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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade demonstrar a importância do 
conhecimento prévio do solo para o início de uma edificação e apresentar alguns 
métodos de investigação aplicados à engenharia civil, em especial, em obras de 
construção de barragens. No desenvolver deste trabalho é descrito como cada 
método é realizado e apresenta, através de imagens, os equipamentos que são 
utilizados, dependendo do método escolhido.  
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INTRODUÇÃO 

Todas as cargas aplicadas sobre uma edificação, sejam elas de 

pequena ou grande intensidade, são transferidas ao solo. E a fim de mantê-la de 

pé, é fundamental que ele esteja preparado para suportar esses esforços. Antes 

de se iniciar qualquer tipo de construção, é necessário conhecer de forma 

aprofundada o local onde ela será realizada, ou seja, é imprescindível saber o 

perfil do solo predominante na região e suas características. 

Para obtenção desse conhecimento, é indispensável um estudo 

criterioso sobre ele, o que é de extrema importância para assegurar que a 

construção seja executada com segurança, economia e sem ocorrência de 

falhas oriundas do solo.  

Uma investigação adequada do terreno é uma atividade preliminar 
essencial à execução de um projeto de Engenharia Civil. Devem ser 
obtidas informações suficientes para permitir que se elabore um projeto 
seguro e econômico e evitar quaisquer dificuldades durante a 

construção. (KNAPPETT; CRAIG, 2014, p. 155). 
 

Há muitas formas de investigação geotécnica que podem ser 

aplicadas nessa etapa de construção e no desenvolvimento deste artigo, serão 
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apresentadas algumas delas demonstrando sua aplicação no processo de 

construção mais especificamente na edificação de barragens. 

 

1 INVESTIGAÇÕES PRLIMINARES PARA A EDIFICAÇÃO DE BARRAGENS 

 

1.1 Tipos de investigação 

 

Para MARANGON (1995), o estudo de uma barragem, e 

especificamente de sua fundação, exige investigações do tipo topográficas, 

hidrológicas e geológicas. 

Esses tipos de investigações são citados também pelo Comitê 

Brasileiro de Barragens (CBEB) quando descreve os estudos realizados durante 

a fase de escolha do melhor local para a construção de uma barragem. 

 
Em 1 de fevereiro de 1971 foram iniciados os estudos do 
aproveitamento, a serem desenvolvidos em quatro fases 
metodológicas, que envolveram levantamentos de campo, análises 
hidrológicas, investigações geotécnicas e um inventário completo de 
alternativas possíveis de projeto. Foi então feita a classificação e 
análise das informações existentes e aquisição de dados adicionais 
envolvendo a meteorologia, pluviometria, fluviometria, sedimentação, 
topografia, condições geológicas e geotécnicas, assim como a 
disponibilidade de materiais de construção e seus meios de transporte. 
Disso resultou a indicação de dez locais possíveis para a construção 
de barragens (Guaíra, Santa Maria, Laguna Verá, Alex Gage, Arroio 
Guaçu, Porto Mendes, São Francisco, Itaipu, Puerto Embalse e Ilha 
Acaray). (Comitê brasileiro de barragens. p 314) 
 
 

1.2 Investigações topográficas 

 

Pode-se definir topografia como sendo a descrição de um 

determinado local. QUINTELA (2014) apud BORGES (1992) afirma que a 

palavra topografia é derivada do grego, etimologicamente topos quer dizer lugar 

e graphen significa descrição.  

Esse tipo de estudo, cumpre antecipadamente, segundo MARANGON 

(1995), um levantamento topográfico da região onde deverá ser construída a 

barragem, delineando-se, assim, a sua bacia de acumulação. 

Para SCHNEIDER (2012) apud Araújo afirma que os estudos 

topográficos têm por finalidade elaborar as plantas topográficas, definir as 



 

 

 

seções mais adequadas para o projeto além de calcular a área a ser inundada e 

desapropriada. 

