferior da
haste (Fmáx = 71,74kN) é maior que o pico medido na seção do topo (Fmáx = 61,74kN).
Isto se explica pela sobreposição da reflexão originada na cabeça do
amostrador. De acordo com a teoria da equação da onda, sempre que uma onda
elástica se propagando numa haste encontra uma seção com impedância diferente,
parte da onda é transmitida e parte é refletida, o que poderá ser previsto pelas
seguintes expressões (ABOU-MATAR & GOBLE, 1997):
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2α
Ft =
F
1+ α i

(6.16)

2
Vt =
V
1+ α i

(6.17)

onde, Fi e Vi são a força e a velocidade incidentes, Ft e Vt são a força e a velocidade
transmitidas e α a relação de impedância das seções consideradas.
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Figura 6.70 Registros típicos de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada simultaneamente abaixo da cabeça de bater e
acima do amostrador, em haste com 4,98m de comprimento em solo com
N’ igual a 4, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Para o sistema de SPT utilizado nesta sondagem, quando o pulso de força
incidente atinge a seção inferior (α =2,5), em apenas 0,12ms (o dobro do tempo de
propagação da onda entre a seção inferior e a cabeça do amostrador) à Fi será
acrescida uma reflexão de compressão correspondente a 0,43Fi (Figura 6.71), fazendo
com que a magnitude do pulso na base seja maior que aquela no topo. Para o caso
em análise, o valor da força máxima incidente na seção inferior (após ter percorrido
uma distância igual a 3,32m), é igual a 44,06kN, quando a velocidade incidente é
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2,30m/s (identificada pelo sinal de velocidade mostrado na Figura 6.73), ao passo que
na seção do topo haviam sido registrados Fi = 53,71kN e Vi = 3,59m/s.

Área = 4,2cm

2

Fi_Topo (experimental) = 53,71kN
Vi_Topo (experimental) = 3,59m/s

∆l = 3,32m ⇒ t = 0,65ms

Área = 4,4cm

2

Fi_Base = 43,76kN
Vi_Base = 2,8m/s
(valores calculados)

∆l = 0,29m ⇒ t = 0,06ms

2

Área = 10,9cm
α=10,9/4,4 = 2,5
Ft ={(2x2,5)/(1+2,5)}
=1,43Fi

Fi_Base (experimental) = 71,74kN
Vi_Base (experimental) = 5,0m/s

Figura 6.71 Croqui com detalhes do sistema de SPT utilizado na sondagem do bairro de
Mangabeira – João Pessoa.

Portanto, verifica-se que houve redução da ordem de 18% no valor da
magnitude do pico de força incidente entre as seções do topo e próxima da cabeça do
amostrador, contrapondo-se às afirmações de SCHMERTMANN & PALACIOS (1979),
ao passo que na velocidade a redução foi maior (35,9%).

A redução que acontece tanto na força quanto na velocidade é causada
principalmente pelas conexões existentes entre as duas seções, que são fontes de
transmissão e de reflexão de ondas elásticas. Para o caso em análise, ou seja, haste
com 4,98m de comprimento, existem duas luvas entre as duas seções instrumentadas.
Com base nos valores medidos de força e de velocidade incidentes na seção do topo,
e da razão de impedância entre cada luva e a haste, foi possível prever o valor da
força incidente na seção inferior, usando as equações 6.16 e 6.17.
As previsões mostraram que os valores da força e da velocidade transmitidas à
seção inferior da haste seriam iguais a 43,76kN e 2,8m/s, respectivamente, ou seja,
haveria uma redução na força incidente da ordem de 18,4%, conforme mostrado no
Apêndice ΙΙ. Assim, em se tratando de força incidente, há uma excelente concordância
entre o valor medido e o calculado para a segunda seção instrumentada. O mesmo
não aconteceu com a velocidade. Entretanto, nos dois casos confirma-se a indicação
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de perdas de energia entre uma seção e outra. Portanto, com base nesta análise, o
valor esperado da energia medida na seção de baixo seria inferior à medida na seção
do topo, como se pôde comprovar experimentalmente.
A Figura 6.72 mostra as duas curvas de força em escala ampliada obtidas nas
seções do topo e da base. Comparando-se as duas curvas, pode-se concluir que
ambas são diferentes em se tratando de amplitude e de forma. Na Figura 6.73 é
mostrado também o registro de velocidade obtido na seção da base, onde se pode
perceber com nitidez o ponto em que ocorre a chegada da reflexão decorrente da
cabeça do amostrador, resultando na diminuição temporária do valor da velocidade, o
qual passa de 2,31m/s para 2,04m/s. Esse ponto, mostrado na linha de cor verde da
Figura 6.74, marca também a perda de proporcionalidade entre a força e a velocidade
e serve para identificar, no registro de força, o acréscimo devido ao efeito da
impedância do amostrador.
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Figura

6.72

Registros

típicos

de

força

obtidos

a

partir

de

instrumentação

colocada simultaneamente abaixo da cabeça de bater e acima do
amostrador, para haste com 4,98m de comprimento em solo com N’ igual
a 4, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.
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A Figura 6.74 apresenta o registro de força obtido a partir da seção da base
para o primeiro pulso em escala ainda mais ampliada (linha de cor vermelha). Na
mesma figura é feita uma ilustração da reflexão causada pelo amostrador. A linha
cheia de cor azul representa o sinal de força sem o efeito do aumento da impedância,
obtida a partir da subtração da reflexão oriunda da impedância do amostrador. A linha
cheia de cor verde mostra o sinal de velocidade vezes impedância obtido na mesma
seção, do qual se percebe que o ponto “A” marca a chegada da reflexão originada na
cabeça do amostrador.
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Figura 6.73 Registros típicos ampliados de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada simultaneamente abaixo da cabeça de bater e
acima do amostrador, para haste com 4,98m de comprimento em solo com
N’ igual a 4, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

As Figuras 6.75 e 6.76 mostram registros de força e de velocidade obtidos a
partir de instrumentação simultânea no topo e na base para haste mais longa, com
7,98m de comprimento total. A resistência N’ do solo na profundidade onde foram
feitas as medições é aproximadamente 5.

Capítulo 6 Interpretação e Análise dos Resultados

Página 292

Dos sinais obtidos no topo mostrados na Figura 6.75, observa-se que a força
máxima registrada foi igual a 52,04kN e a velocidade máxima igual a 4,02m/s. Porém,
uma análise detalhada do sinal revela que a força incidente, ou seja, o valor do
primeiro pico é igual a 51,59kN, enquanto a velocidade no mesmo ponto é 3,21m/s.
Essa diferença entre a Fmáx e a força incidente e também entre a Vmáx e a velocidade
incidente decorre da impedância do amostrador, conforme discutido anteriormente.
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Figura 6.74 Registros ampliados de força experimental e idealizada (retirando o efeito da
impedância), a partir da reflexão junto da cabeça do amostrador, para haste
com 4,98m de comprimento em solo com N’ igual a 4, no bairro de
Mangabeira, em João Pessoa.

A energia máxima (EFV) medida no topo foi igual a 395 Joules, contra 295
Joules obtido para EF2, mesmo a partir de um golpe com excelente proporcionalidade
(FVP = 0,94). Porém, em razão da baixa resistência do solo, impactos ocorrendo após
2l/c são responsáveis por energia adicional transferida às hastes.
A

Figura

6.76

mostra

os

registros

obtidos

para

o

primeiro

pulso

simultaneamente no topo e na base. Adicionalmente é mostrado também o registro de
velocidade da base, com o propósito de identificar o instante no qual o sensor da base
registra a chegada da reflexão originada na cabeça do amostrador. Como se nota, a
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força incidente no sensor inferior (39,92kN) é 23% menor do que a máxima incidente
no sensor do topo (51,59kN). A energia EFV medida no sensor inferior é 19,2% menor
do que o valor obtido no topo. A diferença maior foi registrada entre EF2 no topo e EF2
na base, que ficou em torno de 66%, mesmo havendo uma sobreposição na força
incidente no sensor da base da ordem de 81,8%, em razão da reflexão do amostrador.
Este aspecto pode ser notado com muita clareza no gráfico da Figura 6.77.
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Figura 6.75 Registros típicos de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada abaixo da cabeça de bater em hastes de 7,98m
de comprimento em solo com N’ igual a 5, no bairro de Mangabeira, em
João Pessoa.

Da Figura 6.77 se observa que, eliminando-se o efeito da impedância do
amostrador (linha cheia azul com marcadores), a força incidente seria sensivelmente
menor do que com o efeito considerado (linha tracejada de cor vermelha), reforçando
as conclusões tiradas das análises a partir da haste de 4,98m de comprimento.
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Figura 6.76 Registros típicos ampliados de força e de velocidade obtidos a partir de
instrumentação colocada simultaneamente abaixo da cabeça de bater e
acima do amostrador, para haste com 7,98m de comprimento em solo com
N’ igual a 5, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Portanto, conclui-se das análises efetuadas com dados das Figuras 6.70 a 6.77
que ocorrem perdas de energia durante a propagação da onda nas hastes utilizadas
nesta pesquisa. De acordo com os dados registrados no sensor inferior, indica-se uma
perda da ordem de 17,8% na energia transferida às hastes de 4,98m de comprimento
e de 22,6% para a haste de 7,98m. Essa constatação é reforçada também pela
medição do deslocamento no sensor inferior que se apresenta sempre menor do que o
valor medido no topo. Entretanto, a energia máxima na seção inferior se mantém
coerente com o deslocamento máximo, conforme se observa na Figura 6.78.
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Figura 6.77 Registros ampliados de força experimental e sem o efeito da reflexão
junto da cabeça do amostrador, para haste com 7,98m de comprimento em
solo com N’ igual a 5, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.
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Figura 6.78 Evolução de energia e da integral de F na base e de deslocamentos no topo
e na base, a partir de registros obtidos com haste de 7,98m de comprimento
em solo com N igual a 4, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.
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Da Figura 6.78 observa-se ainda que o deslocamento medido na seção
instrumentada inferior da haste é menor do que na seção do topo. Para o golpe em
questão (golpe 4), o deslocamento final medido no topo foi igual a 57,97mm, contra
46,56mm medidos na seção inferior, portanto, uma diminuição igual a 19,7%. Isto faz
crer ter ocorrido alguma parcela de deformação elástica das hastes incorporada nos
valores dos deslocamentos medidos no topo, apesar da condição de fácil cravação
(N’= 4). Esta deformação elástica das hastes, registrada no topo, ao final do registro,
pode caracterizar alguma parcela de carga residual não totalmente descarregada no
amostrador.
A diferença no deslocamento medido entre o topo e a base representa
praticamente a mesma diferença percentual registrada em relação à energia EFV,
razão pela qual as curvas de energia EFV e de deslocamento evoluem no tempo com
a mesma tendência, inclusive confundindo-se na forma, revelando a possibilidade de
ter havido alguma parcela de deformação devida à compressão elástica da haste
aprisionada ao final do registro. Em contrapartida, não se observa a mesma tendência
na evolução de EF2 na base, visto que a diferença entre topo e base neste caso se
mostra muito grande (≅ 66%).
Outra explicação para a perda de energia, mais simples, seria a deformação
plástica da composição de hastes, provavelmente em alguma luva. A deformação
plástica estaria associada a um trabalho e à correspondente perda de energia.

6.3.1.7.1 A questão das reflexões após o primeiro impacto
Na Tabela 6.16 são apresentados os percentuais de ondas refletidas após o
primeiro pulso de força a partir do primeiro impacto do martelo, registrado nos
sensores do topo. Da tabela, verifica-se que 100% dos golpes se refletiram como
tração, o que poderia ser esperado, uma vez que a resistência do solo em todo o perfil
é baixa, N ficando na faixa entre 3 e 11. Nos sensores da base não se registra com
clareza reflexão de tração imediatamente após o primeiro impacto, visto que a onda
refletida na cabeça do amostrador sobrepõe-se à incidente e atenua a tração refletida
na ponta do amostrador. Por esta razão o autor da presente tese preferiu quantificar
as reflexões a partir dos sensores do topo.
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Tabela 6.16 Percentual de golpes apresentando reflexão de tração ou de compressão
após o tempo “cutoff”, a partir da sondagem efetuada no bairro de
Mangabeira, em João Pessoa.
Comprimento

Quantidade

da haste, l

de golpes

(m)

(Unidade)

1,97

Percentagem de golpes com
NSPT

reflexão
TRAÇÃO

COMPRESSÃO

(golpes/30cm)

(%)

(%)

11

5

100

0

2,96

3

3

100

0

3,96

6

4

100

0

4,98

8

4

100

0

5,99

6

4

100

0

6,97

7

4

100

0

7,98

9

5

100

0

7,95

8

8

100

0

8,98

15

10

100

0

9,98

18

11

100

0

Total

91

58

100

0

6.3.1.7.2 Percentual de golpes para penetração parcial
Os percentuais de golpes para cada parcela de penetração parcial de 15cm do
amostrador no solo são mostrados na Figura 6.79. Da figura se observa que foram
usados pelo amostrador, 26%, 34% e 40% para penetrar o primeiro, o segundo e o
terceiro intervalo de 15cm no solo, respectivamente. Portanto, em média, 74% dos
golpes foram usados para determinar a resistência à penetração do SPT. Este valor é
ligeiramente menor do que o obtido por TEIXEIRA (1977; 1993), de 77%.
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Figura 6.79 Percentuais de golpes usados para cada penetração de 15cm do
amostrador no solo, a partir da sondagem efetuada no bairro de
Mangabeira, em João Pessoa.

6.3.1.7.3 Eficiência versus comprimento da haste

Nas Tabelas 6.17 e 6.18 são apresentados os valores médios da energia
transferida às hastes segundo os métodos EF2, E2F e EFV e as eficiências de energia
correspondentes, a partir das medições efetuadas simultaneamente no topo e na base
da composição de hastes, respectivamente. Nas Figuras 6.80 e 6.81 os dados de
eficiência de energia contidos nas tabelas são mostrados graficamente em função do
comprimento da composição de hastes.
Analisando-se os dados contidos na tabela 6.18, observa-se a tendência de
crescimento dos valores das energias EF2 e E2F no topo à medida que cresce o
comprimento da haste. Esse crescimento evidencia-se para todos os comprimentos
testados, ou seja, de 1,97m a 8,96m. Por outro lado, os valores de EFV não
apresentam nenhuma tendência de variação com o comprimento da haste, como se
pode comprovar na Figura 6.80.
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Figura 6.80 Eficiência de energia transferida às hastes em função do comprimento, a
partir de medições efetuadas abaixo da cabeça de bater, durante a
sondagem realizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

O valor médio de EFV medido no topo é igual a 80,5%, com um desvio padrão
igual a 3,9%. Os dados de EF2 e de E2F foram correlacionados com o comprimento
das hastes, com as correlações indicadas na Figura 6.80. Foram retirados do gráfico
os pontos da medição de energia com haste de 9,98m de comprimento, uma vez que
os valores obtidos foram duvidosos, por causa de dificuldades da equipe de sondagem
para erguer o martelo até a altura desejada. O topo da composição de hastes neste
caso ficou muito alto, pois não foi possível avançar mais com o trado. Assim, a
distância entre a cabeça do martelo e a roldana tornou-se pequena, dificultando a
operação de levantamento do martelo.
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Os dados mostrados na Tabela 6.18, obtidos a partir da instrumentação inferior
da haste, revelaram um aspecto importante. Para a faixa de comprimentos e de
resistências testadas, praticamente não se nota variação significativa nos valores de
EF2 e de E2F com o comprimento, contrariando as medições efetuadas no topo. Além
disso, os valores médios de EF2 quase coincidem com os de E2F, conforme se vê na
Figura 6.81. Porém, são significativamente menores do que os valores medidos no
topo.

EFICIÊNCIA NO FUNDO (%)
0
0.0

10

20

30

OBS.: E* = 478,23 Joules
Dados NBR 6484 (2001)

40

50

60

70

80

90

100

MANGABEIRA
JOÃO PESSOA - PB

1.0

2.0

3.0

COMPRIMENTO (m)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
ETREFV(FUNDO)
10.0

Média = 70,9 %
δ = 4,03%

ETREF2(FUNDO)
ETRE2F(FUNDO)
11.0

Figura 6.81 Eficiência de energia transferida às hastes em função do comprimento, a
partir de medições efetuadas acima da cabeça do amostrador, durante a
sondagem realizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.
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De acordo com o método EF2, a eficiência de energia transferida às hastes na
seção inferior é, em média, 23,7%, enquanto que pelo método E2F é 22,5%. Portanto,
desde que não seja utilizado nenhum artifício no sentido de corrigir os registros de
força na seção de baixo, estes valores de eficiência se tornam muito incorretos, uma
vez que o método EFV revela na seção inferior uma eficiência igual a 70,9%, ou seja,
aproximadamente 11,9% menor do que o valor medido na seção do topo.

6.4

Resultados da Campanha Complementar. Medições de Velocidade de
Impacto e de Altura de Queda do Martelo – Bairro da Lapa – RJ

6.4.1

Primeira série
Foram monitoradas três séries de golpes de SPT. Na profundidade igual a 23m

(N=27, areia compacta), com haste medindo 25,39m, foram filmados 22 golpes e ainda
se tentou medir a energia transferida às hastes com o SPT ANALYZER, mas, em
razão dos problemas relatados no Capítulo 5 (item 5.4), não se teve sucesso. Na
segunda série, além da filmagem dos 57 golpes, foi possível medir a energia
transferida às hastes de 25,67m de comprimento, na profundidade igual a 24m, onde a
sondagem indicou a presença de uma areia muito compacta, com N igual a 46. Por
fim, completando a campanha, na profundidade seguinte (25m), onde foram aplicados
50 golpes para penetrar o amostrador apenas 26cm, com haste de 26,8m de
comprimento, foram filmados mais 50 golpes e, simultaneamente, os dados de energia
também foram adquiridos com o SPT ANALYZER.
Na Tabela 6.19 são apresentados os dados da primeira série. Da tabela se
observa que o valor médio da altura de queda do martelo foi igual a 78cm, com um
pequeno desvio padrão, igual a 1cm. Foi observado um caso para o qual (golpe 22) a
altura chegou a atingir 81cm. Para uma melhor visualização dos dados, foi preparado
um gráfico, Figura 6.82, relacionando o percentual de golpes à altura de queda, por
faixa de valores. Da figura, percebe-se que 50% dos golpes foram dados a partir de
uma altura maior que 75cm e menor ou igual a 78cm. Os demais golpes foram dados
de alturas maiores que 78cm, sendo 45,5% de alturas entre 78cm e 80cm. Nenhuma
vez o martelo caiu de uma altura igual ou menor que 75cm. Estes dados iniciais
revelam a tendência do martelo ser levantado acima da altura padronizada. Cabe
ainda lembrar que o sondador nesta campanha era o mais experiente de todas as
campanhas de ensaio.
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As medições de velocidade imediatamente antes do impacto do martelo
revelaram que a velocidade média situa-se em torno de 3,29m/s, com desvio padrão
igual a 0,25m/s. Este valor indica uma perda de velocidade em relação à teórica

(v =

)

2gh da ordem de 14,3%, considerando uma altura padrão igual a 75cm, ou de

15,9%, se for considerado o valor médio igual a 78cm.

Tabela 6.19 Valores de altura de queda, velocidade de impacto e de energias
potencial e cinética, obtidos a partir da campanha complementar
realizada no bairro da Lapa – RJ -

a

1 seqüência de golpes -

profundidade igual a 23 metros.

GOLPE

H

Vimp

EPOT

ECIN

E75cm

(UNID.)

(m)

(m/s)

(Joules)

(Joules) (Joules)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,79
0,77
0,76
0,76
0,76
0,78
0,79
0,80
0,78
0,79
0,78
0,80
0,78
0,77
0,80
0,78
0,79
0,78
0,79
0,79
0,79
0,81

3,78
3,00
3,03
3,12
3,16
2,91
3,41
3,43
3,68
3,09
3,22
3,80
3,17
3,55
3,35
3,31
3,10
3,29
3,38
3,12
3,28

503,74
490,99
484,61
484,61
484,61
497,37
503,74
510,12
497,37
503,74
497,37
510,12
497,37
490,99
510,12
497,37
503,74
497,37
503,74
503,74
503,74
516,50

464,37
292,50
298,38
316,37
324,53
275,21
377,91
382,36
440,13
310,31
336,97
469,30
326,59
409,58
364,73
356,07
312,33
351,78
371,29
316,37
349,65

MÉDIA
δ

0,78
0,01

3,29
0,25

478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24
478,24

E POT − E 75cm
E 75cm

E CIN
E POT

(%)

(%)

+ 5,33
+ 2,67
+ 1,33
+ 1,33
+ 1,33
+ 4,00
+ 5,33
+ 6,67
+ 4,00
+ 5,33
+ 4,00
+ 6,67
+ 4,00
+ 2,67
+ 6,67
+ 4,00
+ 5,33
+ 4,00
+ 5,33
+ 5,33
+ 5,33
+ 8,00

92,18
59,57
61,57
65,28
66,97
55,33
75,02
74,95
88,49
61,60
67,75
92,00
65,66
83,42
71,50
71,59
62,80
69,83
73,71
62,80
67,70

499,69
354,61 478,24
4,48
70,94
0
8,70
54,44
1,82
10,43
VTEÓRICA = 3,84m/s (h = 75cm)
EPOT = Energia potencial; ECIN = Energia cinética; Vimp = Velocidade antes do impacto.
E75cm = Energia potencial nominal para uma altura de queda igual a 75cm.
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Figura 6.82 Distribuição percentual de golpes em função da altura de queda do martelo,
obtida durante a primeira série de golpes do SPT, no bairro da Lapa – RJ.

