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INTRODUÇÃO

As FUNDAÇÕES são os 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

responsáveis  por TRASMITIREM
CARGAS DAS ESTRUTURAS ao SOLO. 

FUNDARE- APOIO-SUSTENTAÇÃO SoloSoloSolo



SOLOS
DEVEM TER: 

RESISTÊNCIA E RIGIDEZ 
ADEQUADA PARA:

NÃO SOFRER RUPTURA
NÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES 

EXAGERADAS  OU DIFERECIAIS. 



SOLO - RESISTÊNCIA E RIGIDEZ PARA NÃO SOFRE RUPTURA /DEFORMAÇÃO 

FUNDAÇÃO –RESISTÊNCIA SUPORTAR TENSÕES DA ESTRUTURA



Critérios para a escolha de fundações 

• Natureza e características do solo do local da obra-através de 
investigações geológicas e geotécnicas  preliminares;

• Disposição, grandeza e natureza das cargas a serem 
transferidas ao solo;

• Limitações dos equipamentos de fundações existentes no 
mercado local;

• Fundações e condições dos edifícios vizinhos; e

• Custos – orçamentos 



Investigações Geotécnicas e Geológicas
De acordo com a NBR 6112 , para fins de projeto e 
execução de fundações, as investigações do terreno de 
fundação constituído por solo, rocha, mistura de ambos ou 
rejeitos compreendem:

a) investigações de campo:
- sondagens a trado,
- poços e trincheiras, de inspeção ou de amostragem,
- sondagens de simples reconhecimento à percussão, 
- sondagens rotativas sondagens especiais para retirada 

de amostras indeformadas.



Investigações Geotécnicas e Geológicas
a) investigações de campo:

- ensaios de penetração quase estática ou dinâmica, 
- ensaios in situ de resistência e deformabilidade,
- ensaios in situ de permeabilidade/ perda d’água;

- medições de níveis d’água e de pressões neutras;
- medições dos movimentos das águas subterrâneas;
- processos geofísicos de reconhecimento;
- realização de provas de carga no terreno ou nos 

elementos de fundação;
- visitas ao local da obra.



Investigações Geotécnicas e Geológicas
b) investigações em laboratório sobre amostras 
deformadas ou indeformadas

- caracterização;
- resistência;
- deformabilidade;
- permeabilidade;
- colapsibilidade;
- expansibilidade



Reconhecimento geológico

Sempre que julgado necessário deve ser realizada 
vistoria geológica de campo por profissional 
especializado, complementada ou não por estudos 
geológicos adicionais, com consultas a mapas 
geológicos, bibliografia especializada, fotografias aéreas 
comuns ou multiespectrais, etc.

Investigações Geotécnicas e Geológicas



Reconhecimento geotécnico

Estão compreendidas as sondagens de simples
reconhecimento à percussão, os métodos geofísicos e
qualquer outro tipo de prospecção do solo para fins de
fundação.
As sondagens de reconhecimento à percussão são
indispensáveis, levando-se em conta as peculiaridades 
da obra em projeto. 
Tais sondagens devem fornecer no mínimo a descrição 
das camadas atravessadas, os valores dos índices de 
resistência à penetração (S.P.T.) e as posições dos níveis 
de água.

Investigações Geotécnicas e Geológicas



Reconhecimento geotécnico

Observação: NBR 6122 – item 43.3. 

A utilização dos processos geofísicos de 
reconhecimento só deve ser aceita se acompanhada 
por sondagens de reconhecimento à percussão ou 
rotativas de confirmação.

Investigações Geotécnicas e Geológicas



Investigações Geotécnicas e Geológicas 
Complementares

- Sondagens mistas e rotativa;
- Sondagem à percussão com medida de torque;
- Ensaio de Cone - CPTU – Piezocone;
- Ensaio de Palheta(vane test);
- Ensaio de Placa;
- Ensaio pressiométrico;
- Ensaio dilatométrico;
- Ensaios sísmicos;
- Ensaios de permeabilidade;
- Ensaio de perda d´’água em rocha;
- Ensaios de lab



Sondagens- Métodos de perfuração
Os métodos de perfuração se dividem em dois grupo:
1 - Manuais :  

- trados manuais ; e
2- Mecanizados :  

- trados mecanizados, 
- sondas rotativas, 
- sondas a percussão, 



Sondagens- Métodos de perfuração
Os métodos de perfuração se dividem em dois grupo:
1 - Manuais :  

- trados manuais ; e
2- Mecanizados :  

- trados mecanizados, 
- sondas rotativas, 
- sondas a percussão, 



Tipos de Trados manuais



Trado manual

Métodos de 
perfuração

Fluído de 
perfuração

Utilização de 
revestimento

Tipo de 
material 
perfurado

Profundidade 
atual

m1)