De acordo com a NBR 14.166/1998, o sistema topográfico local: 

Sistema de representação, em planta, das posições relativas de pontos 
de um levantamento topográfico com origem em um ponto de 
coordenadas geodésicas conhecidas, onde todos os ângulos e 
distâncias de sua determinação são representados, em verdadeira 
grandeza, sobre o plano tangente à superfície de referência (elipsoide 
de referência) do sistema geodésico adotado, na origem do sistema, 
no pressuposto de que haja, na área de abrangência do sistema, a 
coincidência da superfície de referência com a do plano tangente, sem 
que os erros, decorrentes da abstração da curvatura terrestre, 
ultrapassem os erros inerentes às operações topográficas de 
determinação dos pontos do levantamento.(NBR 14.166, 1998. p 5)  
 

Segundo QUINTELA (2014), a topografia tem basicamente duas 

finalidades básicas: medir e representar. Esses objetivos são por ela 

representados em um fluxograma indicado na figura a seguir: 

 

Figura 1: Fluxograma referente aos objetivos, divisões e classificações da Topografia

 

Fonte: Quintela, p 42. 

 

1.3  Investigação hidrológica  

 

Para MARANGON (1995) esse processo de investigação é de grande 

importância e tem por finalidade o conhecimento do regime de águas da região. 



 

 

 

O Manual do empreendedor sobre segurança de barragens afirma 

que os estudos hidrológicos são importantes e visam obter elementos como por 

exemplo as vazões fornecidas pelo aproveitamento e probabilidade de garantia 

dessas vazões baseando-se na distribuição no tempo das demandas a 

satisfazer. Além disso, baseia-se também em hidrogramas das cheias naturais 

e modificadas, com finalidade de dimensionar os órgãos extravasares, definitivos 

e provisórios. 

O Comitê Brasileiro de Barragens fala sobre a aplicação desse estudo 

e investigações confirmatórios relacionados à construção da barragem de Itaipu.  

Com vistas a cumprir a determinação da Comissão Mista Técnica para 
que fossem desenvolvidos pelos consultores estudos de viabilidade 
adicionais e de confirmação da alternativa escolhida, passou-se à 
realização da quarta e última fase dos estudos de viabilidade do projeto 
(...) Esse relatório final incorporou: (I) os estudos hidrológicos levados 
adiante; (II) a enchente de projeto do vertedouro, na ordem de 62.600 
m3 /s; (III) os estudos da frequência das enchentes; (IV) a capacidade 
instalada da usina, concluindo pela instalação de 18 unidades de 700 
MW; (V) os ensaios em modelo de regularização do rio e instalações 
para navegação, na escala 1:100; (VI) as unidades geradoras 
principais; (VII) a dupla frequência, decorrente do fato de que o Brasil 
adota a frequência de 60 Hz e o Paraguai de 50 Hz; (VIII) o arranjo 
geral; (IX) o vertedouro, na margem direita; (X) as barragens; e (XI) a 
casa de força. (Comitê brasileiro de barragens. p320) 
 

SCHNEIDER (2011) apud Moliterno faz uma classificação dos dados 

hidrológicos a serem levantados e segundo ele são: pluviometria, evaporação, 

infiltração, medição de vazão, descargas máximas e mínimas e cálculo da vazão 

milenar. Esses dados a serem levantados são respaldados em análises 

criteriosas de registros estatísticos obtidos ao longo de pelo menos 30 anos. 

As vazões fornecidas na seção em estudo devem ser determinadas, 
sempre que possível, recorrendo-se à análise estatística de séries 
homogêneas, da ordem de pelo menos 30 anos, de registros de vazões 
integrais mensais e anuais. (Manual do empreendedor sobre 
segurança de barragens, 2016. p 30.) 

 

Ainda segundo SCHNEIDER (2011), fazer registro de vazões 

máximas é importante para o projeto de da estrutura de contenção, assim como 

o cálculo da vazão milenar para o dimensionamento dos vertedouros e corpo da 

barragem.  

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Classificação dos Métodos de investigação geológica 

 

Os métodos de investigação geológica podem ser classificados 

segundo Lira (2013) apud Maciel Filho em duas categorias: métodos indiretos e 

métodos diretos.  

SCHNAID (2012) apresenta, em um fluxograma de interpretação de 

ensaios de campo, os dois tipos de métodos de investigação geológica aos quais 

Lira (2013) faz referência   

 

Figura 2: interpretação de ensaios de campo 

 

Fonte: Schnaid p. 17. 