Cabe ressaltar que medições de velocidade de impacto efetuadas por
KOVACS et al. (1977), utilizando sistema de “scanners”, com sistema de corda e
tambor em rotação, mostraram perda de velocidade de até 34,3%. Ficou evidenciada a
influência da idade da corda e do seu número de voltas no tambor. Neste caso, para
duas voltas e utilizando corda velha, a perda na velocidade foi da ordem de 19,3%.
Naturalmente, não dá para comparar aqueles resultados diretamente com os dados
desta tese, pelo fato do sistema utilizado nesta campanha não ser semelhante ao
utilizado por KOVACS et al. (1977). Entretanto, levando em consideração que no
sistema de SPT empregado no Brasil, presumivelmente ocorre menor perda de
velocidade durante a queda, o valor de 15,9% parece razoável.
Com os valores da altura de queda e da velocidade de impacto, obtidos a cada
golpe, foram calculados os valores da energia potencial e da energia cinética,
respectivamente. Estes valores foram comparados entre si e a energia potencial
comparada com a energia potencial padrão (478,24 Joules), conforme mostrado na
Tabela 6.19. Das comparações observa-se que a energia potencial média foi 4,48%
maior que a padrão, enquanto que a energia cinética média foi 29,1% menor do que a
energia potencial medida. Comparando o valor médio da energia cinética com o valor
da energia nominal do martelo (478,23 Joules), conclui-se que a energia cinética foi
25,8% menor do que a energia nominal padrão, sugerindo que e1 = 0,74.
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Segunda série
Na segunda série foi possível efetuar também medições de energia transferida

às hastes. Neste caso, além de comparar a energia potencial com a cinética, abre-se a
possibilidade de se verificar a ocorrência de perdas de energia durante o impacto. A
Tabela 6.20 mostra os dados obtidos na segunda série de golpes.
Da tabela observa-se que a altura de queda média obtida a partir dos 57 golpes
foi igual a 78cm, com desvio padrão de 4cm. Esse valor corrobora os dados da
primeira série, apesar de revelar uma faixa de variação maior, como se pode ver na
Figura 6.83. Da figura, se observa que cerca de 36,84% dos golpes foram aplicados
de alturas entre 75cm e 78cm e 43,86% acima de 78cm. Portanto, 80,70% dos golpes
foram efetuados de alturas superiores a 75cm. Em apenas 12,30% dos casos o
martelo foi levantado exatamente na altura padrão, e em 7,02% abaixo dela. Esses
dados revelam mais uma vez a característica do operador do SPT levantar o martelo
mais que o necessário.
Os valores da velocidade imediatamente antes do impacto obtidos nesta série
são apresentados na terceira coluna da Tabela 6.20, enquanto que no final da coluna
são fornecidos a média e o desvio padrão. Da tabela observa-se que a média da
velocidade na série (3,23m/s) é muito próxima do valor obtido na primeira série, ou
seja, apenas 1,8% menor. Comparando-se a velocidade média desta série com a
velocidade teórica (3,91m/s) para a altura de queda média de 0,78m, conclui-se que
houve uma redução na velocidade da ordem de 17%. Todavia, percebeu-se que em
60% dos golpes a energia cinética foi inferior à energia transferida às hastes (EFV).
Dessa forma, foi efetuada uma segunda análise, desconsiderando-se os golpes para
os quais a energia cinética foi menor que EFV. Neste caso, a velocidade média
aumentou para 3,5m/s, com desvio padrão igual a 0,28m/s.
Comparando-se a velocidade média obtida na segunda análise (3,5m/s), para
os golpes onde a energia cinética foi maior que EFV, com a velocidade teórica para a
altura média (78cm) e para a altura padrão de 75cm, conclui-se que, neste caso,
haveria diminuição na velocidade durante a queda igual a 10,5% e 8,8%,
respectivamente.
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Tabela 6.20a Valores de altura de queda, velocidade de impacto e de energias
potencial e cinética, obtidos a partir da campanha complementar
a
realizada no bairro da Lapa – RJ 2 seqüência de golpes profundidade igual a 24 metros.

GOLPE

H

Vimp

EPOT

ECIN

EFV

EFV/EPOT

EFV/ECIN

(UNID.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

(m)
0,87
0,82
0,80
0,79
0,81
0,85
0,78
0,84
0,76
0,81
0,79
0,86
0,78
0,75
0,82
0,81
0,80
0,77
0,82
0,81
0,80
0,81
0,87
0,76
0,76
0,78
0,75
0,75
0,80
0,79
0,76
0,75
0,78
0,83
0,77
0,80
0,78
0,71
0,78
0,73
0,81
0,76
0,76
0,75
0,78
0,78
0,75
0,81
0,76
0,77

(m/s)
3,66
3,51
3,45
3,13
3,89
3,88
3,09
3,75
3,02
3,69
2,90
3,59
3,20
3,16
3,27
3,15
3,26
2,81
3,20
3,13
3,49
3,26
4,04
2,67
2,96
2,93
2,82
2,87
3,30
3,14
3,00
2,91
2,74
3,14
3,05
3,65
3,15
2,85
3,24
2,85
3,71
3,12
2,83
3,38
3,88
3,07
3,03
3,63
3,35
3,33

(Joules)
554,76
522,87
510,12
503,74
516,50
542,00
497,37
535,63
484,61
516,50
503,74
548,38
497,37
478,24
522,87
516,50
510,12
490,99
522,87
516,50
510,12
516,50
554,76
484,61
484,61
497,37
478,24
478,24
510,12
503,74
484,61
478,24
497,37
529,25
490,99
510,12
497,37
452,73
497,37
465,48
516,50
484,61
484,61
478,24
497,37
497,37
478,24
516,50
484,61
490,99

(Joules)
435,36
400,40
386,83
318,40
491,79
489,27
310,31
457,03
296,41
442,52
273,33
418,86
332,80
324,53
347,52
322,48
345,40
256,62
332,80
318,40
395,85
345,40
530,45
231,69
284,75
279,01
258,45
267,70
353,93
320,44
292,50
275,21
244,00
320,44
302,33
432,98
322,48
263,98
341,17
263,98
447,33
316,37
260,29
371,29
489,27
306,31
298,38
428,25
364,73
360,39

(Joules)
358,30
353,71
380,91
358,31
406,52
325,54
394,23
333,20
380,45
369,50
404,48
382,82
333,68
385,63
399,96
379,79
344,45
317,11
361,82
371,80
351,07
342,52
350,61
349,12
351,70
350,13
349,78
360,23
344,35
337,33
371,61
373,54
334,70
374,43
347,87
305,17
353,10
321,95
341,15
342,96
328,67
341,65
338,62
328,84
291,61
339,30
325,02
320,41

(%)
68,47
69,40
75,63
69,31
75,09
61,73
73,56
68,71
73,57
73,25
73,67
77,01
69,84
73,82
77,44
74,49
70,06
60,63
70,09
72,92
63,27
70,78
72,43
70,17
73,60
73,19
68,61
71,46
70,98
70,47
74,79
70,67
68,23
73,32
69,97
67,37
70,97
69,18
66,02
70,78
67,89
71,51
68,16
66,15
61,06
65,63
67,06
65,17

(%)
89,41
91,51
119,66
72,79
83,19
98,93
86,21
112,34
85,87
135,00
96,45
115,08
102,92
111,07
124,04
110,02
134,05
95,25
113,69
93,97
66,17
148,04
123,27
125,09
136,19
130,74
98,89
112,35
117,61
122,45
152,46
116,72
110,81
86,38
107,91
115,54
103,47
121,98
76,23
108,42
126,40
92,11
69,29
107,41
97,86
79,16
89,11
88,79
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Tabela 6.20b Valores de altura de queda, velocidade de impacto e de energias
potencial e cinética, obtidos a partir da campanha complementar
a
realizada no bairro da Lapa – RJ - 2 seqüência de golpes profundidade igual a 24 metros – continuação da Tabela 6.20a.

GOLPE

H

Vimp

EPOT

ECIN

EFV

EFV/EPOT

EFV/ECIN

(UNID.)
51
52
53
54
55
56
57

(m)
0,77
0,72
0,72
0,78
0,75
0,77
0,79

(m/s)
2,97
3,14
3,28
3,52
2,91
2,94
3,20

(Joules)
490,99
459,11
459,11
497,37
478,24
490,99
503,74

(Joules)
286,68
320,44
349,65
402,69
275,21
280,92
332,80

(Joules)
287,29
324,85
310,76
322,16
340,27

(%)
62,51
65,34
65,03
65,58
67,49

(%)
89,57
80,71
113,00
114,62
102,16

Média

0,78

3,23

500,39

342,44

348,96

69,76

105,71

δ

0,04

0,33

22,55

71,08

26,79

3,90

19,62

Distribuição de frequência - Altura de queda

PERCENTUAL DE GOLPES (%)

100
90

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA ALTURA DE
QUEDA

80

SEQUÊNCIA 2 - TOTAL = 57 GOLPES

70

Bairro da Lapa - RJ

60

FREQUÊNCIA
50
36,84

40

28,07

30
20

15,79

12,28

10

7,02

0
< 75

75

75<h<=78

78<h<=80

H > 80

-10
H (cm)

Figura 6.83 Distribuição percentual de golpes em função da altura de queda do martelo,
obtida durante a segunda série de golpes do SPT, no bairro da Lapa – RJ.

A comparação dos valores de EFV com os da energia potencial revela que a
perda total de energia desde o instante em que o martelo é liberado até o instante em
que a onda de tensão passa na seção instrumentada, abaixo da cabeça de bater, é de
aproximadamente 30%, ou seja, a eficiência média de energia transferida em relação
à energia potencial é igual a 69,8%, com um desvio padrão igual a 3,9%. Este valor é
praticamente o mesmo obtido para a eficiência de energia cinética no impacto,
causando surpresa. A comparação da energia cinética média com a energia potencial
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padrão (E75cm), conclui-se que houve uma perda de energia durante a queda em
relação à energia teórica de aproximadamente 28,4%, sugerindo e1 igual 0,71. A
comparação de EFV com a energia cinética não indica perda de energia após o
impacto, sugerindo e2 igual a 1,0.
Conforme discutido anteriormente, em vários golpes desta série a energia
transferida às hastes superou a energia cinética, que pode ser incoerente. Por isso, foi
feita uma segunda análise desprezando-se os golpes suspeitos. Neste caso, os
valores médios de EPOT, ECIN e de EFV foram 511,78 Joules, 407,01 Joules e 347,09
Joules, respectivamente. Nesta segunda análise, a perda de energia durante a queda
do martelo foi da ordem de 20,47%, enquanto que a energia transferida às hastes foi
14,72% menor que a energia cinética.
Portanto, considerando a segunda análise, a eficiência de energia transferida
às hastes foi igual 67,82% em relação à energia potencial média do martelo, ou 72,6%
em relação à energia potencial padrão. Nesta análise, e1 e e2 seriam da ordem de
0,85.

6.4.3

Terceira série
Na Tabela 6.21 são apresentados os resultados obtidos a partir da terceira

série de golpes, composta por 50 registros. Verifica-se da tabela que a altura média de
queda da série foi igual a 79cm, com desvio padrão igual a 3cm. Estes valores
reforçam os dados anteriores, demonstrando que o sistema de medição, apesar de
extremamente simples, associado à sistemática empregada nos cálculos, conduziu a
resultados consistentes. O gráfico da Figura 6.84 mostra a distribuição percentual dos
golpes em função da altura de queda, por faixas.
Da figura observa-se que, para 94% dos golpes, o martelo foi levantado acima
dos 75cm. Só em 2% dos casos foi obedecida a altura padronizada, enquanto que em
4% dos golpes o martelo foi levantado menos do que deveria. Estes dados novamente
confirmam a tendência das equipes de sondagens de trabalhar com alturas de queda
maiores que a padronizada. Esse aspecto foi comprovado visualmente pelo autor da
presente tese em várias ocasiões durante as outras campanhas de ensaios.
Estimativas visuais efetuadas durante os ensaios em Bonsucesso apontam para Hmédio
da ordem de 90cm.
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Tabela 6.21 Valores de altura de queda, velocidade de impacto e de energias
potencial e cinética, obtidos a partir da campanha complementar
realizada no bairro da Lapa – RJ -

a

3

seqüência de golpes -

profundidade igual a 25 metros.

H

Vimp

EPOT

ECIN

EFV

EFV/EPOT

EFV/ECIN

(UNID.)

(m)

(m/s)

(Joules)

(Joules)

(Joules)

(%)

(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,87
0,76
0,85
0,84
0,81
0,78
0,81
0,81
0,82
0,77
0,77
0,82
0,82
0,77
0,82
0,79
0,82
0,79
0,77
0,82
0,81
0,81
0,79
0,76
0,78
0,77
0,78
0,74
0,81
0,77
0,78
0,79
0,78
0,82
0,74
0,82
0,78
0,80
0,76
0,79
0,80
0,79
0,79
0,75
0,81
0,79
0,76
0,85
0,79
0,78

3,67
3,23
3,98
3,28
3,28
3,59
3,79
3,42
3,53
3,43
3,82
3,00
3,57
3,35
3,18
3,39
3,80
3,44
2,83
3,51
3,44
3,22
3,38
3,28
3,40
3,34
3,50
3,41
3,50
2,81
2,80
3,14
2,70
3,39
3,01
3,15
3,63
3,34
3,57
3,35
3,35
3,29
3,66
2,83
3,48
2,79
2,98
3,68
3,58
3,16

554,76
484,61
542,00
535,63
516,50
497,37
516,50
516,50
522,87
490,99
490,99
522,87
522,87
490,99
522,87
503,74
522,87
503,74
490,99
522,87
516,50
516,50
503,74
484,61
497,37
490,99
497,37
471,86
516,50
490,99
497,37
503,74
497,37
522,87
471,86
522,87
497,37
510,12
484,61
503,74
510,12
503,74
503,74
478,24
516,50
503,74
484,61
542,00
503,74
497,37

437,74
339,07
514,81
349,65
349,65
418,86
466,83
380,13
404,98
382,36
474,25
292,50
414,21
364,73
328,65
373,49
469,30
384,59
260,29
400,40
384,59
336,97
371,29
349,65
375,70
362,56
398,13
377,91
398,13
256,99
254,44
320,44
237,28
373,49
294,45
322,48
427,31
362,56
413,28
365,38
364,73
351,78
435,36
260,29
393,59
253,16
288,23
440,13
416,53
324,53

376,02
310,89
400,97
387,18
383,11
373,12
362,57
337,48
365,41
368,36
340,74
365,69
342,81
339,92
340,75
331,6
367,92
366,09
351,61
329,82
347,27
338,96
369,67
316,67
344,75
334,05
344,16
357,76
370,06
361,95
313,19
366,03
339,45
317,75
315,17
349,42
354,49
352,18
332,18
330,59
346,96
328,51
355,02
326,71
343,11

64,17
73,98
72,25
74,15
71,34
73,93
68,64
69,81
70,38
69,45
70,00
68,09
65,03
67,69
67,62
71,25
70,86
69,88
68,10
69,77
69,04
74,39
67,18
66,80
68,03
69,16
71,07
74,39
69,23
66,33
70,00
68,16
62,34
65,00
69,28
69,40
69,88
65,91
69,21
67,18
65,31
73,25
64,91
68,96

91,72
77,89
110,68
109,54
92,10
94,94
71,06
124,79
88,84
93,49
111,36
91,84
72,45
88,67
127,55
95,69
108,61
94,80
94,38
92,36
93,50
92,94
83,88
86,66
129,97
135,20
111,72
155,94
96,92
106,30
113,49
79,33
87,71
76,22
95,52
97,06
100,06
76,26
127,17
88,16
129,95
123,17
78,51
105,69

Média

0,79

3,34

506,29

366,36

348,85

69,10

100,08

δ

0,03

0,29

17,94

62,78

20,71

2,87

18,81

GOLPE
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60
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40

38,00

34,00
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22,00

20
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4,00

2,00

0
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H > 80

Altura de queda (m)

Figura 6.84 Distribuição percentual de golpes em função da altura de queda do martelo,
obtida durante a terceira série de golpes do SPT, no bairro da Lapa – RJ.

O valor da velocidade média de impacto obtido durante estas medições foi
igual a 3,34m/s, com desvio padrão igual a 0,29m/s. Estes valores passam para
3,49m/s e 0,17m/s quando são excluídos os golpes para os quais a energia cinética foi
menor do que a energia EFV (segunda análise). A velocidade média obtida na
segunda análise é praticamente a mesma da série anterior seguindo a mesma
analogia, o que parece razoável, face ao pequeno valor do desvio padrão calculado.
Comparando o valor da velocidade média da segunda análise com o valor da
velocidade teórica de queda livre para a altura média de 0,79m, observa-se que houve
uma perda da ordem de 11,4% durante a queda do martelo. Comparando a velocidade
média de 3,49m/s com a velocidade calculada para uma altura de queda nominal de
0,75cm, conclui-se que neste caso houve uma redução na velocidade foi de 9%.
Durante a queda do martelo houve uma perda de energia da ordem de 27,6%.
Comparando-se os valores médios de ECIN e de E75cm, conclui-se que e1 seria da
ordem de 0,77, na primeira análise e de 0,83, na segunda.
A perda de energia observada após o impacto pode ser obtida comparando-se
os valores de energia cinética com EFV. Considerando todos os golpes, observa-se
que não haveria perda de energia no impacto, ou seja, e2 = 1,0. Excluindo-se os
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golpes (42% dos golpes) com energia cinética menor que EFV, os valores médios de
ECIN e de EFV passam para 395,91 Joules e 346,76 Joules, respectivamente. Dessa
forma, após o impacto houve uma diminuição na energia da ordem de 12,41%, que é
um valor consistente quando comparado com os dados da segunda seqüência,
discutidos no item 6.4.2. Neste caso, e2 seria igual a 0,88.
Comparando-se os valores da energia transferida às hastes, EFV, com os
valores das energias potencial e cinética, observa-se que a energia transferida às
hastes representa, da potencial média, 69,10%, com desvio padrão igual a 2,87%,
para todos os golpes, e 68,56%, com desvio padrão igual a 2,87%, considerando só os
golpes para os quais a energia cinética foi maior do que EFV. Portanto, ocorreu uma
perda total de energia igual a 31,44%.
Para resumir as análises efetuadas nas três séries de golpes da campanha
complementar, é apresentado na Tabela 6.22 um resumo final contendo os principais
resultados obtidos nas duas situações: considerando todos os golpes e excluindo
aqueles para os quais ECIN < EFV.

Tabela 6.22 Resumo dos valores de e1 e e2 obtidos durante a campanha complementar.

Fator e1
SÉRIE

Fator e2

Todos os golpes

ECIN > EFV

Todos os golpes

ECIN > EFV

PRIMEIRA

0,74

0,74

-

-

SEGUNDA

0,71

0,85

1,0

0,85

TERCEIRA

0,77

0,83

1,0

0,88

MÉDIA

0,74

0,81

≅1,0

0,87

Obs.: ECIN > EFV = análise excluindo-se os dados onde os valores de ECIN foram menores do que de EFV.

6.5

Considerações Finais

6.5.1

Resumo final sobre o percentual de ondas refletidas
Das três campanhas de ensaios efetuadas para esta pesquisa, foram

adquiridos mais de 1400 registros de SPT, com auxílio do SPT Analyzer. Tais registros
foram analisados com auxílio do programa PDA–W. Os seguintes resultados da
análise das ondas refletidas após o primeiro impacto do martelo podem ser
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ressaltados: dos 1130 golpes analisados quanto à reflexão, em 82,6% deles foram
observadas ondas refletidas de tração imediatamente após o primeiro pulso de tensão
nas hastes. Essas reflexões foram mais evidentes a partir de sondagens em solos com
N variando entre 2 e 42 e principalmente durante a primeira metade da seqüência de
golpes, independentemente do comprimento da composição de hastes. Quanto à faixa
de resistência, estes resultados estão de acordo com os encontrados por
SCHMERTMANN & PALACIOS (1979). Todavia, eles não deram detalhes quanto à
freqüência das reflexões, ou seja, se ocorreram mais intensamente nos golpes iniciais
ou finais da penetração.
Em apenas 16,7% dos golpes foram observadas ondas refletidas de
compressão, em solos com resistência à penetração NSPT entre 43 e 59. Foi
observado, numa seqüência de 51 golpes, onde o valor de NSPT era igual a 65, 100%
das ondas refletidas de compressão. Do total dos golpes, em apenas 0,7% não foram
observadas

reflexões.

Neste

caso,

os

resultados

não

concordam

com

SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), uma vez que foram encontradas por aqueles
autores, no universo por eles testado, em solos com N’ até 65, apenas ondas refletidas
de tração.
Vale ressaltar que o sistema de SPT usado por SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) é diferente do sistema tradicional brasileiro, que se caracteriza por uma
reflexão de compressão na cabeça do amostrador, responsável por parte da
atenuação da onda de tração refletida na base do amostrador.

6.5.2

Resumo final. Golpes para cada 15cm de penetração do amostrador
Das dez sondagens realizadas com três empresas de dois estados brasileiros,

a partir de 1474 golpes registrados, com relação aos percentuais de golpes utilizados
para cravar cada segmento de 15cm do amostrador-padrão no solo, foram
encontrados os seguintes valores médios: 23% para o primeiro segmento, 33% para o
segundo e 44% para o terceiro. Portanto, em média, 77% dos golpes foram usados
para determinação da resistência à penetração N.
Os valores dos percentuais médios de golpes para cada segmento de
penetração do amostrador-padrão no solo encontrados nesta pesquisa são
exatamente os mesmos obtidos por TEIXEIRA (1977, 1993).
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Os percentuais de golpes obtidos permitem que, na eventualidade de não ser
atingida a penetração completa de 45cm, sejam propostas correlações entre N1, N2 e
N. Com base nos resultados desta pesquisa, propõe-se N = 3,35N1 e N = 2,33N2, o
menor dos dois por questões de segurança. A primeira correlação é ligeiramente
diferente da indicada por DÉCOURT et al. (1989), entretanto a segunda apresenta
excelente concordância. DÉCOURT (2002a) sugere cautela na utilização destas
correlações, principalmente quando da sua utilização em fórmulas empíricas.
Cabe ressaltar a importância da extensão do banco de dados coletado nesta
tese, inclusive em caráter regional, para a melhoria da confiabilidade das correlações
propostas.

6.5.3

Resumo final. Eficiência de energia transferida às hastes
A Tabela 6.23 apresenta um resumo com os valores das energias e as

correspondentes eficiências de energia transferida às hastes de todas as campanhas
efetuadas.