Variação do 
diâmetro do 
furo (mm)

Possibilidad
e de coleta 
de amostras

Tipo de 
amostra

Trado
Manual Nenhum Não Solo <20,0

508 a 254
4” a 2”

Sim S



Perfuração a percurssão  (percurssora)

Métodos de 
perfuração

Fluído de 
perfuração

Utilização de 
revestimento

Tipo de 
material 

perfurado

Profundidade 
m1)

Variação 
do 

diâmetro 
do furo 
(mm)

Possibili
dade de 
coleta de 
amostra

s

Tipo de 
amostra

2)

Percussora Água Sim Solo, rocha <1500,0
101,

6-609,6
Sim S, R, F



Método mecanizado 
Trados mecanizados

Métodos de 
perfuração

Fluído de 
perfuraçã
o

Utilização de 
revestimento

Tipo de 
material 
perfurado

Profundidade 
atual

m1)

Variação do 
diâmetro do 
furo (mm)

Possibilid
ade de 
coleta de 
amostras

Tipo de 
amostra
2)

Trado
espiral

mecanizado
Nenhum Não Solo <25,0

50,8-
254,0

Sim S

Trado
helicoidal

oco
(Hollow

Stem Auger)

Nenhum, 
água, 
lama

Sim
Solo, 
rocha 

alterada
<45,0

127,0-
558,8

Sim S, F

Trado
helicoidal

sólido
(Solid Stem

Auger)

Nenhum, 
água, 
lama

Não
Solo, 
rocha 

alterada
<45,0

50,8-
254,0

Sim S



Perfuração a percussão  (percussora)

- usa geralmente um equipamento móvel com um guincho 
de 1 t a 2 t  de capacidade, 

- composto por um motor a óleo diesel e por uma torre, 
podendo ser rebocado por um veículo de pequeno porte. 

- usado para finalidades geotécnicas e para sondagens 
acima de 20 m de profundidade. 

- usada para investigar locais profundos, que tenham 
dificuldade de perfuração com broca ou solos instáveis.



Percussão com lavagem 

Esquema de equipamento a percussão 
com lavagem

Métodos de 
perfuração

Fluído de 
perfuração

Utilização de 
revestimento

Tipo de 
material 

perfurado

Profundidade 
atual
m1)

Variação do 
diâmetro do 
furo (mm)

Possibilidade 
de coleta de 

amostras

Tipo de 
amostra2)

Percussão
com

lavagem

Água, 
lama

Sim Solo <45,0
50,8-

101,6
Sim S, R, F



VANTAGENS DESVANTAGENS
a)  a velocidade de perfuração pode ser baixa;
b) o deslocamento de sedimentos não-
consolidados para o fundo do revestimento pode 
ser um problema;

e) necessita de revestimento com parede mais 
espessa e pesada e com diâmetro maior do que 
os utilizados por outros métodos.

a) a perfuração é possível na maioria dos 
tipos de solos e rochas;
b) uma sonda de perfuração pequena 
permite a perfuração onde o acesso pode 
ser um problema com outros métodos de 
perfuração;
c) o uso do revestimento mantém a 
estabilidade do furo;
d) é um método prático de perfuração em 
calhaus, seixos, matacões e rochas 
cársticas ou fraturadas;
e) potencial mínimo para contaminação 
cruzada de água subterrânea devido ao 
revestimento;.

Perfuração a percurssão (percurssora)



Trados mecanizados
• Trado espiral mecanizado
• Trado helicoidal oco (Hollow stem auger)
• Trado helicoidal sólido



VANTAGENS DESVANTAGENS
a) alguns materiais arenosos, há a 
necessidade de equalizar a pressão interna 
(com tampão ou a introdução de fluido);
b) amostras do solo trazidas à superfície 

pela hélice do trado são modificadas (difícil 
determinar a profundidade precisa);
c)  pode ocorrer a desagregado proveniente 

da perfuraçãomistura de água subterrânea 
com o material  com o trado; 
d)  a parede do furo pode ser colmatada por 

argila perfurada (antes) ;
e) difícil o preenchimento com pré-filtro e a 

colocação do selo;
f ) perfuração é difícil em materiais 

extremamente secos e finos;
g) difícil perfuração- solos com cascalhos 

graúdos,  seixos ou matacões.

a) normalmente não utiliza fluidos para 
perfuração;

b) amostragem contínua (com amostrador 
contínuo, bipartido ou de paredes finas);

c) coleta de amostras de água subterrânea 
(com trado com filtro);

d) a coluna do trado pode ser usada para 
atividades de perfuração em rocha ou solos;

e) a equipamento de perfuração a trado é 
relativamente móvel;

f ) a perfuração é moderadamente rápida.