 

1.4.1 Métodos indiretos 

 

Também conhecido como estudo teórico, os métodos de investigação 

são aplicados na investigação como sendo um processo de análise de 

informações obtidas através de análises e pesquisas bibliográficas. De acordo 

com o DER/SP, devem ser levantadas informações relacionadas a 

mapeamentos existentes, cartas topográficas, mapas pedológicos, 

geomorfológicos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, sismológicos relatórios 

anteriores dentre outras e essas referências podem ter diversas origens: 

bibliográficas, informações de construções semelhantes, interpretação de 



 

 

 

imagens aéreas e de satélites, levantamento de campo por mapeamento 

expedido.  

Para KNAPPETT (2016) et al, antes de se iniciar qualquer 

investigação de um terreno, um estudo teórico deve ser realizado, o qual 

compreende a coleta de informações pertinentes ao local para que se possa dar 

apoio ao planejamento do trabalho de campo a ser executado posteriormente. 

Ainda de acordo com KNAPPETT (2016) et al, um estudo de mapas geológicos 

e dos registros, se disponíveis, deve fornecer uma indicação das prováveis 

condições do solo em questão. E em momento anterior ao início do trabalho de 

campo, é necessário fazer uma vistoria a pé no local e também na vizinhança. 

Leitos de rios, escavações existentes, pedreiras expostas, se presentes no local, 

podem fornecer informações muito importantes sobre os estrados e condições 

das águas subterrâneas. 

Essas informações coletas serão importantes no processo de decisão 

sobre qual tipo de investigação deverá ser aplicada.  

As considerações de todas as informações obtidas no estudo teórico 
permitem selecionar o tipo mais apropriado de investigação e 
possibilitam que o trabalho de campo seja adequado para caracterizar 
o local da melhor maneira possível. Isso levará, no final das contas, a 
uma investigação de terreno mais eficiente. (KNAPPETT; CRAIG,  
2014, p. 155). 

 

1.4.2 Métodos diretos 

 

Os métodos diretos de investigação, como sugerido pelo próprio 

nome, refere-se àqueles que permitem uma análise mais clara dos materiais 

presentes no interior da Terra. Estes tipos de métodos incluem o estudo de 

afloramentos rochosos, do material das partes mais profundas da litosfera que 

são transportados à superfície por atividades vulcânicas além da análise de 

dados de minas e sondagens.  

Neste método, as informações são obtidas pelo pesquisador de forma 

direta pelo contato com o material retirado do local de realização do estudo e um 

dos métodos mais utilizados nesta classificação é a sondagem. 

 

Na Engenharia Civil, o método de investigação geológica mais utilizado 
é a sondagem que é um método direto, pois permite a obtenção direta 
das propriedades dos solos e das rochas através da coleta "in Locu" 
destes materiais. (LIRA, p. 24. 2013) 



 

 

 

2 STANDARD PENETRATION TEST (SPT) 

 

De acordo com SCHNAID (2012), o Standard Penetrarion Test (STP) 

além de ser um dos meios de sondagem mais conhecidos do mundo é também 

uma das formas mais econômicas e utilizadas na realização de investigação 

geotécnica. 

Ainda segundo o autor, esse ensaio é constituído de uma medida de 

resistência dinâmica junto a uma sondagem de simples reconhecimento e tem 

por finalidade indicar a densidade de solos granulares e também é empregado 

para identificação da consistência de solos coesivos. 

Conforme a NBR 6484:2001 o STP tem por finalidade determinar a 

tipologia do solo de acordo com suas profundidades de ocorrência, identifica 

ainda a posição do nível d’água além de identificar a resistência à penetração 

(N) a cada metro. 

Lira (2013, p. 24) apud Melo; Teixeira 1960 apresenta as 

características desse método de sondagem       

A Sondagem de Simples Penetração (SPT) é um método de 
investigação geológica que se caracteriza por ser um teste de 
penetração padrão que ocorre com a finalidade de coletar uma amostra 
de solo para ser analisada em laboratório quanto a sua composição, o 
seu tipo de solo e o seu índice de resistência à penetração. 
 