Tabela 6.23 Resumo dos valores da energia e eficiência de energia transferida às hastes.
o

ETAPA

PRIMEIRA
CAMPANHA

Local

N de
registros

SEGUNDA
CAMAPANHA

Média Parcial
Mandacaru
Terreno da
Atecel
Elev. 14
Elev. 15
Intermares
Tambaba
PB-008

Média Parcial
CAMPANHA
COMPLEMENTAR
SOMA
MÉDIA

Desvio
padrão

(Joules)

Eficiência
média
EFV/478,23
(%)

331,37
438,66

23,65
22,15

69,29
91,73

4,95
14,6

-

385,02

22,90

80,51

9,78

166

380,72

27,38

79,61

5,74

110

412,61

24,07

86,28

6,07

205
101
197

392,33
429,72
354,66

26,11
29,22
15,26

82,04
89,86
74,16

5,46
6,11
3,19

72

391,77

17,46

81,92

3,65

383,73
331,99
391,18
331,99

19,70
24,44
23,94
24,44

80,24
69,42
82,02
69,42

4,12
5,11
4,91
5,11

30cm
finais
23
102

Recreio
Bonsucesso

Mangabeira

Energia
média
EFV
(Joules)

Topo
Fundo
Topo
Fundo

58

Desvio
padrão

(%)

Lapa

96

346,98

23,38

72,60

4,68

TODOS
GERAL

1130

386,25

23,67

80,77

5,11

-
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Da Tabela 6.23 observa-se que os valores médios da eficiência de energia
transferida às hastes foram os seguintes: 80,51% para a primeira campanha, com 125
registros analisados; 82,02% na segunda campanha, com 909 registros analisados e,
72,6% na campanha complementar, que teve 96 registros. A média geral de todas as
campanhas foi igual a 80,8% e desvio padrão igual a 5,11%.

6.5.3.1 Proposta para correção de N. Independência do comprimento das hastes
DÉCOURT (1989) propõe três fatores para correção da energia transferida às
hastes na primeira onda de compressão incidente (Ei), de acordo com a configuração
do sistema de SPT utilizado e com o comprimento das hastes. O primeiro fator (e1)
refere-se ao sistema de levantamento e de soltura do martelo. O segundo fator (e2) é
função da massa da cabeça de bater, cujos valores seguem recomendações de
SKEMPTON (1986) e de TOKIMATSU (1988). O terceiro fator (e3) depende do
comprimento das hastes, onde os valores usados para corrigir a energia Ei variam de
0,33, para hastes medindo aproximadamente 2m, a 1, para hastes de 20m. Estes
valores de e3 são baseados no modelo de eficiência teórica proposta por YOKEL
(1982) e CLAYTON (1990), válido para o caso simplificado da relação de impedância
martelo-haste (r) igual a zero.
A partir da campanha de ensaios complementar realizada no Rio de Janeiro,
foi observado nas análises considerando todos os dados que, em média, a energia
cinética

representa

da

potencial

padrão

disponível,

aproximadamente

74%,

sinalizando para um valor de e1 igual a 0,74. Este valor de e1 passa a ser 0,81 quando
são descartados os dados para os quais ECIN < EFV. Este último corresponde ao limite
inferior da faixa sugerida (0,8 a 0,9) por DÉCOURT (1989) para o sistema de SPT
utilizado (martelo manual). Entretanto, como nesta tese a tentativa de medição da
velocidade de impacto não atingiu o êxito esperado, os valores de e1 obtidos devem
ter caráter apenas indicativo.
Com relação à energia transferida às hastes, os resultados mostraram
aspectos

interessantes.

Resumindo

os

dados

encontrados

na

campanha

complementar, foi revelado que, para o sistema de SPT utilizado, praticamente não
houve perda de energia no impacto, visto que o valor da energia transferida às hastes,
medida na seção instrumentada, a partir de registros de força e de velocidade, foi na
maioria das vezes igual à energia cinética, em alguns casos até maior, que pode ser
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decorrente de medições incorretas da velocidade de impacto. Assim, e2 seria igual a
1,0. Recomenda-se neste caso, uma comprovação experimental maior para se ter a
confirmação ou uma explicação convincente da indicação. Nesta pesquisa, os dados
mostraram que a maior perda de energia acontece durante a queda do martelo.
Desprezando-se os valores para os quais se obteve maior valor de EFV do que
energia cinética antes do impacto, tem-se o valor de e2= 0,87. Cabe destacar o caráter
apenas indicativo, também de e2, conforme mencionado acima. DÉCOURT (1989)
indica valores de e2 inferiores aos encontrados acima.
Com base nos valores da energia transferida às hastes obtidos através do
método EFV, a partir de 1130 golpes de SPT, em solos com NSPT variando entre 2 e
65 e N’ entre 2 e 250, é apresentada a Figura 6.85, na qual é relacionada a eficiência
de energia transferida às hastes em relação à energia potencial padrão brasileira (E* =
478,24 Joules) em função do comprimento total das hastes. O comportamento da
eficiência mostrado na figura se compara ao obtido por SY & CAMPANELLA (1993) e
CAMPANELLA & SY (1994) - mostrado nas Figuras 3.25 e 3.26 - e reforça as
oportunas discussões feitas por AOKI & CINTRA (2000).
A análise estatística, a partir de 896 registros do SPT, mostrada em resumo na
Figura 6.85 revela que a eficiência média situa-se em torno de 82%, com desvio
padrão igual a 5,6%, para comprimentos entre 2m e 14m. Este valor é maior que a
eficiência (≅ 72,6%) obtida nos dados do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Porém, a
média geral para a energia transferida (80,8%) contempla todos os dados
apresentados nesta tese, inclusive com outras empresas de sondagens, onde a
configuração do SPT deverá alterar os valores da eficiência do martelo e da perda de
energia durante o impacto.
Os valores médios de eficiência obtidos para a primeira faixa de comprimento
mostrada na Figura 6.85 superam os valores medidos por BELINCANTA (1998), a
partir de martelo cilíndrico com pino-guia, com coxim de madeira, cabeça de bater de
0,036 kN e comprimento de haste igual a 14m, em aproximadamente 12%. Quando
considerada a haste de comprimento infinito, os valores coincidem. Cabe ressaltar que
BELINCANTA (1998) mediu energia para comprimentos longos e apenas com célula
elétrica de carga. Para comprimentos maiores há uma boa concordância entre os
valores, o que é justificado na medida em que se percebe que para hastes longas há
uma tendência dos valores de EF2 e de E2F convergirem para a energia máxima
transferida às hastes.
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Figura 6.85 Valores de eficiência de energia transferida às hastes em função do
comprimento da composição, obtidos a partir de três campanhas de
ensaios realizadas com cinco equipes de três empresas de sondagem de
dois estados brasileiros.

Partindo-se da constatação experimental apresentada nesta tese de que a
eficiência de energia transferida às hastes independe do comprimento destas – para
comprimentos de até 14 metros –, a partir de medições efetuadas em solos com ampla
faixa de resistência e com empresas de sondagens diferentes, em diferentes
localidades, propõe-se uma correção para o valor de N medido de forma que a
resistência à penetração obtida na sondagem possa ser equiparada ao valor obtido
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sob uma eficiência adotada como padrão internacional de 60%, N60. Do resumo
estatístico mostrado no gráfico da Figura 6.85, sugere-se que, para sondagens
empregando martelo cilíndrico maciço com ou sem coxim de madeira, cabeça de bater
pequena e hastes de comprimentos entre 2m e 14m, a resistência à penetração seja
corrigida da seguinte forma:

N60E60 = NmEm

(6.18)

onde Em e Nm são respectivamente, os valores medidos da energia e do número de
golpes para 30cm finais de penetração. Admitindo-se que a energia medida
corresponde a uma eficiência de energia transferida às hastes da ordem de 82%, temse:
N60 = 1,38 x Nm

(6.19)

sendo N60 a resistência à penetração corrigida para um nível de eficiência de 60%.
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CAPÍTULO 7
RETROANÁLISE DE SINAIS DO SPT

7.1

Considerações Iniciais

Neste capítulo serão apresentadas retroanálises de quatro registros do SPT.
Foram selecionadas quatro situações distintas, objetivando cobrir casos de hastes
curtas e de hastes um pouco mais longas, com resistência à penetração variando de
baixa a muito resistente.

As análises foram procedidas com auxílio do programa DINEXP-1D,
desenvolvido por Costa (1988). Uma descrição detalhada do programa foi apresentada
por DANZIGER (1991). Neste capítulo será feito um breve resumo do algoritmo
utilizado na integração da equação de equilíbrio dinâmico. Em seguida serão
caracterizadas

as

situações

analisadas

e

interpretados

os

resultados

das

retroanálises.
7.2

O Programa DINEXP-1D

O programa DINEXP-1D é um programa do tipo CAPWAP (Case Pile Wave
Analysis Program) desenvolvido no “Case Institute of Technology”, que teve como
objetivo a determinação da distribuição das forças de resistência ao longo da
profundidade e as magnitudes das parcelas estática e dinâmica da resistência durante
a cravação de estacas, RAUSCHE et al (1972). O programa CAPWAP tem sido
também utilizado na prática para estudar o comportamento do ensaio SPT, LIANG
(2000).

O programa DINEXP-1D emprega em sua formulação o método dos elementos
finitos. Para a discretização do amostrador e composição de hastes do SPT, utilizamse elementos lineares de barra do tipo treliça plana. O solo é representado por molas
não lineares com comportamento elasto-plástico perfeito, com resistência dinâmica
simulada por elementos de viscosidade (amortecedores) com resistência diretamente
proporcional à velocidade. O programa foi inicialmente desenvolvido com base no
modelo do solo introduzido por SMITH (1960). Alternativamente outros modelos
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podem ser empregados, como o modelo de Smith Modificado (GOBLE, 1986) e o
modelo de SIMONS (1985), implementado no programa por DANZIGER (1991).

A integração no tempo do sistema de equações diferenciais de equilíbrio
dinâmico é efetuada pelo algorítmo de integração explícita de diferença central.

As rigidezes dos elementos que compõem o amostrador, as hastes e as luvas
são calculadas internamente pelas diversas rotinas do programa, de acordo com a
documentação completa das rotinas descritas por DANZIGER (1991). No caso
específico do SPT, cabe ressaltar a importância da subrotina GEOSEC, desenvolvida
para topologias diferentes da cilíndrica, como por exemplo, tronco-cônicas, cuja massa
é distribuída de forma consistente com a variação da seção transversal. Esta
possibilidade de modelagem consistente é de importância fundamental nas análises
do ensaio SPT, face às inúmeras variações na impedância dos diversos elementos,
decorrentes das variações bruscas de seção transversal no amostrador, hastes, luvas
e cabeça de bater.

O programa utiliza uma rotina gráfica que possibilita a visualização de todas as
variáveis calculadas durante a análise, para qualquer um dos nós em que se
subdividiu as hastes e o amostrador. O emprego da rotina gráfica é particularmente
importante na retroanálise dos registros medidos.
7.3

Casos Analisados

Quatro casos foram escolhidos. Os dois primeiros contemplam registros de
hastes de maior comprimento (aproximadamente 12,4 m), sendo o caso 1 em solo
fraco (NSPT de 3) e o caso 2 em solo muito resistente (NSPT de 75). As duas outras
situações referem-se a hastes curtas (aproximadamente 4,4 m, caso 3, e 2,4 m, caso
4). O caso 3 contempla um registro em horizonte de solo pouco resistente (NSPT de 4)
enquanto no caso 4 o solo se encontra mais resistente (NSPT de 11).
7.3.1

Caso1

O caso 1 consiste num registro de sondagem efetuada no bairro do Bessa, em
João Pessoa. A discretização do amostrador e das hastes utilizadas está ilustrada, de
forma esquemática, no Apêndice ΙΙΙ. Procurou-se representar os diversos elementos
de forma a melhor caracterizar as variações bruscas de impedância presentes no SPT.

Capítulo 7 Retroanálise de Sinais do SPT

Página 321

Embora a rotina gráfica permita a visualização das tensões em cada elemento,
além das acelerações, velocidades, reações estática e dinâmica em cada nó que
compõe o amostrador e as hastes, as análises aqui ilustradas serão enfocadas no
sinal simulado de velocidade na seção instrumentada, comparado ao sinal de
velocidade medida, bem como no deslocamento permanente simulado na ponta do
amostrador. O sinal do deslocamento permanente simulado é, então, comparado à
penetração do amostrador para um golpe do martelo.
A Figura 7.1 mostra o ajuste encontrado entre a velocidade medida, curva
espessa, e velocidade simulada, curva delgada, no nível da instrumentação. Cabe
observar que no caso de reduzida resistência, a velocidade no topo das hastes tem
sempre o mesmo sentido, orientada para cima, em todo o período do registro, embora
com as oscilações decorrentes das diversas reflexões. As reflexões decorrentes das
variações bruscas de impedância são mais evidentes no sinal simulado do que no
sinal medido. Atribui-se este fato ao tratamento do sinal medido por parte do fabricante
do analisador do SPT, o que não está presente na simulação. Observa-se também
que o comportamento do sinal simulado de velocidade, no decorrer do tempo, ilustra a
capacidade do programa Dinexp-1D na representação do amostrador e das hastes e
na integração das equações de equilíbrio dinâmico.
Salienta-se que as retroanálises do SPT apresentam alguns aspectos muito
mais simples e outros muito mais complexos quando comparadas àquelas realizadas
com registros de cravação de estacas. No SPT as resistências oferecidas pelo solo se
concentram na região inferior do amostrador, dispensando as tentativas de ajuste de
possíveis perfis de distribuição de resistência ao longo da profundidade. Por outro
lado, é muito mais trabalhosa a discretização dos elementos que compõem o
amostrador. Um outro aspecto digno de nota é que numa retroanálise de cravação de
estacas, a energia normalmente utilizada é totalmente dissipada num tempo
equivalente a cerca de 4 l/c, sendo l o comprimento da estaca abaixo da seção
instrumentada e c a velocidade de propagação da onda no material. Já no SPT,
principalmente em solos de muito baixa resistência, após intervalos prolongados
(superiores a 20 l/c) a energia ainda está presente no amostrador, revelando-se por
valores não nulos de velocidade e resultando em penetrações sucessivas do
amostrador. O período maior do registro, medido em intervalos de l/c, implica na
necessidade de ajuste de um número maior de ciclos de carregamento,
descarregamento e recarregamentos no SPT, quando comparado com análises de
cravação de estacas.
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A Figura 7.1 também revela uma feição já comentada em capítulos anteriores,
nos casos em que a resistência do solo é muito baixa. O acréscimo brusco da
velocidade originada pela baixa resistência do solo na ponta, resulta no acréscimo
também brusco da velocidade das hastes, fazendo com que estas se desliguem do
martelo e este, por sua vez, volte a cair em queda livre, gerando um segundo impacto.
Observa-se na Figura 7.1 que, num tempo equivalente a cerca de 80 ms após o início
do registro, ocorre outro acréscimo significativo da velocidade na seção instrumentada,
que já vinha sendo reduzida a cada reflexão. Este segundo acréscimo de velocidade,
embora de intensidade bem mais reduzida, promove uma segunda parcela de
penetração permanente do amostrador, também caracterizada na Figura 7.2.

A Figura 7.2 revela que durante todo o período do registro, a energia cinética
se fez presente no amostrador. Esta energia foi dissipada ao solo, gradativamente,
através das etapas sucessivas de penetração do amostrador. Ao final do registro se
observa uma penetração permanente de cerca de 10cm para este golpe
instrumentado, o que carateriza um NSPT de 3 golpes para 30cm de penetração, que
corresponde ao NSPT da sondagem.
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Figura 7.1 Ajuste dos sinais de velocidade medida e simulada na seção instrumentada.
Caso 1.
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Figura 7.2 Deslocamento simulado na ponta do amostrador. Caso 1.

A resistência oferecida pelo solo no trecho do amostrador, indicada no ajuste,
foi de apenas 3,5 kN.

7.3.2

Caso 2

O caso 2 se refere a um registro de sondagem efetuada no bairro do Renascer,
em João Pessoa. Neste registro a resistência do solo é bastante elevada, NSPT igual a
75, o que corresponde a uma penetração de 0,4cm por golpe. O comprimento das
hastes é de 12,4m, mesmo valor do caso 1.

A Figura 7.3 mostra os registros simulados e medidos de velocidade na seção
instrumentada, indicando, pelo bom ajuste, a capacidade do programa em reproduzir
as

variações

bruscas

de velocidade decorrentes das sucessivas reflexões

ocasionadas pela resistência do solo e variações de impedância das hastes e
amostrador. A maior resistência apresentada pelo solo resultou na mudança do sinal
de velocidade do topo das hastes, com implicação direta na redução da penetração
permanente e na presença significativa de repique. De fato, o sinal de deslocamento
simulado na extremidade inferior do amostrador, Figura 7.4, revela repique de valor
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Figura 7.3 Ajuste dos sinais de velocidade medida e simulada na seção instrumentada.
Caso 2.
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Figura 7.4 Deslocamento simulado na ponta do amostrador. Caso 2.

expressivo, vários ciclos sucessivos de carregamento e descarregamento e uma
penetração permanente de cerca de 0,4cm, coincidente com o valor do NSPT. Para este

Capítulo 7 Retroanálise de Sinais do SPT

Página 325

registro, a resistência retroanalisada oferecida pelo solo na região do amostrador, foi
de 90kN, bastante superior à indicada no ajuste do caso1. Face à elevada resistência
do solo mobilizada na região do amostrador, não houve acréscimo na velocidade,
durante a reflexão na ponta, e, portanto, não ocorreu desligamento do martelo no topo
do conjunto de hastes, não se observando, no registro de velocidade simulada e
medida, um novo pulso do martelo. Os vários ciclos de carregamento e
descarregamento inferidos da Figura 7.4 se devem às idas e vindas do trem de ondas
gerado pelo primeiro impacto do martelo, nas sucessivas reflexões.

7.3.3

Caso 3

O caso 3 se refere a um registro de sondagem efetuada no bairro do Renascer,
em João Pessoa. Neste registro a haste é curta, com apenas 4,4 m, em solo de baixa
resistência, NSPT igual a 4, o que corresponde a uma penetração do amostrador de 7,5
cm por golpe.

A Figura 7.5 ilustra o ajuste do sinal, mostrando o gráfico de velocidade
simulada no nível da instrumentação, juntamente com a velocidade medida. Apesar de
ser observada uma maior vibração no sinal simulado, o comportamento do registro
simulado, ao longo do tempo, é muito semelhante ao comportamento do registro
medido. No caso de haste curta em solo de baixa resistência, os impactos sucessivos
do martelo se evidenciam, com um padrão de comportamento do pulso bastante
similar,

a

amplitude

decrescendo

de

forma

aproximadamente

exponencial,

semelhantemente ao pulso original. Ficou bastante evidente, neste caso, que a
reflexão de tração na extremidade inferior do amostrador resultou no acréscimo de
velocidade que, transmitido ao topo das hastes, fez com que o martelo se desligasse
da composição antes que este pudesse transferir àquela toda sua energia potencial.
Pode-se observar que, se forem retirados do registro, os trechos de velocidade
decrescente de cada pulso, inferiores ao pico do pulso seguinte, e transladada a
escala dos tempos, retirando da mesma o período em que o martelo e a composição
estiveram separados, o pulso resultante da Figura 7.6 pode ser comparado ao pulso
teórico. Embora o pulso medido incorpore as condições de contorno, a figura sugere
que a energia potencial do martelo, não transmitida integralmente num primeiro pulso,
continua presente no sistema, e será transmitida em pulsos seguintes, que serão
responsáveis pela penetração sucessiva do amostrador.
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Figura 7.5 Ajuste dos sinais de velocidade medida e simulada na seção instrumentada.
Caso 3.

Na Figura 7.6 também são mostrados os registros de velocidade medida
(descontados os trechos de velocidade decrescente) e calculada em função do pulso
de força teórico, o qual parte do pico de velocidade inicial medido (PALACIOS, 1977).
Na Figura 7.6 revela-se uma excelente concordância entre os sinais de velocidade
medido e simulado através do DINEXP, quando esses sinais são ajustados para
descontar o tempo que o martelo permanece desligado das hastes.

Para este caso 3, a resistência retroanalisada oferecida pelo solo na região do
amostrador, foi de 5 kN.
A Figura 7.7 ilustra o deslocamento do amostrador ao longo do tempo. Este
gráfico se assemelha ao da Figura 7.2. Porém, neste caso de haste curta, tornam-se
mais evidentes os sucessivos pulsos do martelo, todos contribuindo para a penetração
do amostrador. Para este registro, a penetração final de cerca de 7,5 cm também
corresponde ao valor inferido pelo NSPT.
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Figura 7.6 Velocidade medida e simulada no topo das hastes, retirando do registro os
trechos correspondentes ao “desligamento” do martelo, e pulso teórico.
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Figura 7.7 Deslocamento simulado na ponta do amostrador. Caso 3.
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Caso 4

Este último caso retroanalisado também se refere a um registro de sondagem
efetuada no bairro do Renascer, em João Pessoa. O comprimento de haste é ainda
mais reduzido, cerca de 2,4 m, num solo de média resistência, NSPT de 11 golpes.
A Figura 7.8 contém os registros de velocidade medida e simulada no nível da
instrumentação. Como o horizonte de solo, no nível do amostrador, é de média
resistência, não chegou a ser observada mudança sensível no sinal de velocidade. Por
ser a resistência do solo moderada e a haste muito curta, com poucas luvas, não é tão
evidente, no registro de velocidade, as reflexões originárias da resistência do solo no
amostrador e aquelas originárias das mudanças bruscas de impedância. Também são
observados neste registro de resistência moderada, impactos sucessivos do martelo.
De fato, no registro de força medida observou-se tração, mesmo sendo o NSPT de 11
golpes para 30 cm de penetração.
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Figura 7.8 Ajuste dos sinais de velocidade medida e simulada na seção instrumentada.
Caso 4.
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Semelhantemente ao caso 2, o aumento na resistência do solo, mesmo que
moderado no caso 4, resulta na redução mais rápida do sinal de velocidade, reduzindo
de forma efetiva a vibração no final do registro. Este fato resulta na penetração mais
rápida do amostrador e na presença de um deslocamento final já bastante estabilizado
ao final do registro. A Figura 7.9 revela, de forma muito tênue, a influência dos
sucessivos pulsos do martelo no deslocamento permanente do amostrador. O valor do
repique é ainda muito pequeno, face ao comprimento muito reduzido das hastes e a
resistência moderada do solo. Para este registro, a penetração final de cerca de 2,7
cm é compatível com o valor inferido pelo NSPT.
Para este caso 4, a resistência retroanalisada oferecida pelo solo na região do
amostrador, foi de 12,0 kN.
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Figura 7.9. Deslocamento simulado na ponta do amostrador. Caso 4.
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Interpretação dos Resultados

Os casos analisados anteriormente indicam claramente que o aspecto dos
sinais de velocidade e de deslocamento incorporam as condições de contorno do solo,
no horizonte de penetração do amostrador, bem como o comprimento das hastes.