Trado helicoidal oco e sólido



Métodos rotativos mecanizados
• rotativo com circulação de fluido a base de água
• rotativo com ar comprimido (Rotopneumática)
• rotativo com cabo (Wireline)
• rotativo com circulação reversa

Esquema de equipamento rotativo mecanizado 
Esquema de perfuradora rotativa com circulação de fluido a base de água



Métodos de 
perfuração

Fluído de 
perfuração

Utilização 
de 
revestime
nto

Tipo de 
material 
perfurado

Profundidade 
atual
m1)

Variação 
do 

diâmetro 
do furo 
(mm)

Possibilid
ade de 
coleta de 
amostras

Tipo de 
amostra
2)

Rotativa com 
fluido

Água, lama Sim Solo, rocha - 3) 50,8-152,4 Sim S, R

Rotopneumática
(Rotativa com

ar)

Ar, água, 
espuma

Sim Solo, rocha - 3) 50,8-914,4 Sim S, R, F

Rotativa com
cabo 

(Wireline)

Ar, água, 
espuma

Sim Solo, rocha - 3) 76,2-152,4 Sim S, R, F

Rotativa com
circulação

reversa
(Reverse Fluid

Rotary)

Água, lama Sim Solo, rocha <600,0
304,8-
914,4

Não,
amostra
de calha

S, R, F

Métodos rotativos mecanizados



 

Métodos de 
perfuração 

Fluído de 
perfuração 

Utilização de 
revestimento 

Tipo de 
material 
perfurado 

Profundidade 
atual 

m1) 

Variação 
do diâmetro 

do furo 
(mm) 

Possibilidade 
de coleta de 
amostras 

Tipo de 
amostra2) 

Trado 
manual 
 

Nenhum Não Solo <20,0 50,8-254,0 Sim S 

Trado 
espiral 
mecanizado 
 

Nenhum Não Solo <25,0 50,8-254,0 Sim S 

Trado 
helicoidal 
oco 
(Hollow Stem Auger) 
 

Nenhum, 
água, lama 

Sim Solo, 
rocha 
alterada 

<45,0 127,0-558,8 Sim S, F 

Trado 
helicoidal 
sólido 
(Solid Stem Auger) 
 

Nenhum, 
água, lama 

Não Solo, 
rocha 
alterada 

<45,0 50,8-254,0 Sim S 

Rotativa com fluido Água, lama Sim Solo, 
rocha 

- 3) 50,8-152,4 Sim S, R 

Rotopneumática 
(Rotativa com 
ar) 

Ar, água, 
espuma 

Sim Solo, 
rocha 

- 3) 50,8-914,4 Sim S, R, F 

Rotativa com 
 cabo  
(Wireline) 

Ar, água, 
espuma 

Sim Solo, 
rocha 

- 3) 76,2-152,4 Sim S, R, F 

Rotativa com 
circulação 
reversa 
(Reverse Fluid 
Rotary) 

Água, lama Sim Solo, 
rocha 

<600,0 304,8-914,4 Não, 
amostra 
de calha 

S, R, F 

Percussora Água Sim Solo, 
rocha 

<1500,0 101,6-609,6 Sim S, R, F 
 

Cravação 
contínua 
(Direct-push) 

Nenhum Sim ou não   Solo 
 

<30,0 31,75 -76,2 Sim S, R, F 

Sônica Nenhum, ar, 
água, lama 

Sim Solo, 
rocha, 
matações 

<150,0 101,6-304,8 Sim S,R, F 

Percussão 
com 
lavagem 

Água, lama Sim Solo <45,0 50,8-101,6 Sim S, R, F 

 

Tabela 1 - Guia de seleção de métodos de perfuração



1) As profundidades das perfurações indicadas na tabela acima podem variar de acordo 
com as condições hidrogeológicas existentes no local e o tamanho do equipamento

2) S (solo),
• R (rocha),
• F (fluido) - somente abaixo do NA (nível d’agua) 
• Algumas amostras podem exigir instrumentos para amostragem.

3) Normalmente utilizada para grandes profundidades e sem limite definido de alcance de 
perfuração.



Planejamento da perfuração
1 - Levantamento histórico da área/pesquisa bibliográfica
(foto aéreas, mapas geológicos e topográficos, informações sobre
sondagens anteriores, acessos , interferências subterrâneas  e etc).