Conforme o item 5.1 da NBR 6484:2001, o equipamento de sondagem 

SPT é composto por uma  Torre com roldana, tubos de revestimento composição 

de perfuração ou cravação, trado-concha ou cavadeira, trado helicoidal, trépano 

de lavagem, amostrador-padrão, cabeças de bateria, martelo padronizado para 

a cravação do amostrador, baldinho para esgotar o furo, medidor de nível d’água, 

metro de balcão, recipientes para amostras, bomba d’água centrífuga 

motorizada, caixa d’água ou tambor com divisória interna para decantação, e 

ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 3: Equipamento de sondagem SPT 

 
Fonte: VWF Fundações (2018). Disponível em:      

https://www.vwffundacoes.com.br/sondagem-de-solo-spt 
 
 

Figura 4: imagem ilustrativa para sondagem SPT 

 
Fonte: VWF Fundações (2018). Disponível em:      

https://www.vwffundacoes.com.br/sondagem-de-solo-spt 
 
 

Para ROSA (2008), o processo de sondagem consiste na cravação 

do amostrador no terreno a ser sondado utilizando um peso de 65 kg 

despencando de uma altura de 75 mm. A resistência (N) do solo é determinada 

https://www.vwffundacoes.com.br/sondagem-de-solo-spt
https://www.vwffundacoes.com.br/sondagem-de-solo-spt


 

 

 

pela quantidade de golpes necessários para que a amostra penetre 300 mm logo 

depois de uma cravação inicial de 150 mm. 

A norma NBR 6484:2001, referente ao processo de sondagem SPT, 

propõe a utilização de uma tabela (Tabela 01) para relacionar a resistência (N) 

com esta os estados de compacidade quando em relação a areia ou da 

consistência quando referente a argila. Porém não faz menção a qualquer tipo 

de correção ao resultado obtido para o valor de (N). 

 
Tabela 1: Tabela dos estados de compacidade e de consistência 

 
Fonte: NBR 6468:2001.  p17. 

 
 

3 ENSAIOS DE CONE (CPT) E PIEZOCONE (CPTU) 

 

Os métodos de ensaio de cone (CPT) e piezocone (CPTU) são 

caracterizados, internacionalmente, segundo SCHNAID (2012) como sendo uma 

das mais importantes ferramentas de prospecção geotécnica.  Ele afirma ainda 

que os resultados obtidos através desses tipos de ensaios, podem ser usados a 

fim de determinar as propriedades dos materiais que forma analisados em 

especial em depósitos de argila mole além de determinar a previsão da 

capacidade de carga de fundações. 



 

 

 

Esses métodos investigativos são regidos pela norma NBR 

12069/1991 e de acordo com ela, este ensaio consiste em cravar, no solo, uma 

ponteira padronizada do tipo cone ou cone atrito com velocidade padrão.  

MEDINA (2007) descreve este tipo de ensaio como sendo bastante 

simples. Segundo ela, consiste em cravar uma ponteira cônica horizontalmente 

no solo.  

O ensaio de cone é bastante simples, consistindo na cravação vertical 
no terreno de uma ponteira cônica (60° de ápice) de aço instrumentada, 
cuja seção transversal é de 10 cm², e área da luva é de 150 cm², a uma 
velocidade lenta e constante de 20 mm/s (MEDINA, 2007. p 8).  
 

 
Figura 5: Detalhe de uma ponteira cone 

 
Fonte: PMKD 2018 Disponível em: https://pmkb.com.br/artigos/ 

construcoes-de-acessos-e-plataformas-de-parques-de-parques-eolicos/ 
 

Na realização do ensaio de cone (CPT) é possível medir as 

resistências de ponta e lateral. Já no ensaio piezocone (CPTU) pode-se medir a 

pressão intersticial da água. Os ensaios de dissipação do excesso de pressão 

intersticial gerados durante o processo de cravação do piezocone no solo podem 

ser interpretados para obter o coeficiente de consolidação na direção horizontal.4 

 

4 ENSAIO DE PALHETA 

 

Conforme QUEIROZ (2013) apud Jannuzzi este tipo de ensaio foi 

utilizado pela primeira vez na Suécia mais precisamente em 1919. A partir de 

                                                 
4 Jaime A. Santos. Ensaios de campo. Disponível em: http://www.civil.ist.utl.pt/~jaime/ME5.pdf  

http://www.civil.ist.utl.pt/~jaime/ME5.pdf


 

 

 

então, tem sido empregado para se obter a resistência não drenada de solos 

moles/médios e que é principalmente utilizado em aterros moles.    

