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Resumo O conhecimento do comportamento do solo é uma das tarefas mais 

complexas na Engenharia Geotécnica. Esta complexidade deve-se ao 

facto de o solo ser naturalmente um material heterogéneo e não uniforme 

na sua constituição.  

O objetivo principal deste trabalho é compreender a relação entre 

parâmetros geotécnicos análogos de ferramentas mais comumente usadas 

na investigação geotécnica, (CPTu e SPT), através de uma análise 

comparativa.   

A metodologia de trabalho consistiu na comparação dos parâmetros do 

solo através de 8 ensaios CPTu e 7 ensaios SPT para profundidades 

máximas de 32,5 m em um deposito aluvionar localizado no porto da Beira 

(Moçambique). Utilizando regressão linear, foram desenvolvidas 

correlações entre parâmetros do solo dos 8 pares de ensaios (CPTu/SPT).  

Inicialmente faz-se uma abordagem sobre as principais correlações 

existentes na literatura para obtenção de parâmetros geotécnicos 

baseados em investigações de campo com o ensaios CPTu e SPT. Neste 

contexto foram comparados os parâmetros de ensaio N60/(N1)60, resistência 

de ponta corrigida (qt) e os parâmetros geotécnicos, nomeadamente o 

ângulo de resistência ao corte (φ´) a coesão não drenada (cu), o módulo de 

deformabilidade confinado (M) e o índice do comportamento do material 

(Ic). 

Foram desenvolvidas comparações elementares e globais para cada 

parâmetro entre os dois ensaios e estabelecidas relações existentes.  

A razão de proporcionalidade revela uma consistência para os parâmetros 

analisados, e os coeficientes de determinação variam de razoável a bom.  

Apesar dos resultados de alguns parâmetros apresentarem alguma 

dispersão os valores convergem com àquelas reportadas na bibliografia 

internacional para este tipo de estudo. 

Em termos globais a comparação entre os parâmetros dos ensaios indica 

uma boa convergência e aproximação, permitindo converter os  parâmetros 

do ensaio SPT em seus análogos do CPTu com alguma segurança. 
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Abstract Knowledge of soil behavior is one of the most complex tasks in 

Geotechnical Engineering. This complexity is due to the fact that soil is 

naturally a heterogeneous material and not uniform in its constitution.  

The main objective of this work is to understand the relationship between 

analogous geotechnical parameters of more commonly used tools in 

geotechnical investigation, (CPTu and SPT), through a comparative 

analysis.   

The methodology consisted in the comparison of soil parameters through 

8 CPTu tests and 7 SPT tests for maximum depths of 32.5 m in an alluvial 

deposit located in the port of Beira (Mozambique). Using linear 

regression, correlations were developed between soil parameters of the 

8 pairs of tests (CPTu/SPT).  

Initially, an approach is made to the main correlations existing in the 

literature for obtaining geotechnical parameters based on field 

investigations with CPTu and SPT tests are discussed. In this context, 

the test parameters N60/(N1)60, corrected ultimate strength (qt) and the 

geotechnical parameters, namely the shear strength angle (φ´), the 

undrained cohesion (cu), the confined modulus of deformability (M) and 

the material behaviour index (Ic), were compared. 

Elementary and global comparisons were developed for each parameter 

between the two tests and existing relationships were established.  

The proportionality ratio reveals a consistency for the analysed 

parameters, and the determination coefficients vary from reasonable to 

good.  

Although the results of some parameters present some dispersion, the 

values converge with those reported in the international literature for this 

type of study. 

In global terms, the comparison between the parameters of the tests 

indicates a good convergence and approximation, allowing converting 

the parameters of the SPT test into their CPTu analogues with some 

confidence. 
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Résumé La connaissance du comportement des sols est l'une des tâches les plus 

complexes de l'ingénierie géotechnique. Cette complexité est due au fait que 

le sol est naturellement un matériau hétérogène et non uniforme dans sa 

constitution.  

L'objectif principal de ce travail est de comprendre la relation entre les 

paramètres géotechniques analogues des outils les plus couramment 

utilisés dans l'investigation géotechnique, (CPTu et SPT), à travers une 

analyse comparative.   

La méthodologie a consisté en la comparaison des paramètres du sol à 

travers 8 tests CPTu et 7 tests SPT pour des profondeurs maximales de 32.5 

m dans un dépôt alluvial situé dans le port de Beira (Mozambique). En 

utilisant la régression linéaire, des corrélations ont été développées entre les 

paramètres de sol des 8 paires de tests (CPTu/SPT).  

Dans un premier temps, une approche est faite des principales corrélations 

existantes dans la littérature pour l'obtention de paramètres géotechniques 

basés sur des investigations de terrain avec des essais CPTu et SPT.  