3- Locação das perfurações : 
- definição de local e da quantidade (dependem dos objetivos de 

projeto)

- definição do método de perfuração



REGISTROS
a-data;
b-equipe;
c-profissional responsável;
d-descrição da metodologia e dos 
equipamentos utilizados;
tipos de fluídos (quando utilizados);

f-unidades geológicas perfuradas;
h-distribuição litológica;
i-profundidades da perfuração;
j-características litológicas do perfil da 
sondagem (textura, estrutura, cor, 
k-profundidade do(s) nível(eis) da água;

.

OBS: Além dos itens listados acima, deverão 
conter dados sobre a locação dos furos, a 
descrição da área investigada; um mapa 
georeferenciado em UTM (referência do 
datum utilizado) com localização de cada 
sondagem /perfuração.



Litologia do perfil da sondagem
• Descrição: quado o método de perfuração escolhido permitir a 

coleta de amostras (ver tabela 1) é obrigatória a descrição das 
características do material. (observação táctil - visual do solo 
amostrado durante a sondagem de campo).

• As características que devem ser observadas e descritas, quando 
possível, são:

a) cor;
b) textura;
c) plasticidade (argilas);
d) nódulos e concreções 

minerais;

e) presença de carbonatos;



Litologia do perfil da sondagem

• Os dados obtidos e observados em campo com base 
nas características listadas acima, devem ser 
registrados e quando possível devem ser 
fotografados. Estas informações devem ser 
compiladas e apresentadas em um relatório. 



Referências
• NBR 6122/2010- Projeto e Execução de Fundações;

• Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade 
ambiental – Procedimento-Borings in Order to Anlysing
Enviromental Quality – Procedure” –(Essencis Soluções 
Ambientais).
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NBR 6484/01

Solo- Sondagens de Simples 
Reconhecimento 

com SPT – Método de Ensaio



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

1. Objetivo
Esta Norma prescreve o método de execução de 

sondagens de simples reconhecimento de solos, 
com SPT, cujas finalidades, para aplicações em 
Engenharia Civil, são:

a) a determinação dos tipos de solo em suas respectivas 
profundidades de ocorrência;

b) a posição do nível d’água; e
c) os índices de resistência à penetração (N) a cada 

metro.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

1. Objetivo
Determinação a cada metro de perfuração do: 
• Tipo de solo
• Índice de Resistência (N)
• Profundidade do lençol freático (N.A)



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

2. Definições

• SPT (standard penetration test- teste de  
penetração padrão):

Abreviatura do nome do ensaio pelo qual se 
determina o índice de resistência à penetração 
(N).



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

2. Definições
• N: abreviatura do índice de resistência à penetração 

cuja determinação se dá pelo:
• número de golpes correspondente à cravação de 30 

cm do amostrador-padrão, após a cravação inicial de 
15 cm, utilizando-se corda de sisal para 
levantamento do martelo padronizado .

• N= Índice de resistência  do solo – SPT
• O registro é expresso pelas frações obtidas nas três etapas.
• EXEMPLO: 3/15 - 4/15 - 5/15.   N= 9/30



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

Características do  amostrador-padrão
• Diâmetro externo de  50,8 mm ± 2 mm  (2”) 
• Diâmetro interno de 34,9 mm ± 2 mm (1 ½”),
• de material inoxidável;



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

Características do  Martelo
• uma massa de ferro de forma prismática ou 

cilíndrica, perfazendo um total de 65 kg.

• Altura de queda = 75 cm



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

2. Definições
• solos grossos: Aqueles nos quais a fração predominante 

dos grãos é visível a olho nu, compreendendo as areias e os
• pedregulhos.
• solos finos: Aqueles nos quais a fração predominante dos 

grãos não é visível a olho nu; compreendendo as argilas e 
os siltes.

• solos orgânicos: Aqueles que contêm uma quantidade 
significativa de matéria orgânica, apresentando geralmente 
cores escuras (por exemplo, preto e cinza escuro).



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

• As sondagens com SPT são perfurações capazes 
de ultrapassar o nível d’água e atravessar solos 
relativamente compactos ou duros. 

• O furo é revestido quando se apresenta instável;
• Caso se apresente estável, a perfuração pode 

prosseguir sem revestimento. 



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

3 . Aparelhagem
• a) torre com  roldana;
• b) tubos de revestimento;
• c) composição de perfuração ou cravação;
• d) trado-concha ou cavadeira(100 ± 10) mm. ;
• e) trado helicoidal(diâmetro mínimo de 56 mm)  ;
• f) trépano de lavagem;
• g) amostrador-padrão; 
• h) medidor de nível-d’água; 
• i) ferramentas gerais necessárias à operação da 

aparelhagem.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

O processo de perfuração, 
interrompido a cada metro, 
quando é feito um ensaio de 
penetração dinâmica 
(Standard Penetration Test 
ou SPT).
A perfuração avança a 
medida que o solo é 
desagregado. 