Hastes mais longas apresentam um maior número de reflexões originárias de
variações de impedância e um menor número de reflexões originárias das condições
de contorno do solo na extremidade do amostrador.

Solos mais fracos oferecem menor restrição à penetração do amostrador,
resultando em maiores velocidades de partícula e maiores penetrações, com maior
vibração do sinal ao final do registro. Nestes casos o gráfico dos deslocamentos não
revela repique significativo, mas evidencia os trechos de desligamento do martelo e os
pulsos sucessivos que contribuem para a penetração total do amostrador.

Solos mais resistentes oferecem maior restrição à penetração do amostrador. A
velocidade de partícula pode mudar de sinal, no caso de ser mobilizada elevada
resistência. O gráfico dos deslocamentos revela, neste caso, repique significativo, sem
que haja desligamento do martelo em relação às hastes. O sinal de velocidade se
anula num período menor e os deslocamentos, conseqüentemente, se estabilizam ao
final do registro.

Cabe lembrar ainda que o princípio da conservação de energia de Hamilton,
ressaltado por AOKI e CINTRA (2000) como uma ferramenta adequada à aplicação ao
ensaio SPT, revela também que, no caso de hastes curtas, a energia elástica
recuperada é pequena, reduzido também é, portanto, o repique e maior o
deslocamento permanente do amostrador. A integração da resistência mobilizada
versus penetração fornece o trabalho efetuado pelas forças não conservativas. No
caso de solo resistente, o deslocamento permanente diminui, mas a resistência
mobilizada aumenta. Para os casos analisados com haste curta, desprezando-se as
forças de amortecimento, a multiplicação da resistência mobilizada com o
deslocamento permanente, ambos retroanalisados na simulação numérica, fornece os
seguintes valores aproximados de trabalho efetuado (W): caso 3, W = 0,38 kNm e
caso 4, W = 0,33 kNm.
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No caso de hastes mais longas, o valor da energia elástica recuperada é mais
significativa, o repique é maior, principalmente no caso de mobilização de maior
resistência, e menor é a penetração. Para os casos 1 e 2, desprezando-se as forças
de amortecimento, a integração do diagrama resistência mobilizada versus penetração
fornece os seguintes valores de trabalho efetuado: caso1, W = 0,35 kNm e caso 2, W
= 0,36 kNm.

Embora a interpretação acima seja bastante simplificada, os valores
encontrados do trabalho efetuado durante a penetração do amostrador sinalizam para
grandezas equivalentes. Uma vez que as alturas de queda observadas, durante as
sondagens instrumentadas, revelaram uma certa variabilidade, esta variabilidade
também se encontra presente nas pequenas variações do trabalho realizado para a
penetração do amostrador. Estas pequenas diferenças nos valores do trabalho
efetuado durante a penetração parecem também indicar, numa primeira aproximação,
que o trabalho realizado, assim como a energia transferida às hastes, independe do
comprimento das hastes e, possivelmente, das condições de contorno oferecidas pelo
solo na extremidade do amostrador.
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CAPÍTULO 8
CONCLUSÕES

As conclusões mais importantes desta tese são apresentadas a seguir.

1)

Todas as equipes de sondagem que participaram da pesquisa (cinco) não
seguem rigorosamente as recomendações da NBR 6484 (2001). Os maiores
descumprimentos da norma são relativos à altura de queda do martelo (quase
sempre maior que a padronizada), aos procedimentos de perfuração e limpeza
do furo, uso do coxim de madeira, e massa e dimensões da cabeça de bater.

2)

O SPT Analyzer demonstrou ser uma ferramenta relativamente simples e de
fácil operação durante as campanhas de ensaios. A qualidade dos registros de
força e de velocidade obtidos nesta pesquisa foi muito boa. Em quase todos os
casos, (acima de 90%) as duas curvas de velocidade se superpuseram, o
mesmo tendo acontecido com os registros de força.

3)

Em todos os golpes foi registrada a reflexão causada pelo aumento na
impedância do amostrador em relação à composição de hastes.

4)

Em decorrência da conclusão anterior, segue-se que os métodos baseados na
integral de força ao quadrado não são totalmente válidos nem no intervalo 2l/c.

5)

Dos 1130 golpes analisados quanto à reflexão das ondas incidentes, em cerca
de 82,6% deles foram observadas ondas refletidas de tração após o primeiro
pulso de tensão nas hastes. Essas reflexões ocorreram em sondagens com
NSPT variando entre 2 e 42, principalmente durante a primeira metade da
sequência de golpes, independentemente do comprimento da composição de
hastes. Em aproximadamente 16,7% dos golpes foram observadas reflexões
de compressão, em solos com NSPT entre 43 e 59. Portanto, no caso do
sistema do SPT brasileiro os valores de NSPT na faixa de 42-43 parecem
representar um limite entre a ocorrência de reflexões de tração e compressão.
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Em cerca de 0,7% dos golpes, quando a força refletida foi menor ou igual a
2kN, considerou-se que não houve reflexão de tração nem de compressão.

6)

A reflexão de compressão na cabeça do amostrador (conclusão 3) reduz a
amplitude da onda de tração e aumenta a de compressão nas imediações de
2l/c.

7)

Quando a haste é curta e o solo fraco, num mesmo golpe ocorrem vários
impactos e ciclos de penetração. O número de ciclos de penetração de cada
impacto é determinado pela resistência à penetração do solo. Em cada
impacto, a energia é praticamente transmitida em 2l/c, mas o amostrador
continua se deslocando em tempo significativo após 2l/c. Se a resistência do
solo for muito baixa, o primeiro impacto pode corresponder a uma transferência
de energia tão pequena quanto 32,9% da energia total.

8)

Ainda na situação descrita em (7), os sucessivos impactos produzem picos de
compressão com intensidades decrescentes, e as reflexões de tração também
diminuem de intensidade ao longo do processo, chegando inclusive a se
anular, ou mesmo passar a se refletirem como compressão. Os intervalos de
tempo entre os impactos sucessivos diminuem ao longo do processo. Já os
ciclos de penetração, em cada impacto, distam entre si 2l/c.

9)

Ainda no caso relacionado em (7), a energia calculada por métodos baseados
na integral de força ao quadrado será muito baixa, porque serão
desconsideradas as parcelas de energia relativas aos impactos múltiplos, além
do primeiro.

10)

Outra conclusão com relação ao caso (7) diz respeito à obtenção de uma boa
concordância entre a curva teórica e a experimental em que se traçam os picos
de força dos sucessivos impactos distantes entre si 2l/c. Quando o martelo se
separa das hastes, ele temporariamente interrompe a transferência de energia,
mas cada vez que o martelo volta a se chocar com as hastes o processo é
retomado e, assim, a energia acaba sendo transmitida com a mesma
intensidade como se não houvessem ocorrido as diversas separações entre o
martelo e as hastes.
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Quando a haste é curta e o solo resistente, a reflexão de compressão se
superpõe ao pulso incidente, gerando um pico de força que pode superar em
muito o pico inicial da onda incidente.

12)

No caso de hastes longas (maiores que 10 metros), embora possa haver outros
choques, há predomínio da transferência de energia no primeiro impacto.
Nesse caso, a diferença entre o método EFV e os métodos EF2 e E2F será
menor. A exceção fica por conta de solos muito resistentes, em que a reflexão
é de compressão. Neste caso, uma vez que a força não se anula nas
imediações de 2l/c, o método EF2 tende a fornecer valores muito acima dos
reais, inclusive podendo ultrapassar significativamente a energia teórica de
queda livre.

13)

O pico inicial de tensão – bem como a curva carga versus tempo – independem
do comprimento da composição de hastes e da resistência do solo, sendo
muito próxima da curva teórica para um martelo rígido, até a chegada das
primeiras reflexões.

14)

Observou-se em todas as sondagens uma tendência de crescimento dos
valores das energias EF2 e E2F com o comprimento das hastes, até
comprimentos da ordem de 12 metros. Os valores de EFV não são
praticamente afetados pelo comprimento das hastes ou pela resistência do
solo, para comprimentos da composição de até 14 metros. O valor médio da
eficiência obtido a partir de EFV para comprimentos entre 2m e 14m e N entre
2 e 64 foi igual a 82,3%.

15)

Com base no item anterior, sugere-se o fator 1,38 para multiplicar NSPT do
sistema brasileiro e obter N60, no caso de hastes com comprimentos de até 14
metros.

16)

Obteve-se uma perda de energia de cerca de 12% na campanha em que se
conseguiu medir a energia simultaneamente próximo à cabeça de bater e logo
acima do amostrador. Essa situação envolveu comprimentos da composição de
hastes entre 2 e 9 metros e NSPT entre 3 e 44.
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A monitoração da altura de queda, em uma das campanhas, permitiu concluir
que, dos 129 golpes analisados, 91,6% deles foram efetuados de alturas
superiores a 75cm. Em apenas 4,8% dos casos o martelo foi levantado
exatamente até a altura padrão, e em 3,6% abaixo dela. Esses dados revelam
a característica do operador de levantar o martelo mais que a altura padrão. A
mesma tendência, com valores provenientes de simples observações visuais,
foi verificada nas outras campanhas, tendo-se estimado inclusive valores bem
maiores que a média medida, de 79 cm.

18)

A comparação da velocidade medida imediatamente antes do impacto com a
velocidade teórica obtida em função da altura de queda medida, durante uma
das campanhas, indicou uma redução na velocidade durante a queda da ordem
de 12,6%.

19)

Cabe ressaltar que o sistema adotado para medir a altura de queda e a
velocidade de impacto, apesar da sua simplicidade, não se mostrou eficiente
para o cálculo da velocidade, não tendo atendido às expectativas da pesquisa.
Quanto à altura de queda, os resultados foram satisfatórios.

20)

A comparação da energia cinética antes do impacto com a energia transferida
às hastes, durante uma das campanhas, forneceu valores questionáveis.
Considerando-se todos os dados, não teria havido perda de energia no
impacto, conclusão que provavelmente decorre de erro na avaliação da
velocidade antes do impacto. Desprezando-se as medidas em que a energia
cinética foi menor que a transmitida à composição de hastes, chega-se a uma
perda de energia por ocasião do primeiro impacto da ordem de 13,6%.

21)

Foi feito um estudo a partir dos dados de todas as sondagens realizadas para
verificar o percentual de golpes usado para cada parcela de penetração de
15cm do amostrador no terreno. Os resultados mostraram que, em média, 23%
dos golpes foram usados para cravar o amostrador nos primeiros 15cm, 33%
nos segundos 15cm e 44% nos terceiros 15cm. Portanto, os dados revelaram
que 77% dos golpes foram usados para cravar o amostrador nos últimos 30cm.
Este valor confirma dados de TEIXEIRA (1977, 1993).

22)

O comportamento dos sinais simulados de velocidade, no decorrer do tempo, e
sua comparação com o sinal de velocidade medido, ilustram a capacidade do
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programa DINEXP-1D na representação do amostrador e das hastes e na
integração das equações de equilíbrio dinâmico.

23)

As simulações feitas no DINEXP-1D mostraram que as hastes mais longas
apresentam um maior número de reflexões originárias de variações de
impedância e um menor número de reflexões originárias das condições de
contorno do solo na extremidade do amostrador.

24)

As análises do tipo CAPWAP realizadas a partir das retroanálises de sinais
empregando o programa DINEXP-1D, para as faixas de comprimento de
hastes analisadas, sinalizam para o fato de que, numa primeira aproximação, o
trabalho realizado na penetração do amostrador também independe do
comprimento das hastes e das condições de contorno oferecidas pelo solo na
extremidade do amostrador. Um maior número de retroanálises incluindo uma
ampla faixa de comprimentos de hastes e estratigrafia e resistência do solo
deve ser realizada para confirmar essa observação.

25)

As medições de energia no topo das hastes revelam valores constantes com a
profundidade, confirmando as expectativas de AOKI e CINTRA (2000) que, a
partir de uma análise teórica com base no princípio da conservação de energia
de Hamilton, concluíram que a energia, no nível do amostrador, teria um
comportamento similar ao encontrado nesta tese.
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CAPÍTULO 9
SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DA PESQUISA

1) Sugere-se que sejam feitas medições de energia máxima transferida às hastes,
utilizando sistemas de SPT com aparelhagem diferente das que foram usadas
nesta pesquisa, para que seja ampliada a base de dados e se possa aumentar
a confiabilidade das propostas efetuadas. Entre estes sistemas caberia incluir e
analisar a influência das dimensões da cabeça de bater, da forma do martelo,
dos tipos distintos de hastes e de luvas em diversas condições de
conservação, etc.

2) Avaliar a eficiência de energia transferida para comprimentos maiores que
14m, de modo a complementar a base de dados obtida.

3) Efetuar medições de energia próxima do amostrador em condições de
equipamento e de solo distintos dos ensaiados, sobretudo com comprimentos
elevados da composição de hastes.

4) Efetuar simulações numéricas empregando-se outras ferramentas disponíveis
para avaliar isoladamente a influência dos diversos fatores intervenientes no
SPT. A simulação deverá partir de uma discretização completa de todo o
sistema do SPT brasileiro.

5) Efetuar medições com o SPT brasileiro, empregando hastes AW para verificar
o valor da resistência N ou N’ (ou faixa de resistência) a partir do qual são
observadas ondas refletidas de compressão ao final do primeiro pulso de
tensão.

6) Aperfeiçoar os sistemas de medição de altura de queda e de velocidade de
impacto empregados nessa pesquisa, para que se possa melhorar a acurácia
das medições e aumentar a base de dados sobre as perdas de energia durante
a queda do martelo e por oacsião do impacto.
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7) Sugere-se efetuar medições de energia no SPT em câmara de calibração, com
o solo sob estado de tensão controlado e variando-se o comprimento das
hastes. Essa análise deve ser preferencialmente acompanhada de simulações
numéricas.

8) Efetuar instrumentação do SPT em campos experimentais já contemplados
com outros tipos de ensaios, procurando comparar o NSPT correspondente à
energia padrão com o N-equivalente do SPT-T.

9) Estender o banco de dados gerados nesta tese, organizando e separando os
arquivos referentes aos sinais obtidos em camadas de diversas naturezas,
acima e abaixo do nível d’água, de forma a possibilitar uma análise teóricoexperimental ainda mais abrangente.

10) Realizar ensaios SPT com alturas de queda crescentes, para vários tipos de
solo e comprimento de hastes.

Referências Bibliográficas

Página

339

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABEF (1999), “Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos”,
Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia –
a

ABEF - 2 ed., pp. 5 – 27.
ABOU-MATAR, H. & GOBLE, G.G. (1997), “SPT Dynamic Analysis and
Measurements”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering –
ASCE - vol. 123, n. 10, pp. 921-928.
ABOU-MATAR, H. & GOBLE, G.G. (1999), Closure by “Discussion on SPT Dynamic
Analysis and Measurements”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental
Engineering – ASCE - vol.125, n. 6, pp. 535-536.
ADAM, J. (1971), discussion of “The Standard Penetration Test” by V. F. B. de
MELLO, In: Proceedings of the IV PanAmerican Conference on Soil Mechanics
and Foundation Engineering, vol. III, pp. 82-84.
AGUIRRE, M.F., SOTELO, R.R. e SCHNAID, F. (1998), “El Ensayo de Penetración
Standard (SPT) en la Práctica de Ingeniería del Mercosur”, In: Anais do XI
Congresso

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica,

vol. II, pp. 729-736, Brasilia.
ALONSO, U.R. (1980), “Correlações Entre Resultados de Ensaios de Penetração
Estática e Dinâmica para a Cidade de São Paulo”, Revista Solos e Rochas,
ABMS, vol.3, n. 3, pp. 187-194.
AOKI, N. (1997), Determinação da Capacidade de Carga Última de Estaca
Cravada em Ensaio de Carregamento Dinâmico de Energia Crescente. Tese de
D.Sc.,

EESC/USP,

São

Carlos,

SP,

Brasil,

111p

(citado

por

AOKI,

1998).
AOKI, N. (1998), “Energia Complementar para Critério de Ruptura de Estaca
Cravada em Prova de Carga Dinâmica”, In: Anais do XI COBRAMSEG – Vol.
Pós-Congresso, pp. 169-177, Brasília.
AOKI, N. e CINTRA, J. C. A. (2000), “The Application of Energy Conservation
Hamilton’s Principle to the Determination of Energy Efficiency in SPT Tests”,

Referências Bibliográficas

Página

340

In: Proceedings of the VI International Conference on the Application of the
Stress- Wave Theory to Piles, volume único, pp. 457-460, São Paulo.
AOKI, N. e VELLOSO, D. A. (1975), “An Approximated Method to Estimate the
Bearing Capacity of Piles”, In: Proceedings of the V Panamerican Conference on
Soil and Foundation Engineering, vol. 5, pp. 367-377, Buenos Aires.
ASTM D1586 (1958), “Standard Method for Penetration Test and Split-Barrel
Sampling of Soils”, In: Annual Book of Standard, pp. 1110-1112, Philadelphia.
ASTM D1586 (1984), “Standard Method for Penetration Test and Split-Barrel
Sampling of Soils”, In: Annual Book of Standard, Philadelphia.
ASTM (1986), “Standard Test Method for Stress Wave Energy Measurement
for Dynamic Penetrometer Testing Systems”, ASTM Designation: D 4633-86 In:
Annual Book of Standards, Seccion 4, 04.08: 943-946 (fora de circulação a
partir de 1995).
ASTM (1989), “Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of
Piles”, ASTM Designation: D 4945-89, ATMS Committee D-18 & Subcommittee
D-18.11, American Society for Testing and Materials.
BELINCANTA, A. (1985), Energia Dinâmica no SPT - Resultados de uma
Investigação

Teórico-Experimental,

Dissertação

de

M.Sc.,

EPUSP,

São

Paulo, SP, Brasil.
BELINCANTA, A. (1998), Avaliação de Fatores Intervenientes no Índice de
Resistência à Penetração do SPT, Tese de D.Sc., EESC/USP, São Carlos, SP,
Brasil.
BELINCANTA, A. (2002), Comunicação Pessoal.
BELINCANTA, A. e CINTRA, J.C.A. (1998), “Fatores Intervenientes em Variantes
do Método ABNT para Execução do SPT”, Revista Solos e Rochas, ABMS, vol.
21, n. 3, pp. 119-133.
BELINCANTA, A., DIONISI, A., MACHADO, J.R.A. et al. (1994a), “Medidas da
Energia Dinâmica no Ensaio SPT, Sistema IPT” In: Anais do X COBRAMSEF,

Referências Bibliográficas

Página

341

vol. 1, pp. 507-514.
BELINCANTA, A., NAVAJAS, S. e SOBRINHO, R.R. (1994b), “Métodos para
Medida de Energia Dinâmica no SPT”, Revista Solos e Rochas, ABMS, vol. 17,
n. 2, pp. 93-110.
BERBERIAN, D. (1986), “Sondagens do Subsolo para Fins de Engenharia”,
Publicado pela Universidade de Brasilia, 551p.
BOGOSSIAN, F. & RODRIGUES, L.B. (1974), “Sondagens à Percussão, o
Equipamento Motorizado”, In: Anais do V Congresso Brasileiro de Mecânica dos
Solos, vol.1, pp. 53-60, São Paulo.
BOULANGER, R.W. & IDRISS, I.M. (1999), Discussion on “SPT Dynamic Analysis
and

Measurements”,

Journal

of

Geotechnical

and

Geoenvironmental

Engineering, vol. 125, n. 6, June, pp. 534-535.
BROMS, B.B. & FLODIM, N. (1988), “History of Soil Penetration Testing”, In:
Proceedings of the Penetration Testing – ISOPT-1, J. DE RUITER Ed., pp. 178 186, Orlando.
BROWN, R. E. (1977), “Drill Rod Influence on Standard Penetration Test”, Journal
of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, vol. 103, n. GT11, pp.
1332-1336.
BURLAND, J.B AND BURBIDGE, M.C. (1985), “Settlements of Foundations on
Sand and Gravel”, In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, vol 78,
Part 1, pp. 1329-1386, (december).
BUTLER, J. J., CALIENDO, J. A.& GOBLE, G. G. (1998), “Comparison of SPT
Energy Measurements Methods”, In: Proceedings of the Geotechnical Site
Charachterization, v.2, pp. 901-905, Atlanta, EUA.
CAMPANELLA, R.G. & SY, A. (1994), “Recent Developments in Energy Calibration
of Penetration Tests at UBC”, In: Proceedings of the XII ICSMFE, vol. pp. 151156, New Delhi.
CASAGRANDE, A. & CASAGRANDE, L. (1968), Report to American Electric Power

Referências Bibliográficas

Página

342

Service Corporation on Foundation Investigation for the Donald E. Cook Nuclear
Power Plant, Appendix G of Amendment 5, Cambridge, Massacussets, Aug.
CLAYTON, C.R.I. (1990), “SPT Energy Transmission: Theory Measurement and
Significance”, Ground Engineering, vol. 23, n. 10, pp. 35-43.
CLOUGH, R.W. & PENZIEN (1975), Dynamics of Structures, In: McGraw-Hill, Inc.
(citados por DANZIGER, 1991).
COSTA, A. M. (1988), “Programa DINEXP-1D”. Software desenvolvido no
CENPES.
DANZIGER, B.R. (1982), Estudo de Correlações entre os Ensaios de Penetração
Estática e Dinâmica e suas Aplicações ao Projeto de Fundações Profundas,
Dissertação de M.Sc., COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
DANZIGER, B.R. (1991), Analise Dinâmica de Cravação de Estacas, Tese de
D.Sc., COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
DECKER, M. D. (1983), The Energy Transfer Characteristics of SPT Hammers,
Report, Purdue University, School of Civil Engineering, West Lafayette, 115 pp.
(citado por RIGGS, 1986).
De GODOY, N. S., (1971), discussion of “The Standard Penetration Test” by V. F.
B. de MELLO, In: Proceedings of the IV PanAmerican Conference on Soil
Mechanics and Foundation Engineering, vol. III, pp. 100-103, Porto Rico.
De MELLO, V.F.B. (1971), “Standard Penetration Test”. In: Proceedings of the IV
Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, vol.
1, pp. 1-86, Porto Rico.
o

DÉCOURT, L. (1974), “Sondagens-Discussão”, In: Anais do 5 Congresso Brasileiro
de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 86-87, São
Paulo.
DECOURT, L. (1989), The Standard Penetration Test – State of Art Report: In:
XII ICSMFE, vol. 4, Rio de Janeiro.