Para a realização deste ensaio, é necessário que já se tenha um 

conhecimento prévio do perfil desse solo para que se possa avaliar a 

aplicabilidade do método 

 

“O ensaio de palheta, mundialmente conhecido como Vane Test, é 
empregado na determinação da resistência ao cisalhamento não 
drenado do solo in situ de argilas de consistência mole a rija. Assim, 
há a necessidade do conhecimento prévio do perfil do solo para avaliar 
a aplicabilidade deste ensaio a determinada profundidade do solo.” 
(PASSOS, 2009. p 37 apud Schnaid 2000)   

 

A NBR 10905:1989 estabelece dois tipos de aparelhagem para a 

realização desse estudo e são segundo ela tipo A e tipo B (Ver figuras 1 e 2 no 

anexo). Ainda de acordo com a NBR, o aparelho tipo A é utilizado para realizar 

sondagem sem necessidade de furo prévio no solo já o do tipo B necessita de 

uma perfuração no solo. 

 

4.1 Ensaios com o equipamento tipo A são realizados, segundo a NBR 

10905:1989: 

  

4.1.1 Cravando-se estaticamente o equipamento no terreno com a palheta na 

posição recolhida dentro da sapata utilizando como suporte um macaco ou um 

tripé de sondagem. 

 

4.1.2  Ao se atingir a profundidade desejada, força-se as hastes de extensão 

cravando a palheta no solo a uma distância de 0,5 m adiante da sapata de 

proteção sem realizar giro. 

 

4.1.3  Após isso, é necessário posicionar a unidade de medição e de medição e zera-

se, então, os instrumentos. 

 

4.1.4 Logo em seguida, aplica-se de imediato o torque fazendo a realização de leituras 

e anotando o torque máximo ou a curva torque-rotação aplicada. A norma informa que 

o tempo passado entre o término da cravação da palheta e a aplicação da rotação não 

pode superar os 5 minutos. 

 



 

 

 

 

4.1.5 Depois de determinado o torque máximo, dez voltas de 180° devem ser 

aplicadas à palheta e o ensaio deverá ser repetido para que se possa determinar a 

resistência amolgada sendo que o tempo decorrido entre as duas deve ser inferior a 5 

minutos. 

 

4.2 Ensaios com o equipamento tipo B são realizados, segundo a NBR 

10905:1989:  

 

4.2.1 De antemão, é necessário que já se tenha uma perfuração no terreno com 

diâmetro de 75 mm, para em seguida, inserir o conjunto palheta-espaçadores-

hastes. Se houver necessidade, a perfuração deverá ser revestida por toda sua 

extensão a fim de evitar desmoronamento. 

 

4.2.2 Logo após o conjunto chegar ao fundo da perfuração, a palheta é cravada de 

imediato no solo sem rotacionar, em um comprimento superior a 0,5 m e não inferior a 

quatro vezes o diâmetro da perfuração de sondagem. 

 

4.2.3 Os demais procedimentos são, de acordo com a norma, os mesmos praticados 

com o equipamento tipo A. 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir do desenvolver deste trabalho, pode-se constatar que é 

importante que as edificações sejam realizadas após o conhecimento prévio do 

solo da região, pois é através dos resultados obtidos nas investigações que o 

engenheiro determinará o melhor tipo de fundação a ser empregado para aquela 

região. 

Essas investigações aplicadas à construção de barragens, tornam-se, 

portanto, indispensáveis, por se tratar de uma obra de grande magnitude e, em 

sua maioria, construída sobre solos adversos o que exige que as fundações 

sejam, além de bem executas, corretamente escolhidas.  

Além disso, pode-se constatar que é importante que todos as 

condições geológicas do local sejam consideradas a fim de que problemas em 

suas fundações sejam evitados e consequentemente, evita que a obra seja 



 

 

 

colocada em riso o que de forma direta influencia na parte econômica da 

empresa responsável pela realização da edificação.  
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ANEXOS 
 
 
 

Figura 6: Equipamento tipo A sem perfuração prévia 

 
Fonte: NBR 10905:1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Figura 2: Equipamento tipo B com perfuração prévia 

 
Fonte: NBR 10905:1989 

 