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.1 Locação do furo em campo
• Cada furo de sondagem deve ser marcado com a 

cravação de um piquete de madeira ou material 
apropriado.

• Este piquete deve ter gravada a identificação do 
furo e estar suficientemente cravado no solo, 
servindo de referência de nível para a execução da 
sondagem e posterior determinação de cota 
através de nivelamento topográfico.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.1 Locação em planta
• Planta do local da obra, cotada e amarrada a referências 

facilmente encontráveis (logradouros públicos, acidentes 
geográficos, marcos topográficos, etc.), de forma a não deixar 
dúvidas quanto à sua localização;

• planta contendo a posição da referência (RN) tomada para o 
nivelameto da boca do (s) furo (s) de sondagens, bem como a 
descrição sumária do elemento físico tomado como RN;

• localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos 
fixos e bem definidos no terreno.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.1 Locação em planta

a representação gráfica dos furos de sondagem e
a identificação dos furos,   e suas respectivas cotas, 
deverão obedecer o que segue:

SP-01
583,02

0,6 cm
0,5 cm

0,3 cm



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Locação das Sondagens
Devem ser dispostos de forma que possibilite a obtenção de qualquer 

interpolação 



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.2 . Determinação da Quantidade

Ac < 1200 m 2 n =  Ac N > 2
200

2400 m 2 < Ac <1200 m 2 n= 6+ Ac -1200 
400    



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.2 Quantidade

AC (m2) N

0-200 2

200-600 3

600-800 4

800-1200 5

1200-1600 6

1600-2000 8

2000-2400 9

>2400 >9



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.2 Quantidade - CDHU

Número de
Unidades Habitacionais

Número de Furos
(mínimo)

1 à 50 5
51 à 100 8

101 à 150 11
151 à 200 14
201 à 251 17
251 à 300 20
301 à 350 23
351 à 400 26
401 à 450 28
451 à 500 30
501 à 550 32
551 à 600 34
601 à 650 36



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

4. Procedimento
• 4.2  Procedimento– CDHU
• Todos os furos de sondagem deverão ter profundidade de até 8,45 m.  
• Caso a cravação do amostrador ser interrompida antes de atingir a 

profundidade de 5,0 m (cinco metros), deverá ser feito um deslocamento de 
2,0 m (dois metros) junto ao furo principal, em qualquer direção;

• se a situação persistir, um segundo deslocamento deverá ser executado, em 
direção oposta ao primeiro.

• Obs:Este procedimento deverá ser obedecido em detrimento do constante 
na NBR 6484/80.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

5. Critérios de paralisação
• O processo de perfuração, associado aos ensaios 

penetrométricos, deve ser utilizado até onde se obtiver, 
nesses ensaios, uma das seguintes condições:

• a) quando, em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para 
penetração dos 15 cm iniciais do amostrador-padrão;

• b) quando, em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para 
penetração dos 30 cm iniciais do amostrador-padrão; e

• c) quando, em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a 
penetração dos 45 cm do amostrador-padrão

• d) 5 golpes – penetração zero



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

6. Observação do nível do lençol freático
• 6.1 Durante a perfuração com o auxílio do trado helicoidal, 

o operador deve estar atento a qualquer aumento aparente 
da umidade do solo, indicativo da presença próxima do nível 
d’água, bem como um indício mais forte, tal como o solo se 
encontrar molhado em determinado trecho inferior do 
trado helicoidal, comprovando ter sido atravessado um nível 
d’água.

• 65.2 Nesta oportunidade, interrompe-se a operação de 
perfuração e passa-se a observar a elevação do nível d’água 
no furo, efetuando-se leituras a cada 5 min, durante 10 a 15 
min no mínimo



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
NBR 6484/01

6. Observação do nível do lençol freático
• 6.3 Sempre que ocorrer interrupção na execução da 

sondagem, é obrigatória, tanto no início quanto no final 
desta interrupção, a medida da posição do nível d’água, 
bem como da profundidade aberta do furo e da posição do 
tubo de revestimento. 

• Após o encerramento da sondagem e a retirada do tubo de 
revestimento, decorridas no mínimo 12 h, e estando o furo 
não obstruído, deve ser medida a posição do nível d’água, 
bem como a profundidade até onde o furo permanece 
aberto.