Referências Bibliográficas

DÉCOURT, L.

Página

343

(1991), “O Ensaio SPT com Medida de Torque (SPT-T)”,

Conferência Proferida durante o Simpósio de Ensaios de Campo Aplicados à
Engenharia Geotécnica na UNICAMP, Campinas, SP.
DÉCOURT, L. (1994), Fundações e Interação Solo Estrutura, Relatório Geral, X
Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, Foz
do Iguaçu, pp. 179-224 (publicação pós-congresso).
DÉCOURT,

L.

(1996),

“Fundações:

Projeto,

Construção,

Investigação,

Comportamento e Instrumentação – Parte 2 – Investigação, Comportamento e
Instrumentação” – In: Conferência realizada durante o SEFE III, São Paulo.
DÉCOURT, L. (2002a), Comunicação Pessoal.
DÉCOURT, L.

(2002b), “O Conceito de N-Equivalente (Neq) na Prática da

Engenharia. Ainda um Postulado ou já uma Realidade Comprovada?”, In: Anais
o

do 12 Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, a
ser publicado, São Paulo.
DÉCOURT, L. e QUARESMA, A. R. (1978), “Capacidade de Carga de Estacas a
Partir de Valores do SPT”, In: Anais do VI COBRAMSEF, pp. 45-53, Rio de
Janeiro.
DÉCOURT, L. e QUARESMA FILHO, A. R. (1991), “The SPT-CF, Na Improved
SPT”, In: Anais do SEFE II, vol. 1, pp. 106-110, São Paulo.
DÉCOURT, L. MUROMACHI, T., NIXON, I, K, et al., (1988), Standard Penetration
Test (SPT): International Reference Test Procedure, In: Proceedings of the
ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing – SPT Working Party,
ISOPT Ι, Orlando, March, vol.1, pp. 3-26.
DROZD, K. (1970), Discussion on “The Dynamic Penetration Test: A Standard that
is not Standardized”, Géotecnique, vol. 20, n. 4, p. 452.
FAIRHURST, C. (1961), “Wave Mechanics of Percussive Drilling”, Mine & Quarry
Engineering, vol. 27, n. 3, March, pp. 122-130; vol. 27, n. 4, April, pp. 169-178;
vol. 27, n. 7, July, pp. 327-328.

Referências Bibliográficas

Página

344

FARRAR, J.A. (1998), “Summary of Standard Penetration Test (SPT) Energy
Measurement

Methods”,

In:

Proceedings

of

the

Geotechnical

Site

Characterization, vol. 2, pp. 919-926, Atlanta, EUA.
FIGUEIREDO, D.G. (1977), “Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais”,
In: IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada (citado por DANZIGER,
1991).
FLETCHER, G.F.A. (1965), “Standard Penetration Test: Its Uses and Abuses”,
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol. 91, n.
SM4, pp. 67-75.
FLETCHER, G.F.A. (1967),

“Standard Penetration Test: Its Uses and Abuses”,

Closure at Discussion, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division –
ASCE – vol. 93, n. SM3, p. 159.
FRYDMAN, S. (1970), Discussion on the “Dynamic Penetration Test: A Standard
o

that is not Standardized”, Géotechnique, vol. 20, N 4, pp. 454-455.
FUJITA, K. & OHNO, M. (2000), “Stress Wave Theory Application to Standard
Penetration Test in Japan”, In: Proceedings of the Stress Wave 2000, Balkema,
pp. 469-475, São Paulo.
GAIOTO, N. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso Brasileiro de
Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 70-75, São Paulo.
GALLET, A. J. (1976), Use of the Wave Equation to Investigate Standard
Penetration Test Field Measurements, Thesis of Master, University of Florida,
Gainesville, USA (citado por SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).
GEISSER, R.F. (1966), Discussion of “Standard Penetration Test: Its Uses and
Abuses”, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol.
92, n. SM2, p. 184-185.
GERBER, I. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso Brasileiro de
Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 76-82, São Paulo.

Referências Bibliográficas

Página

345

GIBBS, H.J. & HOLTZ, W.G. (1957), “Research on Determining the Density of
Sands by Spoon Penetration Testing”, In: Proceedings of the IV ICSMFE, vol. 1,
pp. 35-39, Londres.
GOBLE, G.G. (1986), Notas de Aulas do Curso de Estacas Cravadas – Aplicação
da Equação da Onda, PUC/RJ (citado por DANZIGER, 1991).
GOBLE, G. G. & RUCHTI, P. (1981), Measurements of Impact Velocity on
Penetration Testing Systems, Report, Department of Civil, Environmental, and
Architectural Engineering, University of Colorado, Boulder, CO., October (citados
por RIGGS et al., 1983).
GOBLE, G., SACANLAN, R.H., TOMKO, J.J. (1967), Dynamic Studies on the
Bearing Capacity of Piles, Final Project Report, vol.1, Case Western Reserve
University, 102 pp., citados por PALACIOS (1977).
GONTIJO DE PAULA, C. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso
Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 103,
São Paulo.
HANSKAT, C.S. (1978), Wave Equation Simulation of the Standard Penetration
Test,

Master

thesis,

University

of

Florida,

Gainesville,

Florida,

(citado por SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).
HVORSLEV, M.J. (1949), “Sampling Methods and Requirements”, Subsurface
Exploration and Sampling of Soils for Civil Engineering Purpose, 1 ed.,
Chapter 4, Vicksburg, Mississipi, USA, Waterways Experiment Station.
IRELAND, H.O., MORETTO, O. & VARGAS, M. (1970), “The Dynamic Penetration
Test: A Standard that is not Standardized”, Géotechnique, vol. 20, n. 2, pp. 18592.
ISAACS, D.V. (1931), “Reinforced Concrete Pile Formulae”, Transations,

vol. XII,

pp. 321-323, Austin, Aug., (citado por TAVENAS & AUDIBERT, 1977).
ISSMFE (1989), International Reference Test Procedure for the Standard
Penetration Test (SPT), In: Report of the ISSMFE –

TC 16 – Technical

Referências Bibliográficas

Página

346

Committee on Penetration Testing of Soils, with Reference Test Procedures –
CPT- SPT – DP - WST – pp. 17-19.
KOVACS, W.D. (1979), “Velocity Measurement of Free-Fall SPT Hammer”, Journal
of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol.105, n. GT1, pp. 1-10.
KOVACS, W.D. (1980), “What Constitutes a Turn?”, Geotechnical Testing Journal,
vol. 3, n. 3, pp. 127-130.
KOVACS, W.D. (1981), “Results and Interpretation of SPT Pratice Study”, Technical
Note on Geotechnical Testing Journal – ASTM – vol. 4, n. 3, pp. 126-129.
KOVACS, W.D. (1994), “Effects of SPT Equipment and Procedures on the Design
of Shallow Foundations on Sand”, In: Proceedings of the Settlement ’94, ASCE,
Geotechnical Special Publication, vol. 1, n. 40, pp. 121-131, New York.
KOVACS, W.D., EVANS, J.C. & GRIFFITH, A.W. (1975), A Comparative
Investigation of the Mobile Drilling Company’s Safe-T-Driver with the Standard
Cathead with Manila Rope for the Performance of the Standard Penetration
Test, Report of the Geotechnical Engineering, Purdue University, W. Lafayette,
August, 127p (citados por KOVACS et al., 1977).
KOVACS, W.D., EVANS, J.C. & GRIFFITH, A.H. (1977), “Towards a More
Standardized SPT”, In: Proceedings of the IX ICSMFE, vol.2, pp. 269-276,
Tokyo.
KOVACS, W.D., GRIFFITH, A.W. & EVANS, J.C. (1978), “An Alternative to the
Cathead and Rope for the Standard Penetration Test”, Geotechnical Testing
Journal, vol. 1, n. 2, pp. 72-81, Junho.
KOVACS, W.D. & SALOMONE, L.A. (1982), “SPT Hammer Energy Measurement”,
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol. 108, n.
GT4, pp. 599-620.
KOVACS, W.D. & SALOMONE, L.A. (1984), Closure of Discussion on “SPT
Hammer Energy Measurements”, Journal of Geotechnical Engineering - ASCE
- vol. 110, n. 4, pp.562-563.

Referências Bibliográficas

Página

347

KOVACS, W.D., SALOMONE, L. A. & YOKEL, F. Y. (1982), Energy Measurement
in the Standard Penetration Test, NBS Building Science Series, 135, National
Bureau of Standards, Washington, DC, august (citados por RIGGS et al. 1984).
LIANG, R. Y. (2000), “Correlative Study of Smith Damping Coefficient and SPT blow
Count”, In: Proceedings of the Stress Wave 2000, pp. 461-467, São Paulo.
LIAO, S.S.C. & WHITMAN,R.V. (1986), “Overburden Correction Factors for SPT in
Sand”, Journal of Geotechnical Engineering - ASCE - vol. 112, n. 3, pp. 373377.
LIKINS, G. E. (2000), Comunicação Pessoal por e-mail.
a

LIMA, M.J.C.P.A. (1979), Prospecção Geotécnica do Subsolo, 1 edição, Livros
Técnicos e Científicos Editora, Brasilia.
LO PINTO, V.J. (1966), Discussion on “Standard Penetration Test: Its Use and
Abuse”, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol.
92, n. SM1, pp. 195-196.
LOPES, F.R. (1995), “Uma Proposta para Avaliação da Resistência de Argilas
Moles no Ensaio SPT”, Revista Solos e Rochas, vol. 18, n. 3, pp.169-172.
McLEAN, F. G., FRANKLIN, A. G. & DAHLSTRAND, T. K. (1975), “Influence of
Mechanical Variables on the SPT”, Specialty Conference on the In Situ
Measurement of Soil Properties, ASCE, vol. 1, pp. 287-318 (citado por
SCHMERTMAN & PALACIOS,1979).
MATSUMOTO, K. & MATSUBARA, M. (1982), “Effects of Rod Diameter in the
Standard Penetration Test”, In: Proceedings of the ESOPT-2, Penetration
Testing, vol.1, pp. 107-112, Amsterdam.
MATSUMOTO, T., SIKIGUSHI, H. & YOSHIDA, H. (1992), “Significance of Two
Point Strain Measurement in SPT”, Soils and Foundations – JSSMFE – vol. 32,
n. 2, pp. 67-82.
MENEZES, S.M.R. e DALL’AGLIO SOBRINHO, M.D. (1994), “Avaliação do Ensaio

Referências Bibliográficas

Página

348

SPT - Energias, Torques, Impactos, Velocidades e suas Limitações”, In: Anais
do X COBRAMSEF, vol. 2, pp. 359-366, Foz do Iguaçu.
MOHR, H.A. (1966), Discussion on “Standard Penetration Test: Its Use and Abuse”,
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol.
92, n. SM1, pp. 196-199.
MORGANO, C.M. & LIANG, R. (1992), Energy Transfer in SPT – Rod Length
Effect, In: Proceedings of the fourth International Conference on the Application
of Stress-Wave Theory to Piles, vol. 1, pp. 121-127, Netherlands.
NAKAO, R. (1981), Aplicação da Equação da Onda na Análise do Comportamento
de Estacas Cravadas, Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
NÁPOLES NETO, A.D.F. (1961), Medida de Resistência à Penetração dos Solos
em Sondagens de Reconhecimento, Estado Atual do Problema no Brasil e, em
Particular, no IPT: Relatório Interno, São Paulo (citado por BELINCANTA, 1998).
NBR 6484 (2001), “Solo – Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT –
Método de Ensaio” – ABNT, 17p.
NIXON, I.K. (1982), “Standard Penetration Test State-of-the-Art Report”, In:
Proceedings of the ESOPT-2, Penetration Testing, vol.1, pp. 3-24, Amsterdam.
NIYAMA, S. (1983), Medições Dinâmicas na Cravação de Estacas, Dissertação de
M.Sc., EPUSP, São Paulo, SP, Brasil.
OH-OKA, H. (1984), “Comparison of SPT N-Values by Cathead-and-Hope Method
th
and Trip Monkey Method”, In: Proceedings of the 19 A. Meet. Jap. Soc. Soil

Mech. Fdn. Eng. (citado por TOKIMATSU, 1988).
OLIVEIRA, H.G. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso Brasileiro
de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 65-70, São
Paulo.
OLIVEIRA, O.C. (1997), Contribuição à Obtenção da Resistência de Argilas Moles
por Ensaios In Situ, Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, rJ,

Referências Bibliográficas

Página

349

Brasil.
PALACIOS, A. (1977), Theory and Measurements of Energy Transfer During
Standard Penetration Test Sampling, Ph.D. Thesis, University of Florida,
Gainesville, USA.
PALMER, D.J. & STUART, J.G. (1957), “Some Observations on the Standard
Penetration Test and the Correlations of the Test in-situ with a New
Penetrometer”, In: Proceedings of the VI ICSMFE, vol.1, pp. 231-236, Londres.
PECK, R.B., HANSON, W.E. and THORNBURN, T.H. (1953), “Techniques of
a

Subsurface Investigation”, Foundation Engineering, 1 edição, Chapter 5, New
York, John Willey & Sons, Inc.
PEREIRA, M.B. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso Brasileiro
de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 85, São Paulo.
PDI (1999), “PDA-W Users Manual”, Appendix “E”, Examples for PDA, August.
PDI (1999a), “SPT ANALYZER – SPT Users Manual”, Pile Dinamics Inc.,
Ohio, 30p.
PDI (2001), “Sistemas para medição de altura de queda e de velocidade do martelo
do SPT”, página da internet “word wide web” http://web.pile.com/pdi/, outubro.
PINTO, C.S. (1966), Influência da Granulometria das Areias na Capacidade de
Carga Investigada por Meio de Modelos, Tese de D.Sc., EPUSP, São
Paulo, SP, Brasil, (citado por BELINCANTA, 1998).
QUARESMA, A. (1974), “Sondagens-Relato”, In: Anais do V Congresso Brasileiro
de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, vol.4, pp. 82-84, São
Paulo.
RANZINI, S.M.T. (1988), SPT-F – “Standard Penetration Test, with Friction
Measurement”, Revista Solos e Rochas – ABMS – vol.11, n. único, pp. 29-30.
RAUSCHE, F., MOSES, F. & GOBLE, G.G. (1972), “Soil Resistance Predictions
from Pile Dynamics”, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division –

Referências Bibliográficas

ASCE –

Página

350

vol. 98, n. SM9, pp. 917-937.

RIGGS, C.O. (1986), “North American Standard Penetration Tests Practice: An
Essay”, In: Proceedings of the Conference on Use of In-Situ Tests in
Geotechnical Engineering – ASCE –, pp. 949-965.
RIGGS, C.O., MATHES, G.M. & RASSIEUR, C.L. (1984), “A Field Study of an
Automatic SPT Hammer System”, Geotechnical Testing Journal – ASTM – vol. 7,
n. 3, pp. 158-163.
RIGGS, C.O., SCHMIDT, O.N. & RASSIEUR, C.L. (1983), “Reproducible SPT
Hammer Impact Force with an Automatic Free Fall SPT Hammer System”,
Geotechnical Testing Journal – ASTM – vol. 6, n. 3, pp. 201-209.
ROBERTSON, P.K., WOELLER, D.J. & ADDO, K.O. (1992), “Standard Penetration
Test Energy Measurements Using a System Based Upon the Personal
Computer”, Canadian Geotechnical Journal, vol. 29, n. 4, pp. 551-557.
SCHMERTANN, J. H. (1970), “Static Cone to Compute Settlement over Sand”,
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol. 96, n.
SM3, pp. 1011-1043.
SCHMERTMAN, J.H., (1976), Interpreting the Dynamics of the Standard
Penetration Test, Final Report on Project D–636 to the Florida Department of
Transportation, Research Division, Waldo Road, Gainesville, Fla. 32601 (citado
por SCHMERTMANN, 1978).
SCHMERTMAN, J.H., (1978), “Use the SPT to Measure Dynamic Soil Properties? Yes, But!”, Dynamic Geotechnical Testing – ASTM – STP 654, pp. 341-355.
SCHMERTMAN, J.H., (1979), “Statics of SPT”, Journal of the Soil Mechanics and
Foundation Division - ASCE - vol. 105, n. GT5, pp. 655-670.
SCHMERTMAN, J. H., HARTMAN, J.P & BROWN, P.R. (1978), “Improvement
Strain Influence Factor Diagrams”, Journal of the Soil Mechanics and Foundation
Division – ASCE – vol. 104, n. GT8, pp. 1131-1135.
SCHMERTMAN, J.H. & PALACIOS, A., (1979), “Energy Dynamics of SPT”, Journal

Referências Bibliográficas

Página

351

of the Soil Mechanics and Foundation Division - ASCE - vol.105, n. GT8, pp.
909-926.
SCHNABEL, J.J. (1966), Discussion of “Standard Penetration Test: Its Uses and
Abuses”, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE - vol.
92, n. SM2, p. 184.
SEED, R.B., HARBER, L.F.Jr. & YOUD, T.L. (1988), “Effects of Borehole Fluid on
Standard Penetration Test Results”, Geotechnical Testing Journal, vol. 11, n. 4,
pp.248-256.
SEED, H.B., TOKIMATSU, K., HARDER, L.F. & CHUNG, R.M. (1985), “Influence of
SPT Procedures in Soil Liquefation Resultance Evaluations, Journal of
Geotechnical Engineering – ASCE - vol. 111, n. 12, pp. 1425-1445.
SEROTA, S. & LOWTHER, G. (1973), “SPT Practice Meets Critical Review”,
Ground Engineering, vol. 6, n. 1, pp. 20-22.
SIMONS, H.A. (1985), A Theoretical Study of Pile Driving, PhD. Thesis, Cambridge
University, Cambridge, (citado por DANZIGER, 1991).
SKEMPTON, A.W. (1986), “Standard Penetration Test Procedures and the Effects
in Sands of Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Aging and
Overconsolidation”, Géotechnique, vol. 36, n. 3, pp. 425-447.
SMITH, E.A.L. (1960), “Pile-Driving Analysis by the Wave Equation”, Journal of the
Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol. 86, n. SM4, pp. 35-61.
STOLL, U.W. & ARBOR, A. (1970), Discussion on “The Dynamic Penetration Test:
A Standard that is not Standardized”, Géotechnique , vol. 20, n. 4, p. 452-454.
SY, A. & CAMPANELLA, R.G. (1991), “An Alternate Method of Measurement SPT
nd

Energy”, In: Proceedings of the 2

International Conference on Recent

Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, pp. 499505, St. Louis, Missouri, USA, (citados por SY & CAMPANELLA, 1993.
SY, A. & CAMPANELLA, R.G. (1993) “Standard Penetration Test Energy
Measurements Using a System Based on the Personal Computer”, Discussion,

Referências Bibliográficas

Página

352

Canadian Geotechnical Journal, n. 30, pp. 876-882.
TAVENAS, F. A., AUDIBERT, J.M.E. (1977), “Application of the Wave Equation
Analisys to Piles in Sand”, Canadian Geotechnical Journal, vol. 14, n. 1, pp. 3451.
TEIXEIRA,

A.

H.

(1974),

“A

Padronização

de

Sondagens

de

Simples

Reconhecimento”, In: Anais do V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e
Engenharia de Fundações, vol. 3, pp.1-22, São Paulo.
TEIXEIRA, A. H. (1977), “Sondagens: Metodologia, Erros mais Comuns, Normas de
Execução”, In: Anais do I Simpósio de Prospecção do Subsolo – Promovido pela
ABMS – Núcleo Nordeste, pp. 41-61, Recife.
TEIXEIRA, A. H. (1993), “Um Aperfeiçoamento das Sondagens de Simples
Reconhecimento à Percussão”, In: ABMS, EESC/USP, Solos do Interior de São
Paulo, Capítulo 4, pp. 75-93, São Carlos, SP, Brasil.
TERZAGHI, K. & PECK, R.B. (1948), “Soil Exploration”, Soil Mechanics in
Engineering Practice, 1 ed., Chapter 7, New York, John Willey & Sons, Inc.
TIMOSHENKO, S. & GOODIER, J.N. (1951), Theory of Elasticity, 2th Edition, New
York, McGraw-Hill Book Inc,.
TIMOSHENKO, S. & GOODIER, J.N. (1970), Theory of Elasticity, 3th Edition, New
York, McGraw-Hill Book Inc,.
TOKIMATSU, K. (1988), “Penetration Tests for Dynamic Problems – Penetration
Testing”, In: Proceedings of the ISOPT-1, J. DE RUITER Ed., pp. 117-136.
UTO, K. & FUYUKI, M. (1981), “Present State and Future Trend of Penetration
Testing in Japan”, Japonese Society of Soil Mechanics and Foundation
Engineering – p. 14 (citados por NIXON, 1982).
VARGAS, M. (1989), “Heritage Lecture: Soil Mechanics in Brazil”, In; Proceedings
of the XII ICSMFE, vol. 4, pp. 2289 – 2299, Rio de Janeiro.
VELLOSO, D. A. (1998), Notas de aula, Curso de Fundações, COPPE/UFRJ.