AULA 4

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 

Interpretação dos Resultados



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados

1. Taxa  Admissível dos Solos
Metodologia para a determinação da pressão
Admissível ( taxa admissível)
Conforme recomenda a NBR 6122-Projeto e Execução de 

Fundações a pressão admissível dos solos pode ser 
determinada por um dos seguintes critérios:

• a) por métodos teóricos;
• b) por meio de prova de carga sobre placa;
• c) por métodos semi-empíricos;
• d) por métodos empíricos.



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados

2. Métodos Empíricos.
São considerados métodos empíricos aqueles pelos quais se 
chega a uma pressão admissível com base na descrição do 
terreno (classificação e determinação da compacidade ou 
consistência através de investigações de campo e/ou 
laboratoriais).



Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados

2.  Determinação por Métodos Empíricos
Relação do N do SPT  com  Tensão Admissível

Vários autores apresentam fórmulas  empíricas com base 
na relações entre:  

• o número N;
• o tipo de fundação;  
• a largura da base, e
• a profundidade de assentamento da fundação. 



3. Cálculo da  Taxa  Admissível dos Solos – Métodos Empíricos
3.1.Expressão de Meyerhoff
Aplicável para  solos  arenosos 

qa=3,3 N.B (1+D/B) 1/20   ( t/m2)
onde:
qa: tensão admissível do solo
N: número de golpes dos 30cm finais do SPT;
B: menor dimensão da fundação em metros;
D: profundidade da fundação em metros.

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados



3. Cálculo da  Taxa  Admissível dos Solos
3.1.Por  Meyerhoff
EXEMPLO: 
Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de1,20m de base , assente  a 12m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N  = 16   (número de golpes dos 30cm finais do SPT 
B= 1,20m (menor dimensão da fundação em metros )
D= 12m ( profundidade da fundação em metros)

Solução: 
qa=3,3 N.B (1+D/B) 1/20 qa=3,3x16x1,2( 1+ 12/1,2)x 1/20                                             
qa=  34,9 t/m2    qa= 3,49 kg/cm2 

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
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3. Cálculo da Taxa  Admissível dos Solos
3.2.Expressão de Terzaghi
Aplicável para  solos  arenosos
B< 1,30m

qa= N /8  ( Kg/cm2)

B> 1,30m 
qa= N /10  ( Kg/cm2)

qa: tensão admissível no solo
N: número de golpes dos 30cm finais do SPT;
B: menor dimensão da fundação em metros;

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
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3. Cálculo da  Taxa  Admissível dos Solos
3.2.Por  Therzaghi
EXEMPLO: 
Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de1,20m de base , assente  a 12m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa

N  = 16   (número de golpes dos 30cm finais do SPT 
B= 1,20m (menor dimensão da fundação em metros )
B< 1,30m

Solução:
qa= N /8  ( Kg/cm2)
qa=16/8     
qa= 2,00 kg/cm2



3. Cálculo da Taxa  Admissível dos Solos
3.3. Por Ubirajara Marques Oliveira 
Aplicável para  solos  arenosos 

qa= N /5 ( Kg/cm2)

qa: tensão admissível no solo
N: número de golpes dos 30cm finais do SPT;

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
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3. Cálculo da  Taxa  Admissível dos Solos
3.3.Por  Marques Oliveira
EXEMPLO: 
Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de1,20m de base , assente  a 12m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solução: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N = 16  (número de golpes dos 30cm finais do SPT 
qa= N /5  ( Kg/cm2)
qa=16/5                                             
qa= 3,20 kg/cm2

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados



Métodos Empíricos
( SPT )                                                                                                                            

TAXA ADMÍSIVEL 
do solo  

RESULTADOS
Exemplo

3.1. Meyerhoff
qa=3,3 N.B (1+D/B) 1/20 

(t/m2)
34,9 t/m2

3,49 kg/cm2  

3.2. Therzaghi
B< 1,30m 
qa =  N/8 

B> 1,30m 
qa =  N/10
(Kg/cm2)

20t/m2

2,00 kg/cm2 

3.3.Marques de 
Oliveira

qa= N/5
(Kg/cm2)

32,9 t/m2

3,20 kg/cm2 

Tabela 1– Resultados Exemplos - Fórmulas Empíricas – SPT  -
Taxa admissível do solo -

Solos arenosos

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados

Métodos Empíricos
( SPT )                                                                                                                            

TAXA ADMÍSIVEL 
do solo  

RESULTADOS
Exemplo

3.1. Meyerhoff
qa=3,3 N.B (1+D/B) 1/20 

(t/m2)
34,9 t/m2

3,49 kg/cm2  

3.2. Therzaghi
B< 1,30m 
qa =  N/8 

B> 1,30m 
qa =  N/10
(Kg/cm2)

20t/m2

2,00 kg/cm2 

3.3.Marques de 
Oliveira

qa= N/5
(Kg/cm2)

32,9 t/m2

3,20 kg/cm2 



Exercícios

1. Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de 1,20m de base , assente  a 11 m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N = 12  (número de golpes dos 30cm finais do SPT 

2. Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de 1,20m de base , assente  a 10 m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N = 5  (número de golpes dos 30cm finais do SPT) 

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados



Exercícios

1. Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de 1,20m de base , assente  a 11 m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N = 12  (número de golpes dos 30cm finais do SPT 

2. Estimar a taxa admissível do solo na base de um tubulão
de 1,20m de base , assente  a 10 m de profundidade , 
conforme elementos fornecido  em sondagem: 
Solo na profundidade de assentamento: areia fina siltosa
N = 5  (número de golpes dos 30cm finais do SPT) 

Sondagem de Solo com Ensaio SPT 
Interpretação dos Resultados



AULA 5

NBR 6122- Projeto e Execução de 
Fundações
Métodos Empíricos

Relação entre Tensão Admissível do Solo com o 
número de golpes (N) SPT



Relação entre tensão admissível (qa)e número de 
golpes N (SPT)



Resumo – Fórmulas Empíricas
Relação entre tensão admissível (qa)  e número 

de golpes (N)
Expressão de Meyerhoff
Aplicável para  solos  arenosos 

Expressão de Terzaghi

B> 1,30m

qa= N /5  (Kg/cm2 ) Marques de Oliveira
Aplicável para  solos  arenosos 

Expressão de Terzaghi
Aplicável para  solos  argilosos

풒풂 = ퟑ,ퟑ푵푩(1+D/B) 1/20    (t/m2)

qa= 푵/ퟖ (Kg/cm2)
B ≤ 1,30m

Aplicável para  solos  arenosos

qa= 푵/ퟖ (kg/cm2)

풒풂 = ퟏ,ퟑ푵(1+ 0,3 B/L)    (t/m2)

Expressão de Terzaghi
Aplicável para  solos  arenosos

N: número de golpes dos 30cm finais do SPT;  B: menor dimensão da fundação (m);
L: maior dimensão (m) D: profundidade da fundação ( m).



Observação: 
Therzaghi sugere que a taxa admissível de solos 
obtidas pelo SPT sejam reduzidas em 50%, para 
cálculo de fundações abaixo do NA (areias e argilas 
submersas). 

Relação entre tensão admissível (qa)  e número 
de golpes (N) SPT



Exemplo:
Determinar a taxa admissível do solo na base de  uma 
sapata quadrada de 2m (B=L),  assente no horizonte de 
argila siltosa com N do SPT igual a 5, pela fórmula de 
Therzaghi.

Solo : argila siltosa
N = 5 (número de golpes dos 30cm finais do SPT)
L=B= 2,00m (dimensões da fundação)

Solução:

argila siltosa
N =5 

qa= 8,45 t/m2                

Relação entre tensão admissível (qa)  e número 
de golpes (N-SPT)

풒풂 = ퟏ,ퟑ푵(1+ 0,3 B/L)    (t/m2)

풒풂 = ퟏ,ퟑ.ퟓ	(1+ 0,3 . 2,00/2,00)  

풒풂 = ퟖ,ퟒퟓt/m2



Exercício 1 -Calcular a tensão admissível ( por Therzaghi )para uma fundação onde   
B=L=2,00m para a Tabela do Anexo A da NBR 6122-Projeto e Execução de Fundações

Solos argilosos qa= 1,3 N ( 1+ 0,3 B/L)                            
Solos arenosos                   qa= N /10  ( Kg/cm2 )

Tipo de solo Consistência
Indice de Resistência a 

Penetração 
SPT

Tensão admissível (Kg/cm²)

Argilas e  Siltes Argilosos

Muito mole < 2

Mole 3 a 5

Média 6 a 10

Rija 11 a 19

Dura >19

Compacidade SPT Tensão admissível (Kg/cm²)

Areias e Siltes Arenosos

Fofa <= 4

Pouco compacta 5 a 8

Medianamente compacta 9 a 18

Compacta 19 a 40

Muito compacta > 40. 
Obs.: Esta correlação entre o índice de resistência à penetração e a tensão admissível tem 
apenas caráter indicativo. 





Exercício 2:
Estimar a tensão admissível na base de uma fundação de 
1,00m x1,00m, conforme elementos fornecidos em perfil 
de sondagem, nas diferentes profundidades.
Obs: utilizar fórmulas empíricas de Therzaghi.