Referências Bibliográficas

Página

353

WYLIE JR., C.R. (1951), Advanced Engineering Mathematics, McGraw-Hill Book
Company (citado por DANZIGER, 1991).
YOKEL, F.Y. (1982), “Energy Transfer in Standard Penetration Test”, Journal of the
Soil Mechanics and Foundation Division – ASCE – vol. 108, n. GT9, pp. 1107 1202.
YOKEL, F.Y. (1989), “Energy Transfer Mechanism in SPT”, Journal of Geotechnical
Engineering – ASCE – vol. 115, n. 9, pp. 1331-1336.
YOSHIMI, Y. & TOKIMATSU, K. (1983), “SPT Pratice Survey and Comparative
Tests”, Soils and Foundations, vol. 23, n. 3, pp. 105 –111.
ZEGARRA, E.J. (1970), Discussion on “The Dynamic Penetration Test: A Standard
that is not Standardized, Géotechnique, vol. 20, n. 4, pp. 455-456.

Apêndice Ι

Princípios da Dinâmica do SPT

Página 354

APÊNDICE Ι
PRINCÍPIOS DA DINÂMICA DO SPT

Ι.1

Considerações Iniciais

ISAACS (1931), de forma pioneira, evidenciou que a transferência de energia à
ponta de uma estaca, decorrente do impacto de um martelo sobre o seu topo, não se
dá instantaneamente, mas após o tempo necessário para que a onda de tensão
gerada percorra o trajeto topo-ponta. Constatado isto, percebeu-se que a teoria
newtoniana do impacto não satisfazia perfeitamente às condições de contorno do
evento (TAVENAS & AUDIBERT, 1977).
Enquanto a teoria matemática aplicada ao impacto newtoniano era plenamente
conhecida, a solução do problema de cravabilidade de estacas permaneceu
impraticável até aproximadamente 1950 (TAVENAS & AUDIBERT, 1977). A partir
desta época surgiram os primeiros computadores, possibilitando a resolução de
problemas numéricos associados às análises da equação da onda. Nas últimas quatro
décadas a evolução nesse campo foi notável.
TIMOSHENKO & GOODIER (1951) apresentaram a solução para o problema
do impacto entre barras metálicas. FAIRHURST (1961) deduziu matematicamente e
demonstrou experimentalmente o que acontece quando dois corpos constituídos de
mesmo material são induzidos ao impacto.

PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), aplicaram a teoria
apresentada por FAIRHURST (1961) ao fenômeno do impacto do martelo do SPT
sobre uma composição de hastes, dando início ao entendimento do processo de
transferência de energia às hastes do SPT.

Ι.2

Princípios da Dinâmica do SPT
Os princípios teóricos da propagação de ondas de tensão e deformação em

barras metálicas têm sido utilizados por vários pesquisadores, dentre eles
TIMOSHENKO & GOODIER (1951), FAIRHURST (1961), ADAM (1971), McLEAN et
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al. (1975), PALACIOS (1977), SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), KOVACS et al.
(1977) e KOVACS & SALOMONE (1982). FAIRHURST (1961) desenvolveu uma teoria
para aplicação em sondas de percussão atuando em rochas, que mais tarde foi
aplicada por PALACIOS (1977) e, posteriormente, por SCHMERTMANN & PALACIOS
(1979) ao caso da transmissão de energia durante o impacto do martelo nas hastes do
SPT.

TIMOSHENKO

& GOODIER (1951; 1970) também apresentaram os

fundamentos para a interpretação da transmissão de ondas longitudinais de tensão a
partir do impacto em extremidades de barras metálicas prismáticas. SMITH (1960)
apresentou um método numérico para modelar a transmissão de onda de energia em
elementos estruturais esbeltos submetidos a impacto.
O trabalho de SMITH (1960) tornou-se importante referência para o
desenvolvimento da aplicação da equação da onda às análises de cravabilidade de
estacas (DANZIGER, 1991). ABOUT-MATAR & GOBLE (1997) demonstraram que o
mesmo princípio usado para avaliar o comportamento dinâmico de estacas também
pode ser utilizado para modelar com sucesso o comportamento do SPT.

A utilização de conceitos do impacto entre corpos rígidos baseados na teoria
newtoniana conduz a soluções muito simplificadas na modelagem do fenômeno
dinâmico que constitui o ensaio de penetração dinâmica (SPT). Por outro lado,
conceitos oriundos de propagação de onda longitudinal em barras, conforme
apresentado por FAIRHURST (1961), associados a algumas hipóteses simplificadoras,
têm conduzido a soluções mais adequadas ao evento, conforme evidenciado por
PALACIOS (1977).

Ι.2.1

Propagação de ondas longitudinais em barras uniformes

O

entendimento

da

dinâmica

do

SPT

passa

obrigatoriamente

pelo

conhecimento do processo da transmissão de ondas longitudinais em barras. Para
descrever o evento, seja a barra de seção transversal A, módulo de elasticidade E e
massa específica ρ. Num elemento dx da barra, as tensões que atuam em suas
extremidades são, respectivamente, σx, σx+ δσx/δx dx e os deslocamentos são u e u +
δu/δx dx, conforme ilustrado na Figura Ι.1.
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x + dx
x
t=0
x

t=t
x

u + δu/δx dx
u
σx

σx + δσx/δx dx

Figura Ι.1 Tensões e deslocamentos numa barra (TIMOSHENKO & GOODIER, 1951).

Estabelecendo-se o equilíbrio na direção x e aplicando-se a segunda lei de
Newton, obtém-se:

− σ x A + (σ x +

∂σ x
∂2u
dx )A = Adxρ 2
∂x
∂t

(Ι.1)

ou ainda,

A

∂σ x
∂2u
dx = Adxρ 2
∂x
∂t

(Ι.2)

ou seja,

∂σ x
∂2u
=ρ 2
∂x
∂t

(Ι.3)

A tensão σx pode ser escrita da seguinte maneira:

σx = E

∂u
∂x

(Ι.4)

Assim,

∂σ x
∂2u
=E 2
∂x
∂x

(Ι.5)
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Igualando-se Ι.3 a Ι.5, obtém-se a equação diferencial parcial linear de
segunda ordem (Ι.6), conhecida como equação da onda
2
∂ 2u
2 ∂ u
=
c
∂t 2
∂x 2

(Ι.6)

onde:

u - deslocamento de uma seção transversal da barra a uma distância x da origem
t - tempo do pulso
c -

velocidade de propagação da onda na barra, obtida a partir da aplicação da

equação da quantidade de movimento ( c =

E
).
ρ

É interessante, entretanto, observar a devida distinção entre velocidade de
propagação da onda na barra e velocidade de partícula (v). A Figura Ι.2 ajudará a
explicar a diferença.
Observa-se pela Figura Ι.2a que, quando uma onda longitudinal de
compressão de intensidade uniforme σx é gerada na extremidade de um conjunto de
hastes, inicialmente apenas uma zona da composição é comprimida. Daí, a
compressão transmite-se a zonas sucessivas no decorrer do tempo, conforme mostrase nas Figuras Ι.2a,b. A transmissão da onda de uma zona para outra representa a
velocidade de propagação da onda nas hastes (c). Ou seja, durante um intervalo de
tempo ∆t ocorre uma transmissão de tensão de compressão por uma distância ∆x das
hastes e xn para um correspondente intervalo de tempo tn (∆x = c∆t e xn = ctn). Isso
representa a distância percorrida na composição pela frente de onda num certo tempo
(ver Figura Ι.2c).
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∆u =

∆t

σx

σx
∆
E

x

∆ x = c∆ t

(a)
t
∆x

x

∆u

σ

2∆t

σx

2∆u = (σx/E).2∆x

(b)

2∆x = c.2∆t
2∆x
2∆u

σ

u=

σx

tn

(c)

t

σx
l
E

l = c.tn

u
x
l = xn

Figura Ι.2 Representação do mecanismo de propagação de uma onda longitudinal de
compressão uniforme em uma composição de hastes de comprimento
infinito (adaptado de TIMOSHENKO & GOODIER, 1951).

Observa-se também que a região comprimida da barra sofre um encurtamento
elástico que coincide com o deslocamento da extremidade esquerda da composição.
Pela lei de Hooke, isso pode ser representado pela equação

∆u =

σx
∆x
E

(Ι.7)
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ou ainda

∆u =

σx
c∆t
E

(Ι.8)

Dividindo-se o incremento de deslocamento (∆u) pelo incremento de tempo
(∆t), obtém-se a velocidade de deformação, o que nada mais é do que a velocidade de
partícula,

v=

σx
c
E

(Ι.9)

Da Equação Ι.9, observa-se que a velocidade de partícula terá o mesmo
sentido da velocidade de avanço de uma onda longitudinal de compressão, enquanto
que o sentido será contrário quando houver a propagação de uma onda longitudinal de
tração.

É fácil concluir que todos os pontos contidos na região comprimida da barra
estão submetidos à mesma velocidade de deformação, enquanto que os pontos juntos
à frente da onda são acelerados desde v = 0 até à velocidade final v.
Na Figura Ι.2a as partículas do elemento ∆x são solicitados por uma força
correspondente a “σx.a” num intervalo de tempo ∆t, sendo “a” a área da seção
transversal das hastes. Quando as partículas são aceleradas desde uma velocidade
inicial (nula) até uma velocidade final v, tem-se
σx . a . ∆t = a. ∆x . ρ .v

(Ι.10)

ou ainda
σx . a . ∆t = a . c.∆t . ρ .v

(Ι.11)

ou
σx = c . ρ .v
Portanto, a partir das Equações Ι.10 e Ι.12, obtém-se

(Ι.12)

Apêndice Ι

Princípios da Dinâmica do SPT

E
ρ

c=

Página 360

(Ι.13)

A Equação Ι.13 demonstra que a velocidade de propagação da onda é função
apenas do módulo de elasticidade (E) e da massa específica (ρ) do material do qual
são constituídas as hastes. Enquanto que, observando-se a Equação Ι.9, percebe-se
que a velocidade de partícula, além das propriedades do meio, depende também da
tensão aplicada σx.
DANZIGER (1991) apresenta um procedimento bastante simples sugerido por
GOBLE (1986) para interpretar a proporcionalidade entre a velocidade de partícula e a
velocidade de propagação de onda. A Figura Ι.3 auxilia no entendimento das
expressões. Sejam

c=

∆x
∆t

(Ι.14)

ε=

∆u
∆x

(Ι.15)

v=

∆u
∆t

(Ι.16)

a=

∆v
∆t

(Ι.17)

e

Daí, conclui-se que

ε=

v
c

(Ι.18)
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Figura Ι.3 Ilustração da proporcionalidade entre a velocidade de partículas e a
velocidade de propagação da onda (GOBLE, 1986, segundo DANZIGER,
1991).

É interessante também apresentar a relação existente entre a tensão ou força e
a velocidade de partículas, ou seja:
v=

sendo Z =

σx
σ a.c F.c F
c = x
=
=
E
E.a
E.a Z

(Ι.19)

E.a
= c.ρ.a o fator de proporcionalidade entre a força e a velocidade
c

denominada impedância das hastes. Como se nota, a impedância é dependende das
propriedades físicas intrínsecas do material (E, ρ e c) e também da área da seção
transversal da barra (a).

De acordo com relato de FIGUEIREDO (1977), citado por DANZIGER (1991),
as primeiras tentativas de resolução da equação da onda foram feitas por
D’ALEMBERT (1747), EULER (1748) e BERNOULLI (1753). D’ALEMBERT (1747) e
EULER (1748) concluíram que a solução seria da forma:

u = f(x – ct) + g(x + ct)

(Ι.20)
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Esta solução ficou conhecida como a solução D’ALEMBERT, segundo relatos
de FIGUEIREDO (1977) e WYLIE (1951), citados por DANZIGER (1991).

As funções f e g são funções independentes que poderão preencher
completamente as condições de contorno da equação da onda e representam duas
ondas de deslocamento propagando-se em sentidos contrários com velocidade c,
conforme será demonstrado adiante.

A demonstração dessa solução é simples, conforme se percebe em seguida:

∂u
= −cf ' ( x − ct ) + cg ' ( x + ct )
∂t

(Ι.21)

∂ 2u
= c 2 f ' ' ( x − ct ) + c 2 g' ' ( x + ct )
2
∂t

(Ι.21a)

v=
e

pode-se também fazer

ε=

∂u
= f ' (x − ct) + g' (x + ct)
∂x

(Ι.22)

portanto

∂2u
= f ' ' ( x − ct ) + g ' ' ( x + ct )
∂x 2

(Ι.22a)

Colocando c2 em evidência na equação Ι.21a e comparando com a equação
Ι.22a, percebe-se que a solução dada na equação Ι.20 satisfaz à equação Ι.6.
Conforme demonstrado por TIMOSHENKO & GOODIER (1951; 1970) qualquer função
do tipo sen (w), cos (w), ew ou wn, sendo w igual (x-ct) ou (x+ct), é solução da equação
do movimento.

Pode-se demonstrar ainda que a solução geral dada na equação I.20
representa a propagação de duas ondas longitudinais de tensão em sentidos
contrários.
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Na solução da equação do movimento dada na forma da equação Ι.20,
igualando-se uma das funções a zero, por exemplo g (x+ct), tem-se que:

u = f ( x − ct )

(Ι.23)

Dessa forma, se u = s quanto t = t1 e x = x1 e, u = s quando t = t2 e x = x2,
conforme Figura Ι.5a, pode-se então escrever

s = f ( x 1 − ct 1 ) = f ( x 2 + ct 2 )

(Ι.24)

ou seja,

x 1 − ct 1 = x 2 − ct 2

(Ι.25)

portanto,

c=

x 2 − x1
t 2 − t1

Ι(.26)

Sabendo que c é um valor constante e positivo e t2 > t1, percebe-se que a
expressão Ι.23 representa uma onda longitudinal de tensão propagando-se no sentido
crescente de x.
Por outro lado, se na equação Ι.20 a função f(x-ct) for igualada a zero, tem-se
que,

u = g ( x + ct )

(Ι.27)

De acordo com a Figura Ι.4b, tem-se:
s = g (x1 + ct1) = g (x2 + ct2)

(Ι.28)

x1 + ct1 = x2 + ct2

(Ι.29)

Portanto,

c=

x 2 − x1
t1 − t 2

Ι(.30)
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Como c é um valor constante e positivo e t2 > t1, obviamente x2 será
forçosamente menor que x1. Neste caso, conclui-se que a equação Ι.27 representa
uma onda longitudinal de tensão propagando-se no sentido decrescente do eixo x.
Portanto, as expressões Ι.26 e Ι.27 são soluções independentes da equação
diferencial linear (Ι.6) e quando combinadas são a solução geral. Isto implica que
numa dada seção da haste, num certo tempo t, os efeitos separados de cada solução
podem ser adicionados para dar uma solução final (superposição dos efeitos),
conforme ilustrado na Figura Ι.4c.

u

u = f(x-ct)

⇒

a)
t1

t2

sentido da propagação

s
x2

x1

x

⇐

u = g(x+ct)

u
b)

t2

sentido da propagação

t1

s
x1

x2

x

u
u = f(x-ct) + g(x+ct)
c)

⇒

⇐
x

Figura Ι.4

Ilustração esquemática dos sentidos de propagação de ondas longitudinais
de tensão.
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DANZIGER (1991) apresenta esquematicamente o mecanismo de propagação
de uma onda incidente numa barra em dois intervalos de tempo distintos (t=0 e t = ∆t),
facilitando a compreensão do fenômeno (ver Figura Ι.5a,b).

Considerando-se uma nova variável de posição x’ = x - c∆t, então f(x - c∆t) =
f(x’) e a forma da onda relativa à variável x’ na Figura Ι.5b é a mesma que a da
Ι.5a. Houve apenas um avanço da onda de uma distância c∆t durante o intervalo de
tempo ∆t, sem que houvesse nenhuma mudança na forma da onda.
Com base na Equação I.23, através da técnica de diferenciação de equação
pode-se chegar às funções de força e de velocidade de partículas:

F = − Ea

∂u
 ∂f ( x − ct ) ∂g ( x + ct ) 
= − EA 
+
=
∂x
∂x
∂x



 ∂f (x − ct ∂ (x − ct) ∂g( x + ct) ∂(x + ct) 
− EA
*
+
*

∂x
∂( x + ct)
∂x 
 ∂(x − ct)
Portanto,

 df ( x − ct dg ( x + ct ) 
F = −EA 
+

 d ( x − ct ) d( x + ct ) 

v=

(Ι.31)

∂u ∂f ( x − ct ) ∂g ( x + ct ) ∂f ( x − ct ) ∂ ( x − ct ) ∂g ( x + ct ) ∂ ( x + ct )
=
+
=
*
+
*
∂t
∂t
∂t
∂ ( x − ct )
∂t
∂ ( x + ct )
∂t

Portanto,

v = −c

df ( x − ct )
dg ( x + ct )
+c
d ( x − ct )
d( x + ct )

(Ι.32)
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Representação
deslocamento

esquemática

da

propagação

de

uma

onda

de

numa barra em função do tempo (CLOUGH & PENZIEN,

1975, citados por DANZIGER, 1991).

Se uma força de tração for subitamente aplicada à extremidade da barra, será
gerada e transmitida ao longo da barra uma onda de tração que se propagará com
velocidade c. A velocidade de partícula será determinada pela equação Ι.5 e terá
sentido contrário à direção do eixo x. Portanto, quando se aplica uma tensão de
compressão na extremidade de uma barra, as velocidades de propagação da onda e
de partículas têm o mesmo sentido. Todavia, quando a tensão é de tração os sentidos
de ambas são opostos. Este aspecto é muito útil para analisar o efeito das condições
de contorno encontradas nas extremidades da composição de hastes do SPT.
Na solução da equação Ι.6 é válido o princípio da superposição, ou seja, no
caso de se ter duas soluções, sua soma também será uma solução. Isso quer dizer
que quando duas ondas caminham em sentidos opostos elas se superpõem e assim,
as tensões (ou forças) e velocidades de partícula resultantes são determinadas por
superposição. Para ilustrar isso, preparou-se a Figura Ι.6.
Seja uma onda de compressão caminhando no sentido positivo do eixo x da
barra e uma onda de tração com o mesmo comprimento de onda e mesma magnitude
caminhando em sentido contrário (ver Figura Ι.6a).
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Figura Ι.6 Ondas de tração e compressão caminhando em sentidos opostos
(TIMOSHENKO & GOODIER, 1970).
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Ι.7
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caminhando

(TIMOSHENKO & GOODIER, 1970).
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No momento da superposição das ondas, as tensões se anulam e a região da
barra onde ocorre a superposição fica submetida a um campo de tensões nulas. A
velocidade de partícula nesta região da barra é dobrada e igual a 2v. Após a
superposição, as ondas retornam à sua forma original (ver Figura Ι.6b). Na seção
transversal mn as tensões serão sempre nulas. Assim, esta seção pode ser
considerada como uma extremidade livre de uma barra, conforme mostrado na Figura
I.6c. Portanto, das Figuras Ι.6a e Ι.6b, conclui-se que numa extremidade livre uma
onda de compressão é refletida como uma onda de tração. A recíproca é verdadeira.

Porém, quando duas ondas compressivas idênticas caminhando em sentidos
opostos são superpostas, as tensões é que serão dobradas enquanto que a
velocidade de partícula na região de superposição será nula. Ou seja, na seção
transversal mn as velocidades serão sempre nulas. Isso é ilustrado na Figura Ι.7.
Durante a passagem das ondas, a seção mn permanecerá indeslocável,
podendo então ser considerada como uma extremidade fixa (ver Figura Ι.7c). Portanto,
ao comparar as Figuras Ι.7a com Ι.7b conclui-se que uma onda é refletida numa
extremidade fixa sem sofrer alterações.

Ι.2.2

Influência das condições de contorno na transmissão de ondas
longitudinais de tensão em hastes

Segundo DANZIGER (1991), uma maneira muito adequada sugerida por JANZ
et al. (1976) para representar a propagação de duas ondas em sentidos contrários é
através de flechas indicativas do sentido da propagação. Dessa maneira, as Equações
Ι.19 e Ι.20 poderão ser representadas, respectivamente da seguinte forma:

↓v=

σxc ↓ F
=
E
Z

onda longitudinal de tensão descendente

(Ι.33)

↑v=

σxc
↑F
=−
E
Z

onda longitudinal de tensão ascendente

(Ι.34)

e
u = ↓ f(x - ct) + ↑ g(x + ct) =

↓u + ↑u

(Ι.35)
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Portanto, o estabelecimento dessa convenção indica que serão positivas as
forças e as tensões quando forem de compressão e a velocidade de deformação e os
deslocamentos quando tiverem o sentido descendente na composição de hastes.

Quanto às condições de contorno para a função que define a propagação de
uma onda longitudinal de tensão em hastes, algumas situações podem ocorrer e vão
desde a mudança de seção, condições das extremidades das hastes, até a resistência
do solo. A seguir será analisada cada possibilidade isoladamente.

Ι.2.2.1 Condições das extremidades das hastes
i)

Extremidade livre
A Figura Ι.8a representa essa possibilidade. A determinação da influência da

extremidade livre baseia-se no fato de que não haverá nenhuma resistência na
extremidade inferior da haste (R = 0). Assim, de acordo com a ilustração, tem-se:
R = ↓ F + ↑ F = 0 ou ↓ F = - ↑ F

(Ι.36)

e
v=↓v+↑v

=

↓ F
↓ F  ↑ F
 = 2

+  −
Z  Z 
Z



Logo, v = 2 ↓ v

(Ι.37)

(Ι.38)

Portanto, percebe-se conforme já mencionado, que uma onda de compressão
ao atingir a extremidade inferior da haste reflete-se como onda de tração e, para que
o equilíbrio seja mantido, haverá uma reaceleração da extremidade da haste e a
velocidade será refletida com o mesmo sinal, porém com valor dobrado.

ii)

Extremidade fixa

Com essa condição, o deslocamento e em conseqüência a velocidade da
extremidade inferior da haste serão nulos, conforme ilustrado na Figura Ι.8b. Assim,
tem-se:
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v =↓v+↑v = 0

(Ι.39)

ou seja, ↑ v = - ↓ v

−

(Ι.39a)

↑F
↓F
=−
Z
Z

ou ainda ↑ F = ↓ F

(Ι.39b)

Logo, tem-se: F = ↓ F + ↑ F = 2 ↓ F

(Ι.40)

Neste caso, percebe-se que a onda de compressão quando atinge a
extremidade inferior do amostrador é refletida como onda também de compressão e a
velocidade é refletida com sinal oposto.