Prof. 
(m)

N

1
2
3
4
5
6
7
8

2/30            
2/32
1/19
1/21
1/30
1/23
2/30
4/30

Prof. 
(m)

N

9
10
11
12
13
14
15
16

6/30            
7/32
9/30
9/30

12/30
13/30
24/30
30/15

Nível Agua -5,94m

Solo arenoso 0,0 a 14,85m

Solo argiloso 14,85 a 15,65

Solo arenoso 15,65 a 16,15



AULA 6
FUNDAÇÕES PROFUNDAS
ESTACAS E TUBULÕES

Definições
NBR 6122-Projeto e Execução de 
Fundações



1. Fundação Profunda 
É o elemento de fundação que transmite a carga de 
uma edificação ao terreno: 

• pela base (resistência de ponta)  Rp;
• por sua superfície lateral (resistência de fuste)  RA;
• ou por uma combinação das duas   (Rp +RA), e
• que está assente em profundidade superior ao 

dobro de sua menor dimensão em planta, e no 
mínimo 3 m.
São as estacas e os tubulões.

Definições



1.Fundação Profunda - Estacas e Tubulões

Definições

Tubulão a ar comprimidoTubulão a céu aberto Estaca  



Definições
2. Estaca
É o elemento de fundação profunda executado 
inteiramente por equipamentos ou ferramentas, 
sem que, em qualquer fase de sua execução, haja 
descida de operário. 

Os materiais empregados podem ser: madeira, 
aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in 
situ ou mistos.



Definições
2.1. Estaca cravada por percussão

Tipo de fundação profunda em que a própria estaca 
( de madeira, concreto, aço)  é introduzida no 
terreno por golpes de martelo.

• O processo executivo de cravação emprega como 
equipamentos o bate-estacas.



Estaca cravada por percussão



Estaca cravada por percussão



1.Definições
2.2.Estaca escavada, com injeção

Tipo de fundação profunda executada através de 
injeção sob pressão de produto aglutinante, 
normalmente calda de cimento ou argamassa de 
cimento e areia.

Esta injeção pode ser feita durante ou após 
escavação. 



1.Definições
2.3. Estaca tipo Strauss

Tipo de fundação profunda executada por 
perfuração, com uso parcial ou total de 
revestimento recuperável (molde) e concretagem.



Estaca tipo Strauss
revestimento



Definições
2.4. Estaca tipo broca

São estacas executadas “in loco” sem molde 
(revestimento), por perfuração no terreno com o 
auxílio de um trado (∅15 a 30 cm), sendo o furo 
posteriormente preenchido com o concreto 
apiloado.

• há perigo, de estrangulamento do fuste;
• não existe garantia da verticalidade;
• só pode ser executada acima do lençol freático, 

entre outros



Definições
2.5. Estaca tipo Franki

Tipo de fundação profunda caracterizada por ter 
uma base alargada, obtida introduzindo-se no 
terreno uma certa quantidade de material granular 
ou concreto, por meio de golpes de um pilão. 
O fuste pode ser moldado no terreno com 
revestimento perdido ou não ou ser constituído
por um elemento pré-moldado.



Estaca tipo Franki
.



Estaca tipo Franki
.



Definições
2.6.Estaca "hélice contínua"
Tipo de fundação profunda constituída por concreto, 
moldada in loco e executada por meio de trado 
contínuo (haste de perfuração com hélice contínua) e 
injeção de concreto pela própria haste do trado.

A introdução do trado( hélice) no terreno  é 
realizada por meio de torque ( rotação)  para vencer 
a resistência do terreno.  



Estaca "hélice contínua"



Estaca "hélice contínua"



Definições
2.7.Estaca cravada por prensagem 

Tipo de fundação profunda em que a própria estaca 
ou um molde é introduzido no terreno através de 
macaco hidráulico.

• Nota: As estacas cravadas são denominadas estacas
• de deslocamento / estacas mega . São normalmente utilizadas como reforço 

de fundação ou substituição de fundação)



1.Definições
Estaca cravada por prensagem – estaca mega-
reforço de fundação

Macaco hidráulico
Segmento – estaca
pré-moldada de concreto 



Definições
3. Tubulão
É o elemento de fundação profunda, cilíndrico, em 
que, pelo menos na sua etapa final, há descida de 
operário.

• Pode ser feito ou sob ar comprimido (pneumático) 
e ter ou não base alargada. 

• Pode ser executado com ou sem revestimento, 
podendo este ser de aço ou de concreto. No caso 
de revestimento de aço (camisa metálica), este 
poderá ser perdido ou recuperado.



Tubulão

Tubulão a céu aberto

Tubulão ar comprimido



Tubulão

Tubulão a céu aberto
Tubulão ar comprimido
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