É interessante salientar que para essa condição ser satisfeita é necessário que
o solo abaixo do amostrador apresente um comportamento rígido plástico, com uma
resistência equivalente igual a pelo menos duas vezes a força incidente, pois do
contrário, o amostrador se deslocará e haverá violação do critério de fixação (JANSZ
et al., 1976; NAKAO, 1981, citados por DANZIGER, 1991).

iii)

Extremidade com resistência finita

Neste caso, o esforço final na extremidade inferior do amostrador é igual à
resistência equivalente oferecida pelo solo. De acordo com a Figura Ι.8c, tem-se:
R=↓F + ↑F

⇒

↑F = R -↓F

(Ι.41)

e

↓v=−

↑F
1
= − (R − ↓ F)
Z
Z

(Ι.42)

logo, tem-se:

v =↓v+↑v =

(2 ↓ F − R )
1
1
↓ F − (R − ↓ F) =
Z
Z
Z

(Ι.43)
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Desta maneira, pode-se concluir que: se R for igual a ↓ F, não haverá reflexão
de onda na extremidade; se R for menor do que ↓ F, a onda refletida será de tração; e
se R for maior que ↓ F, a onda refletida será de compressão. Observa-se também que
a velocidade nesta extremidade pode ser obtida a partir da força incidente, da
resistência equivalente do solo e da impedância das hastes.

↑

↓

↑

↓

↑
R=0

↑
R=∞

(a)

(b)

↑

↓
↑
R

(c)

Figura Ι.8 Condições de contorno para a solução geral da equação diferencial linear
da propagação de ondas longitudinais de tensão.

iv)

Composição de hastes com atrito lateral
Considerando-se a Figura Ι.9a e estabelecendo-se o equilíbrio das forças e

velocidades antes e após a seção onde atua o atrito lateral (AL) , tem-se:
↓ F1 + ↑ F1 = ↓ F2 + ↑ F2 + AL

(Ι.44)

↓ v1 + ↑ v1 = ↓ v2 + ↑ v2

↓ F1  ↑ F1   ↓ F2
=
+ −
Z1  Z1   Z 2

  ↑ F2
 + −
  Z
2
 

(Ι.44a)






(Ι.44b)

Entretanto, sendo Z1 = Z2, tem-se:
↓ F1 - ↑ F1 = ↓ F2 - ↑ F2

(Ι.45)
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Assim, ↓ F1 - ↓ F2 = ↑ F1 - ↑ F2

(Ι.45a)

e considerando a Equação Ι.44, vem:
↓ F1 - ↓ F2 = - ↑ F1 + ↑ F2 + AL

(Ι.45b)

igualando-se as duas equações anteriores, tem-se
↑ F1 - ↑ F2 = - ↑ F1 + ↑ F2 + AL

(Ι.46)

2 ↑ F1 = 2 ↑ F2 + AL

(Ι.46a)

Portanto,
↑ F1 = ↑ F2 + AL/2

(Ι.47)

e da mesma maneira,
↓ F2 = ↓ F1 - AL/2

(Ι.48)

Daí, conclui-se então que a amplitude da força descendente é reduzida pela
metade do valor do atrito lateral, enquanto a amplitude da força refletida é aumentada
do mesmo valor.

v)

Impedância ou mudança de área das hastes
Considerando a ilustração da Figura Ι.9b, tem-se o seguinte:

impedância da haste 1:

Z1 =

E 1.a 1
c1

impedância da haste 2:

Z2 =

E 2 .a 2
c2

onde Ei, ai e ci são, respectivamente, o módulo de elasticidade, a área e a velocidade
de propagação da onda longitudinal de tensão de cada haste. Sabendo-se que ↓ F1 e
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↑ F2 são as forças provenientes das ondas longitudinais de tensão ascendente e
descendente que alcançam a descontinuidade , respectivamente, sendo parte de cada
uma transmitida e parte refletida, e que ↑ F1 e ↓ F2 são as forças decorrentes das
ondas de tensões refletidas, ascendentes e descendentes em cada haste, tem-se:

equilíbrio na seção pontilhada:

↓ F1 + ↑ F1 = ↓ F2 + ↑ F2

Como v1 = v2, tem-se ainda:

↓ F1  ↑ F1  ↓ F2  ↑ F2
=
+ −
+ −
Z1  Z1  Z 2  Z 2






Combinando as duas equações anteriores, vem:

↑ F1 =

− Z1 + Z 2
2Z1
↓ F1 +
↑ F2
Z1 + Z 2
Z1 + Z 2

(Ι.49)

↓ F2 =

Z1 − Z 2
2Z 2
↑ F2 +
↓ F1
Z1 + Z 2
Z1 + Z 2

(Ι.50)

e

F1 ↓

1

↑ F1

F1 ↓

1

↑ F1

AL
AL
↑ ↓ ↑ ↑
2
2
F2 ↓

2

(a)

↑ F2

F2 ↓

2

↑ F2

(b)

Figura Ι.9 Condições de contorno para a solução geral da equação diferencial linear
da propagação de ondas longitudinais de tensão – atrito lateral e
impedância.
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Desde que as hastes sejam constituídas de mesmo material, as Equações Ι.49
e Ι.50 podem ser escritas ainda da seguinte forma:

↑ F1 =

− a1 + a 2
2a 1
↓ F1 +
↑ F2
a1 + a 2
a1 + a 2

(Ι.51)

↓ F2 =

a1 − a 2
2a 2
↑ F2 +
↓ F1
a1 + a 2
a1 + a 2

(Ι.52)

Tomando-se as expressões Ι.51 e Ι.52 e considerando-se que o material que
constitui o lado 1 é o mesmo do lado 2 na Figura Ι.9b e fazendo-se ↑ F2 = 0, conclui-se
que:

i)

se a2/a1 ⇒ 0, a descontinuidade representa uma extremidade livre; realmente
↑ F1 = -↓ F1

ii)

se a2/a1 ⇒ ∞, a descontinuidade tende a representar um engastamento;
realmente,
↑ F1 = ↓ F1
Convém ressaltar que, conforme lembrado por BELINCANTA (1985), as

Equações Ι.51 e Ι.52 são relações aproximadas entre força e impedância, visto que a
transmissão de ondas de tensão é bem mais complexa devido à mudança brusca de
área e às interações existentes nas proximidades da seção de mudança.

Ι.2.3

Impacto entre duas barras semelhantes

Seja a barra 1 animada de uma velocidade v, que possui as mesmas
propriedades elásticas, mesma massa específica, mesma área de seção transversal e
mesmo comprimento que a barra 2, estando esta em repouso, supondo perfeito
contato durante o impacto entre as áreas extremas das barras (ver Figura Ι.10a), duas
condições haverão de ser impostas a partir do instante do impacto:
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i)

as forças de contato entre as barras 1 e 2 são iguais;

ii)

os deslocamentos das duas seções em contato são os mesmos durante o
tempo de impacto.
Para as condições de compatibilidade aplicadas à ilustração da Figura Ι.10b,

tem-se:
Ι(.53)

v - v1 = v2

v−

F1 F2
=
Z
Z

⇒

F1 = F2 =

vZ
2

e

v 2 = v1 =

F1 F2
=
Z
Z

(Ι.54)

Assim, a partir do momento do impacto até o tempo igual a l c (ver Figuras
Ι.10a,b,c) serão propagadas duas ondas longitudinais de compressão partindo das
seções em contato até atingir a extremidade oposta de cada barra, respectivamente.
A velocidade c com a qual se desloca a zona comprimida de cada barra depende
exclusivamente do material que constitui cada uma.
No tempo t = l c as duas barras encontram-se comprimidas e deslocando-se
em conjunto à mesma velocidade. Pode-se perceber que nesse momento metade da
energia de impacto já se transferiu para a barra de número 2 (ver Figura Ι.10c). Após
este tempo começam a propagar-se das extremidades de cada barra em direção às
seções de contato ondas longitudinais de tração. Estas ondas aceleram as partículas
da barra 2 até uma velocidade 2v2 = 2v1i e desaceleram as partículas da barra 1 até v1f
= 0, conforme mostrado na Figura Ι.10d.

F1 = F2

e

v - v1 = v2, sendo v1 = v2 = v

2

No tempo t = 2l c as ondas longitudinais de tração atingem as seções em
contato (veja Figura Ι.10e) e, a partir deste instante, a barra 2 (inicialmente em
repouso) é animada da velocidade v1i, separando-se da barra 1, que por sua vez ficará
em repouso.
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→ v1i = v

a)

→ v2i = 0
l2 = l

l1 = l

F1 COMPRESSÃO COMPRESSÃO
b)

v2

v1
v1i

F1

c)

F2

v1f-v1 =v/2

COMPRESSÃO

t < l/c

v2 = v/2

COMPRESSÃO

F2
t = l/c

v1f-v1

COMPRESSÃO

F1
d)

v2

COMPRESSÃO

2v1

2v2
Tração l/c< t< 2l/c

Tração
v1f-2v1=0

F2

v1f-v1

x2 =

v2

2v2

2F2 l
E2 a2

e)

t = 2l/c

f)

t > 2l/c

v1f=v2f=0
Figura Ι.10

V2f=v1f=0

Mecanismo de impacto entre duas barras semelhantes, com a segunda em
repouso.
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Impacto

entre

duas

barras

semelhantes,

mas

de

comprimentos

diferentes

No caso anterior, as duas barras eram semelhantes em todos os aspectos, a
única diferença é que a barra 2 estava inicialmente em repouso. O presente caso,
difere do anterior apenas no comprimento da barra 2, o qual é maior que o
comprimento da barra 1 (ver Figura Ι.11a).
Neste caso também, as condições de compatibilidade de forças e
deslocamentos deverão ser mantidas nas duas seções, supondo perfeito contato entre
elas durante o tempo em que isto ocorrer. Assim, são válidas as mesmas equações
obtidas para o caso anterior, ou seja:
F1 = F2
v - v1 = v2

v−

F1 F2
=
Z
Z

e
, ou seja,

⇒

F1 = F2 =

vZ
2

e

v 2 = v1 =

F1 F2
=
Z
Z

A partir do impacto se propagam duas ondas longitudinais compressivas
partindo das seções em contato, de forma que esta propagação na barra 1 vai até o
tempo t = l1 c , conforme nota-se na Figura Ι11c. Exatamente no tempo t = l1 c a
barra 1 e o segmento igual a l1 da barra 2 encontram-se completamente comprimidos.
A região comprimida desloca-se com velocidade v2 = v – v1 = v 2 . Percebe-se na
Figura Ι.11c que neste instante, metade da energia é transferida da barra 1 para a
barra 2.

Para l1/c < t < 2l1/c propaga-se a partir da extremidade da barra 1 em direção
às seções de contato uma onda longitudinal de tração, cuja onda anula os esforços e
desacelera as partículas até v = 0. O processo, na barra 1, vai até t = 2l1 c . Até este
tempo a barra 2 é comprimida até o comprimento final 2l1, conforme mostra-se nas
Figuras Ι.11d,e. Exatamente no tempo t = 2l1 c toda a energia da barra 1 transferiuse para a barra 2, ficando a barra 1 em repouso.
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v
a)

1

2

l1

l2

F1

compressão

1

b)

v1

F1

t < l1 c

2

v2

v – v1

v

F2

V2

F2

COMPRESSÃO

c)

t = l1/c
l

l

Fl
l1 − 1 1
a1E1

l1 −

COMPRESSÃO

F1
d)

F2 l1
a 2E 2

F2
l1/c < t < 2l1/c

V1
F1

tração

v – v1

v2

v – 2v1
F1
e)

Compressão

Compressão

F2
t = 2l1/c

2v1
F1

TRAÇÃO

v2

v=0

2l1 −

l1

2F2 l1
a2E2
F2

Compressão

F2
t = l2/c

f)

F2

TRAÇÃO

F2

4F2 l 1 a 2 E 2

g)
2 l1 + 2 F2 l1

a 2E 2

Figura Ι.11 Mecanismo de impacto entre duas barras semelhantes, com a segunda em
repouso, mas tendo comprimento diferente .
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A partir de t = 2l1 c propaga-se, da seção em contato em direção à
extremidade oposta da barra 2, uma onda longitudinal de tração desacelerando as
partículas e ao mesmo tempo uma onda longitudinal de compressão. A onda
compressiva reflete-se na extremidade livre no tempo t = l 2 c gerando uma onda de
tração, acelerando esta extremidade com v = 2v2 (veja Figura Ι.11f). Após toda onda
refletir-se, o deslocamento na extremidade livre é igual a 4F2 l1 a 2 E 2 (veja Figura
Ι.11g).
A onda de tração atinge as seções em contato de ambas as barras no tempo

t = 2l 2 c e reflete-se como uma nova onda de compressão. Devido ao princípio da
conservação de energia ser considerado, este processo continua indefinidamente. A
extremidade direita da barra 2 é deslocado por uma quantidade

4F2 l1 a 2 E 2 a cada

ciclo de tempo t = 2l 2 c . Convém ressaltar que o contato entre as duas barras só é
desfeito a partir deste tempo.

Ι.2.5 Impacto de um martelo cilíndrico sobre uma composição de hastes – O
trabalho de PALACIOS (1977)

Conforme relatado no item 3.4.1.2, o trabalho de FAIRHURST (1961) serve de
base para a parte teórica da pesquisa de tese de PALACIOS (1977), apresentada
resumidamente por SCHMERTMANN & PALACIOS (1979). A adaptação diz respeito
apenas à substituição do choque do pistão pelo do martelo do sistema SPT.
Considere-se o sistema mostrado na Figura Ι.12, onde um martelo de área de
seção transversal plana A, comprimento L e impedância Zm, desloca-se na direção da
composição de hastes de área de seção transversal plana a, comprimento l e
impedância Zh. O martelo cai de uma altura h e adquire uma velocidade v no instante
em que ocorre o impacto.

Durante o impacto, admitindo-se pleno contato entre as áreas do martelo e da
composição de hastes, duas condições deverão ser impostas:

i)

a força na seção de contato do martelo é a mesma da seção da haste;
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as velocidades das partículas nas extremidades do martelo e das hastes em
contato deverão ser as mesmas.

D

Área “A”

L

h

v

l
Área “a”

d
Figura Ι.12 Ilustração do impacto de um martelo sobre uma composição de hastes
(PALACIOS, 1977).

Por conveniência, as forças no martelo provenientes da propagação das ondas
longitudinais de tensão serão denotadas de Fp, enquanto que nas hastes serão Fb. Os
índices 0,1,2, ..., n correspondem aos ciclos de tensão. Considera-se também que as
forças ou as tensões correspondentes distribuem-se uniformemente em toda a seção
transversal logo após o impacto.

Imediatamente após o impacto do martelo sobre as hastes se propagam duas
ondas longitudinais de compressão em sentidos opostos e com velocidade c. De
acordo com as condições de compatibilidade de forças e velocidades, tem-se,

i)

Fpo = Fbo

(Ι.55)
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(Ι.56)

onde Fpo, Fbo., vpo e vbo são as forças e as velocidades no martelo e nas hastes,
respectivamente, logo após o impacto.
A Equação Ι.56 pode ainda ser escrita em função das forças e impedâncias,
conforme segue:

Fpo

Fbo
Zb

(Ι.56a)

Fbo  1 + 1  = v
Zb 
 ZP

(Ι.56b)

v−

Zp

=

 Zp Zb
Fbo = v 
 Zp + Zb







(Ι.57)

O martelo se comprime contínua e ascendentemente em zonas sucessivas até
a extremidade superior, conforme mostra-se na Figura Ι.13c. Neste instante o martelo
é desacelerado a uma velocidade v – vpo, portanto igual à velocidade de partículas do
trecho comprimido das hastes. Em seguida, uma onda de tração propaga-se
descendentemente no martelo, eliminando sucessivamente as tensões compressivas
(ver Figura Ι.13d).
Quando a onda de tração atinge a extremidade inferior, o martelo foi
desacelerado a uma velocidade v – 2vpo e se torna incompatível com a velocidade da
extremidade superior da composição de hastes, conforme mostrado na Figura Ι.13e.
Daí, volta-se a estabelecer as condições de compatibilidade de forças e velocidades,
conforme segue:

Fp1 = Fb1

(v – 2vpo) - vp1 = vb1
ou ainda

(Ι.58)

(Ι.58a)
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 F
2F
F
 v − bo Z  − b1 Z = b1 Z
p
p
b


Figura Ι.13
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(Ι.59)

Mecanismo de geração de pulsos de tensão decorrentes do impacto de um
martelo cilíndrico sobre uma composição de hastes de comprimento finito
(adaptado de PALACIOS, 1977).
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2F
Fb1  1 + 1  = v − bo
Z
Z
Zp
p
b


(Ι.59a)


 Z p Z b

2F
Fb1 =  v − bo


Z
Z
Z
+
p
p
b




(Ι.60)

Substituindo-se a Equação Ι.59a na Ι.60, obtém-se:

 2Z
 Z p Z b
Fb1 = v 1 − b


(Z
Z
)
(Z
Z
)
+
+
p
b
p
b




ou


Z − Z b
 Z p Z b
Fb1 = v  p

 para

(Z
Z
)
(Z
Z
)
+
+
p
b 
p
b 


2L ≤ t < 4L
c
c

(Ι.61)

Depois do tempo t = 4L c o martelo terá a velocidade igual a v – 2vpo – 2vp1,
cuja velocidade deverá mais uma vez ser colocada nas condições de compatibilidade
com a velocidade de partículas da extremidade superior da composição de hastes, ou
seja:

V - 2 vpo - 2 vp1 - vp2 = vb2
De acordo com a compatibilidade das forças, obtém-se:

v−

2Fbo

Zp

−

2Fb1

Zp

−

Fb2

Zp

=

Fb2

Zb

Inserindo as Equações Ι.59 e Ι.61, na Equação Ι.62, vem:

v − 2vZb

(Z p + Z b )

 Z − Z b
 Z b
F
F
− 2v p
 (Z + Z ) = b2 Z + b2 Z
(Z
+
Z
)
p
b 
p
b
p
b


 2Z
 Fb2 (Zp + Zb )
 Z − Zb
 Zb
=
v1 − b
−2 p
(Zp + Zb ) 
(Zp + Zb ) (Zp + Zb )
Z p Zb



(Ι.62)
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 2Z
  Zp − Zb
 Fb2 (Zp + Zb )
=
v1 − b
1+ 

(Zp + Zb )  
(Zp + Zb )
Zp Zb


 
 Fb2 (Zp + Zb )
 2Zp
v1 − 2Zb
=

(Zp + Zb )
(Zp + Zb )
Zp Zb
 

v

(Z

Fb2

2

p

+ 2Zp Zb + Z 2 b − 4Zp Zb

)

(Zp + Z b )

2

=

(Ι.63)

Fb2 (Zp + Zb )

vZ Z
 Z p − Z b

= p b



(Z
+
Z
)
(z
+
Z
)
p
b 
p
b 


Z p Zb

(Ι.63a)

2

para 4L ≤ t < 6L
c
c

(Ι.64)

com a chegada da terceira onda de tração no martelo, ou seja, ( 6L < t ≤ 8L , vem:
c
c
vZ Z
 Z p − Z b

Fb3 =  p b


(Z
+
Z
)
(z
+
Z
)
p
b
p
b




3

(Ι.65)

O processo é cíclico e continua até que haja um amortecimento final do martelo
ou até a chegada da onda longitudinal de tensão refletida na extremidade inferior da
composição de hastes, ocasião em que há separação instantânea do martelo. Isto
poderá causar um novo impacto na composição, porém de pequena magnitude e
muito tardio1.
A equação geral para a força seccional em função do tempo é:

vZ Z
 Z p − Z b

Fbn =  p b


(Z
+
Z
)
(z
+
Z
)
p
b
p
b




n

(Ι.66)

onde n é um número inteiro dado em função do tempo decorrido após o impacto e Fbn
a força de compressão transmitida à extremidade da composição de hastes no tempo
t. De maneira que

2n

1

L
L
< t < 2(n + 1)
c
c

(Ι.67)

Cabe ressaltar que o autor da presente tese observou, conforme ilustrado no item 6.2.2.1, que a energia
presente nos impactos sucessivos do martelo pode ser significativa, ou seja, o “novo impacto” pode ter
em algumas ocasiões, magnitude relevante.
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A Equação Ι.66 ainda pode ser expressada em função da razão de impedância,
r=

Zb

Zp

, ou seja:
n

[

]

n
vZ
 (1 − r)
 1− r
 = Eav
Fbn =  b
(1 + r) 
(1 + r)
c(1 + r)
1+ r



(Ι.68)

conseqüentemente, a tensão transmitida à extremidade da composição no tempo t
(σbn) poderá ser calculada por:
 (1 − r)

σ bn = Ev
(1 + r)
 c(1 + r) 

n

(Ι.69)

As ondas são geradas e transmitidas nas hastes na forma de pulsos, sendo
cada um de intensidade Fbi e com tempo de duração t = 2l c .
A partir das Equações Ι.66 e Ι.69 pode-se depreender que a amplitude da força
ou da tensão transmitida é proporcional à velocidade do martelo, porém independente
do seu comprimento. Entretanto, a duração de cada impulso de força ou tensão
independe da velocidade do martelo, mas depende do seu comprimento L.
Naturalmente, mantendo-se constante a área transversal de cada um deles.
FAIRHURST (1961) estudou a influência da área de seção transversal do
martelo no mecanismo de transmissão de pulsos de tensão para a composição de
hastes. Vale ressaltar que o material do martelo e das hastes permaneceu o mesmo,
apenas procurou-se variar a área do martelo, o que implicou na variação do L. A
Figura Ι.14 foi especialmente preparada para ilustrar isto, onde são apresentados os
pulsos de tensão teóricos transmitidos às hastes para quatro diferentes razões de
impedância martelo-haste (r = a/A).
Percebe-se na Figura Ι.14 que, para o martelo pesando 623 N, quanto mais
curto ele for, menor será a razão de impedância e portanto maior será a magnitude da
tensão de pico transmitida às hastes. Para um martelo com área de seção transversal
infinitamente grande (r → 0), a tensão transmitida à composição tende a 100% da
teórica máxima disponível. Ao passo que para um martelo com área igual à da
composição (r = 1), este valor cai para 50%. A forma da onda desenvolvida na haste é
assim uma onda que possui forma em degraus do tipo indicado na Figura Ι.14, cada
degrau correspondendo a um valor de σb, espaçado de intervalos de tempo de 2L/c.
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Figura Ι.14 Efeito da razão de impedância na forma da onda de tensão teórica
transmitida por um martelo a uma composição de hastes (PALACIOS,
1977).

Pode-se perceber também que à medida que a área do martelo cresce
infinitamente a forma da curva vai tornando-se mais suave. O impacto terminará
quando a velocidade da haste ultrapassar a do pistão.

FAIRHURST (1961), conforme já mencionado anteriormente, desenvolveu seu
trabalho aplicando o fenômeno de transmissão de ondas à perfuração em rochas.
Segundo esse autor, a chegada, no topo da sonda de perfuração, da onda refletida na
interface sonda-rocha, manifestava-se como tração na interface pistão-sonda, num
tempo 2l/c a partir do início do impacto.
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Conforme mostrado no item 3.4.1.1, a energia (W) de um pulso pode ser dada
pela expressão

t

ac
σ 2 dt
W=
E ∫0

(Ι.70)

Segundo FAIRHURST (1961), a energia transmitida para a haste pela onda em
forma de degraus é dada por

W=

a c t1

∑σ

2
b

(Ι.71)

E

logo

W=


2aL  2
l

2
σ bo + σ b21 + σ b2 2 + ... + σ bn
+  − n  σ b2 (n+1) 

E 
L



(

)

(Ι.72)

sendo t1=2L/c e l −1 ≤ n < l .

L

L

Conforme relatado no item 3.4.1.1, FAIRHURST (1961) comete um pequeno
engano na expressão Ι.72. O primeiro termo do somatório acima tem o índice “o” e o
enésimo deveria ter o índice “n-1” e não “n”, bem como o termo que multiplica l

L

−n

deveria ser “n” e não “n+1”. Esse engano foi corrigido por PALACIOS (1977) quando
realizou o somatório, embora não tenha explicitado o fato.
Considerando que o termo entre parênteses na equação Ι.72, mais à esquerda,
representa uma série geométrica decrescente, FAIRHURST (1961) obtém a expressão
abaixo para o valor da energia transmitida às hastes.
 1 − k n
W = 2aρLV 2 
 4r
 1− r 
onde k = 

 1+ r 

2

.

 l
 k 2(n +1)
 +  − n 
 L
 1 + r







(Ι.73)
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Admitindo-se a energia do martelo imediatamente antes do impacto igual a
MV 2 ρALV 2
=
, a eficiência de energia transferida para as hastes (η) será:
2
2

(

)

l
 4rk 2(n+1)
η = 1− k n +  − n ⋅
1+ r
L


(Ι.74)

Segundo FAIRHURST (1961), quando a haste é longa a energia é
praticamente toda transferida a partir de qualquer martelo. Sendo a haste curta, a
energia transferida dependerá do valor de n.

FAIRHURST (1961) faz ainda referência ao caso do pistão ser perfeitamente
rígido, ou seja, quando a impedância do pistão é infinita. Segundo aquele autor, no
caso de um material real, uma vez que ρ e c são grandezas finitas, isto implica que a
área do pistão A tenda para infinito. Para uma dada massa Mp do pistão, isto implica
que o comprimento, L, tenda para zero, e assim a forma da onda em degraus se
transforme em uma curva suave. A expressão para o valor da tensão σb num dado
tempo, obtida por FAIRHURST (1961) em TIMOSHENKO & GOODIER (1951), é dada
por2

σ b = σ bo e

−a t ρ c
Mp

(Ι.75)

sendo σbo=ρcV/(1+r), onde V é a velocidade do martelo imediatamente antes do
impacto e,

 aρc 
Fhn = [v ho ρca ]exp −
t
 M 

(Ι.76)

onde Fhn é a força seccional na composição de hastes no tempo t = 2nL c ; vho é a
velocidade do martelo no instante do impacto; a é área da seção transversal das

2

A expressão (Ι.75) no trabalho de FAIRHURST (1961) contém um pequeno erro. Quando

aquele autor tomou a expressão de TIMOSHENKO & GOODIER (1951), aqueles autores
consideraram Mp como massa por unidade de área, enquanto que para FAIRHURST (1961) o
valor de Mp representa a massa.

Apêndice Ι

Página 389

Princípios da Dinâmica do SPT

hastes; t é o tempo considerado a partir do impacto; M é a massa do martelo e n é um
número inteiro e positivo.
A Figura Ι.15 mostra a forma do pulso de força se propagando numa haste de
comprimento infinito do sistema de SPT empregado no Brasil, considerando a relação
de impedância martelo-haste igual a zero, usando a equação simplificada I.76.

Na figura observa-se que o pulso de força praticamente cessa para um tempo
t = 2l c , a uma haste de

de 20ms, que corresponderia, pela expressão

aproximadamente 51,2m de comprimento. Cabe salientar que além das simplificações
efetuadas na formulação do pulso, tais como admitir r = 0 e haste de comprimento
infinito, outros aspectos inerentes à própria aparelhagem (tipo e dimensões da cabeça
de bater, uso de coxim de madeira, razão de impedância haste-amostrador) e da
resistência do solo no amostrador também são desconsiderados.
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Pulso de Força Simulado
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Figura Ι.15

Pulso de força teórico decorrente do impacto de um martelo cilíndrico
sobre uma composição de hastes de comprimento infinito.

Para enriquecer os conhecimentos sobre o mecanismo do impacto martelohastes, PALACIOS (1977) apresenta resultados experimentais de FISHER (1959)
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obtidos a partir de registros osciloscópicos. A Figura Ι.16 mostra que para um martelo
com razão de impedância igual a 0,8 a duração do tempo do pulso de tensão é
proporcional ao comprimento do martelo, porém independe da sua velocidade de
impacto (vm1), conforme mostrado nas Figuras Ι.16a;b. Por outro lado, a amplitude da
tensão depende da velocidade vm1 e independe do comprimento do martelo (ver
Figuras Ι.16c;d).

Figura Ι.16

Relações entre a duração do pulso de tensão, comprimento do martelo,
velocidade e tensão durante o impacto do martelo sobre uma composição
de hastes (FISHER, 1959, citado por PALACIOS, 1977).

Ι.2.6

Energia de uma onda longitudinal de tensão
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Ι.2.6.1 Mecanismo de transferência de energia para as hastes
O mecanismo de transferência, propagação, absorção e reflexão de uma onda
longitudinal de compressão em hastes do SPT foi apresentado graficamente e de
forma pioneira por PALACIOS (1977) e SCHMERTMANN & PALACIOS (1979). Estes
autores instrumentaram a composição de hastes, colocando uma célula de carga junto
à cabeça de bater (CC1) e outra próxima da cabeça do amostrador (CC2). A Figura
Ι.17 mostra esquematicamente a sequência observada do mecanismo.
Quando o martelo promove um impacto sobre a cabeça de bater, propaga-se
uma onda de tensão em pulsos sucessivos e crescentes na intensidade no sentido
descendente da composição de hastes. Esta onda de tensão compressiva prolonga-se
até o tempo t = l

c

, sendo l o comprimento da composição e c a velocidade de

propagação dos pulsos de tensão na haste. Neste instante, a célula de carga CC2
registra a passagem do pulso, o qual atinge o amostrador (ver Figura Ι.17b). Daí,
inicia-se a penetração no solo. Parte da energia é consumida com a penetração do
amostrador, parte é refletida na forma de onda de tração, visto que o nível de
compressão no contato amostrador-solo não satisfaz completamente a condição de
extremidade totalmente fixa (ver Figura Ι.17c).
No tempo l c < t < 2l

c

a onda de tração refletida percorre no sentido

ascendente a composição até alcançar o topo. Neste instante ( t = 2l

c

) o martelo

separa-se momentaneamente das hastes e, como a extremidade no topo da haste
está na condição de extremidade livre a onda de tração reflete-se na forma de uma
nova onda de compressão descendente que volta a alcançar o amostrador (ver
Figuras Ι.17d,e). O processo repete-se até que a força de compressão que atinge o
amostrador seja insuficiente para superar a resistência do solo. SCHMERTMANN &
PALACIOS (1979) admitem que a partir do segundo ciclo as reflexões ocorrem muito
tardiamente e não influem na penetração do amostrador. Naturalmente, com base na
teoria precedente, não é difícil concluir que as reflexões serão tão mais acentuadas
quanto mais baixa for a resistência do solo, ou seja, exageradamente a condição de
extremidade livre estaria sendo uma presumível condição de contorno para o
amostrador. HANSKAT (1978) mostrou, através de estudos envolvendo a equação da
onda, que a parcela de energia gerada pelo novo pulso de compressão refletido
representa em torno de 4% da energia nominal de queda livre.
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Para um determinado pulso de tensão imposto, a energia total adquirida pela
composição ao final do tempo t (duração do pulso) compõe-se de:

i)

energia cinética das partículas (Ec), proveniente das velocidades com que as
partículas são animadas pela passagem da onda de tensão, ou seja:
t

1
E c = acρ ∫ v 2 dt
2
0

Figura Ι.17

(I.77)

Mecanismo esquemático da propagação de ondas de tensão no SPT
(PALACIOS, 1977; SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979).
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energia de deformação (Ed), que é a energia de compressão armazenada pela
ação elástica do elemento da composição sujeito aos esforços oriundos da
onda longitudinal de tensão, isto é:
t

Ed =

ac
σ 2 dt
∫
2E 0

(I.78)

Trocando σ por ρcv na Equação I.78, tem-se:

t

t

t

ac
ac
1
σ 2 dt =
ρ 2 c 2 v 2 dt = acρ ∫ v 2 dt
∫
∫
2E 0
2E 0
2
0

(I.79)

Portanto, a partir das Equações I.77, I.78 e I.79 percebe-se que a energia total
(Et) adquirida pela barra no tempo t compõe-se de metade de energia cinética e
metade

de

energia

de

deformação.

Ou

seja,

conforme

apresentado

por

SCHMERTMANN & PALACIOS (1979), tem-se:
t

E i t = E cinética (50%) + E potencial (50%) =

ac
σ 2 dt
∫
E 0

ou ainda,

t

c
Eit =
F 2 dt
∫
aE 0

(I.80)

Ι.2.7 Reflexão de ondas longitudinais de tensão devido a mudança na
impedância da composição de hastes

Uma das principais fontes de reflexão de ondas longitudinais de tensão em
hastes metálicas é a inclusão de um elemento de impedância diferente entre a
composição. Para entender este efeito apresenta-se a ilustração da Figura Ι.18.
Para a análise deste caso, é preciso que novamente sejam adotadas as
hipóteses de conservação de energia nas transmissões e nas reflexões, ou seja, as
forças e as velocidades nas seções planas AB e A’B’ são sempre iguais (ver Figura
Ι.18).
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No instante em que um pulso longitudinal de força ou de tensão descendente,
denominado de F1, atinge a seção AB, são gerados dois novos impulsos: um
transmitido ao elemento 2 (F2T) e outro refletido ao elemento 1 (F1R). Quando o pulso
de tensão ou força transmitido através do elemento 2 (F2T) alcança a seção
descontínua A’B’ o processo será repetido, isto é, são gerados dois novos impulsos:
um descendente, transmitido ao elemento 3 (F3T) e outro ascendente, refletido no
elemento 2 (F2R). Este impulso de força ascendente (F2R) será responsável pela
geração de novos impulsos transmitidos e refletidos nas hastes 1, 2 e 3.

O processo de reflexões e transmissões ocorre continuamente até que as
reflexões no elemento 2 se tornem desprezíveis. PALACIOS (1977) ressalta que este
processo torna-se complicado quando o elemento 2 possui um comprimento igual ou
menor a aproximadamente dez vezes o seu diâmetro.

A

A’
2

1

3

l2

sentido da propagação
B

B’

Figura Ι.18 Ilustração esquemática de uma composição de hastes com um elemento de
impedância diferente intercalado.

O entendimento desse mecanismo ganha importância nas medidas de energia
do SPT, visto que a incorporação de células de carga para registro de força em função
do tempo na composição pode se tornar fonte de algumas reflexões. Todavia, como a
impedância das células de carga utilizadas para este fim é, em geral, muito próxima da
impedância

das

hastes,

esse

efeito

pode

ser

naturalmente

desprezado

(SCHMERTMANN & PALACIOS, 1979). Outra maneira de ver o problema seria
imaginar que as juntas que unem as hastes da composição possuem impedâncias
diferentes da impedância das hastes.
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Um outro aspecto associado a reflexões em composições de hastes do SPT diz
respeito à incorporação da cabeça de bater. Conforme apresentado por PALACIOS
(1977), quando a onda de tensão incidente atinge a extremidade inferior da cabeça de
bater, ocorre um aumento na sua amplitude. Neste instante, um pulso de tensão é
transmitido com amplitude maior para a composição de hastes e outro pulso será
refletido ascendentemente na própria cabeça de bater. Como o comprimento da
cabeça de bater é relativamente muito pequeno, rapidamente o pulso refletido gera
uma nova onda compressiva que será novamente transmitido às hastes, aumentando
a amplitude da onda de compressão incidente. Esse mecanismo é ilustrado nas
Figuras Ι.19a,b,c,d.

Figura Ι.19 Reflexões sucessivas em um pulso de força num elemento de
impedância

diferente

PALACIOS, 1977).

numa

composição

de

hastes

(adaptado

de

Apêndice Ι

Princípios da Dinâmica do SPT

Página 396

PALACIOS (1977) considera desprezível o efeito do aumento da energia da
primeira onda de compressão incidente devido à reflexão gerada na cabeça de bater.
Entretanto, BELINCANTA (1998) verificou experimentalmente que as cabeças de bater
de menores dimensões e, portanto, mais leves, são mais eficientes do que as maiores.
Assim, as cabeças de bater menores tendem a transmitir mais energia para a
composição de hastes. Este é mais um aspecto que poderá ser investigado através de
simulações usando análise da equação da onda.
As Figuras Ι.20a e Ι.20b apresentam registros de força e velocidade em função
do tempo feitos por BELINCANTA (1985), usando equipamento importado do tipo PDA
(Pile Driving Analyzer), SPT brasileiro e instrumentação conforme a mostrada na
Figura Ι.21. Em ambas as Figuras (Ι.20a;b), as reflexões advindas do amostrador e a
decorrente geração de novos pulsos de compressão a cada golpe são evidentes.
Cabe destacar o bom ajuste entre a curva teórica e a experimental no trecho
correspondente à primeira onda de compressão incidente.
Na Figura Ι.22 também é mostrado um registro de força em função do tempo
obtido a partir de aparelhagem de SPT tipicamente usada nos Estados Unidos, onde
foram usadas células elétricas de carga instaladas próximas às extremidades superior
e inferior da composição de hastes (PALACIOS, 1977).
Nos registros da Figura Ι.22 nota-se que a célula de carga instalada nas
proximidades do amostrador só registra a passagem do pulso de força após um tempo
correspondente à viagem da onda entre as duas células, teoricamente t =

l
. Percebec

se ainda que a forma do pulso obtido na extremidade inferior se assemelha à forma
obtida na célula de carga superior da composição de hastes, indicando que não houve
nenhuma alteração na amplitude do pulso ou perda de qualquer espécie.
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Figura Ι.20 Curvas de força e velocidade em função do tempo obtidas a partir da
digitalização feitas com registros do PDA e conseqüentes cálculos de
energia transmitida para hastes de 25,4 mm de diâmetro interno
(NBR6484/2001)

instrumentadas com transdutores de deformação

acelerômetros piezoelétricos (BELINCANTA, 1985).

Figura Ι.21 Configuração da instrumentação usada por BELINCANTA (1985).

e
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Figura Ι.22 Registro de força em função do tempo com equipamento e instrumentação
usada nos Estados Unidos (PALACIOS, 1977).

Ι.2.8 Transmissão de energia na interface solo-amostrador
YOKEL (1989) apresenta resultados da aplicação de dois modelos para o
comportamento do solo abaixo do amostrador, sendo um rígido-plástico e outro elastoplástico, dos quais se conclui que a eficiência de energia usada na cravação do
amostrador (ERs) depende da força resistente à penetração inerente ao solo (Fs).
Assim, quanto mais resistente é um solo, maior será essa resistência e menos
eficiente será o golpe. Essa revelação teórica é mostrada na Figura Ι.23, a qual foi
idealizada considerando hastes NW e compressão elástica de 2mm para todos os
casos onde foram admitidos o modelo elasto-plástico e o martelo rígido.
Observa-se ainda na Figura Ι.23 que pelo modelo rígido-plástico o sistema se
apresenta mais eficiente, devido possivelmente à parcela elástica de energia devolvida
pelo solo às hastes e à própria compressão elástica das hastes. Este aspecto foi
levantado por AOKI & CINTRA (2000) com muita propriedade. Uma abordagem mais
detalhada dos modelos propostos por YOKEL (1989) foi feita no item 3.5.1.
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Figura Ι.23 Variação da eficiência de energia usada para penetração do amostrador em
função da resistência do solo a partir de modelos rígido-plástico e elastoplástico (YOKEL, 1989).
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APÊNDICE ΙΙ
CÁLCULO DA FORÇA E DA VELOCIDADE TRANSMITIDA DO TOPO PARA A
PARTE INFERIOR DA COMPOSIÇÃO DE HASTES
ΙΙ.1
ΙΙ

Considerações Iniciais
A Figura ΙΙ.1 mostra o detalhamento de uma composição de hastes com 4,98m

de comprimento, utilizada para previsão da força e da velocidade incidentes na seção
inferior instrumentada, a partir da teoria da equação da onda. Para calcular a força e a
velocidade incidentes na seção inferior, foram utilizadas as equações 6.16, 6.17 e os
valores de F e v medidos na seção do topo (Fi e vi).

Figura ΙΙ.1
ΙΙ Detalhes da composição de hastes com 4,98m de comprimento usada
para previsão da força e da velocidade incidente na seção inferior.
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ΙΙ.2
ΙΙ

Cálculo da força transferida às hastes

a)

Força incidente medida na seção do topo:
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Fi = 53,71kN
ΙΙ.2.1 Força transferida da seção do topo (primeira haste) à segunda luva (Ft1):
Área da primeira haste a = 4,2cm2
Área da segunda luva a’ = 8,40cm2

α = 8,4
Ft1 =

4,2

=2

2⋅2
x53,71 = 71,61kN
1+ 2

ΙΙ.2.2

Força transferida da segunda luva à segunda haste (Ft2):

α = 4,2

8,4

Ft2 =

= 0,5

2 ⋅ 0,5
x71,61 = 47,74kN
1 + 0,5

ΙΙ.2.3 Força transferida da segunda haste à terceira luva (Ft3):

α = 8,4
Ft3 =

4,2

=2

2⋅2
x47,74 = 63,65kN
1+ 2

ΙΙ.2.4 Força transferida da terceira luva para terceira haste (Ft4):

α = 4,4
Ft4 =

8,4

= 0,524

2 ⋅ 0,524
x63,65 = 43,76kN
1 + 0,524

Portanto, a força incidente na seção inferior é igual à Fi = Ft4 = 43,76kN.
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ΙΙ.3
ΙΙ

Cálculo da velocidade transferida às hastes a partir da seção do topo

b)

Velocidade incidente medida na seção do topo:

vi = 3,59m/s
ΙΙ.3.1 Velocidade transferida da seção do topo (primeira haste) à segunda luva
(vt1):
Área da primeira haste a = 4,2cm2
Área da segunda luva a’ = 8,40cm2

α = 8,4
v t1 =

4,2

=2

2
x3,59 = 2,39m/s
1+ 2

ΙΙ.3.2 Velocidade transferida da segunda luva à segunda haste (vt2):

α = 4,2
v t2 =

8,4

= 0,5

2
x2,393 = 3,19m/s
1 + 0,5

ΙΙ.3.3 Velocidade transferida da segunda haste à terceira luva (vt3):

α = 8,4
v t3 =

4,2

=2

2
x3,191 = 2,13m/s
1+ 2

ΙΙ.3.4 Velocidade transferida da terceira luva para terceira haste (vt4):

α = 4,4
v t4 =

8,4

= 0,524

2
x2,127 = 2,80m/s
1 + 0,524

Portanto, a velocidade incidente na seção inferior é igual à vi = vt4 = 2,8m/s.
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Força incidente medida na seção inferior:
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Fim = 44,06kN

Velocidade incidente medida na seção inferior vim = 2,30m/s
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APÊNDICE ΙΙΙ
DISCRETIZAÇÃO DO SISTEMA DE SPT UTILIZADO NAS RETROANÁLISES DE
SINAIS

AMOSTRADOR
22
21

CABEÇA

19

18

17

CORPO

16

SAPATA

4

3

2

1

UNIDADES: (mm)
Figura III.1 Detalhes geométricos do amostrador e sua modelagem para análise
numérica.
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PRIMEIRA HASTE
32

31

UNIDADES: (mm)

S2
SENSOR 2

A2

25

22

Figura III.2 Detalhes geométricos do primeiro segmento de haste do SPT e sua
modelagem para análise numérica.
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SEGUNDA HASTE
43

42

37

UNIDADES: (mm)
32

Figura III.3 Detalhes geométricos do segundo segmento de haste do SPT e sua
modelagem para análise numérica.
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TERCEIRA E QUARTA HASTES
59

75

58

74

54

70

UNIDADES: (mm)

43

59

Figura III.4 Detalhes geométricos do terceiro e quarto segmentos de haste do SPT
e sua modelagem para análise numérica.
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QUINTA HASTE, ETC.

*

*

S1
SENSOR 1

A1

*

UNIDADES: (mm)

*
Figura III.5 Detalhes geométricos do quinto e dos demais segmentos de haste do SPT
*

e sua modelagem para análise numérica.
*

Os nós não foram numerados, pois variam para as diversas hastes.
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CABEÇA DE BATER
UNIDADES: (mm)

**

**
**

**

**

Figura III.6 Detalhes geométricos da cabeça de bater do SPT e sua modelagem para
análise numérica.

**

A numeração dos nós é função do comprimento das hastes.
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MARTELO PINO-GUIA NBR 6484(2001)

***
***

Figura III.7 Detalhes geométricos do martelo do SPT e sua modelagem
numérica.

***

A numeração dos nós é função do comprimento das hastes.

***

para análise