Dans ce contexte, les paramètres de l'essai N60/(N1)60, la résistance ultime 

corrigée (qt) et les paramètres géotechniques, à savoir l'angle de résistance 

au cisaillement (φ´), la cohésion non drainée (cu), le module de déformabilité 

confiné (M) et l'indice de comportement des matériaux (Ic), ont été comparés. 

Des comparaisons élémentaires et globales ont été développées pour 

chaque paramètre entre les deux tests et les relations existantes ont été 

établies.  

Le rapport de proportionnalité révèle une cohérence pour les paramètres 

analysés, et les coefficients de détermination varient de raisonnables à 

bons.  

Bien que les résultats de certains paramètres présentent une certaine 

dispersion, les valeurs convergent avec celles rapportées dans la littérature 

internationale pour ce type d'étude. 

En termes globaux, la comparaison entre les paramètres des tests indique 

une bonne convergence et approximation, permettant de convertir les 

paramètres du test SPT en leurs analogues CPTu avec une certaine 

confiance. 
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1. Introdução 

O ensaio de Penetração Padrão (SPT) e o ensaio de Penetração de Cone 

(CPT/CPTu) são os ensaios in situ mais vulgarmente usados para delinear a 

estratigrafia e determinar as propriedades geotécnicas de solos.  

Atualmente, tem havido avanços significativos nos ensaios CPT/CPTu e outros 

métodos contemporâneos de ensaio in situ, mas o SPT configura-se como uma 

ferramenta prioritária de investigação em muitas partes do mundo, devido ao seu 

extenso banco de dados, resultante da sua longa experiência de aplicação na 

caracterização geotécnica. Como tal, há uma necessidade contínua de 

desenvolver correlações SPT-CPT(u) confiáveis para fazer melhor uso da 

experiência crescente e mais confiável dos ensaio SPT. 

Embora o ensaio SPT seja mais simples de executar, este ensaio é 

frequentemente monoparamétrico, isto é, faculta apenas o valor NSPT e uma 

amostra de solo para testes de laboratório. O valor NSPT permite deduzir várias 

correlações com parâmetros de outros ensaios como a resistência de ponta (qc), 

do ensaio CPTu, ou com parâmetros geotécnicos como o ângulo de atrito (𝜑’) de 

solos arenosos ou coesão não drenada (cu) de solos argilosos, entre outros. 

Por seu lado o Cone Penetration Test (CPT/CPTu) é útil para o delineamento da 

estratigrafia e registo rápido e contínuo de parâmetros associados à resistência 

compressibilidade e permeabilidade dos solos. Os méritos do CPTu são a 

repetibilidade, medição contínua do perfil, simplicidade do ensaio, baixo custo e 

possibilidade de aplicação  de uma análise racional (Robertson et al., 1983). 

Uma significativa experiência relacionada com correlações baseadas nos 

parâmetros SPT foi acumulada e publicada. No entanto, as interações diretas com 

ensaios CPT(u), têm sido experimentadas em campo de pesquisas geotécnicas, 

pois é necessário estabelecer correlações entre o SPT e CPTu para usar os dados 

baseados em SPT já existentes (Robertson et al., 1983). Por outro lado, a união 

em campo destes ensaios e o estabelecimento de correlações, dispõe aos 

projetistas resultados mais completos, permitindo maior entendimento das 
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condições do maciço e assim, definir parametros geotécnicos mais adequados as 

condições impostas pelo projeto.  

Diante da escassez de ensaios de piezocone em investigação geotécnica, em 

Moçambique, concretamente na cidade da Beira, centro do país, as comparações 

paramétricas e dedução de correlações entres os ensaios SPT e CPTu, além de 

produzir conteúdo académico, contribuem igualmente para aferir a 

comparabilidade entre os dois ensaios no âmbito da geologia do local, e permite 

determinar parametros geotécnicos mais adequados as condições impostas pelo 

projeto e proporciona garantia da qualidade dos dados.  

As comparações paramétricas e correlações dos ensaios abordados na literatura 

descrevem os parâmetros do solo dos locais em que foram desenvolvidos os 

respetivos estudos, partindo do pressuposto baseado na similaridade entre a 

estratigrafia dos resultados entre os ensaios SPT e CPTu, podendo não traduzir 

adequadamente as características e solos de outras regiões. Portanto, baseando-

se nos resultados de ensaios desenvolvidos nos solos do porto da Beira, permitirá 

deduzir parâmetros geotécnicos, comparar e deduzir correlações entre os 

parâmetros de resistência e de deformabilidade dos dois ensaios e obter resultados 

que traduzam o comportamento específico do solo da área de estudo com maior 

grau de confiabilidade. 

1.1. Objetivos 

O objeto de estudo deste trabalho é a análise comparativa entre os parâmetros 

geotécnicos obtidos a partir de resultados de ensaios SPT e CPTu realizados no 

Porto da Beira, em Moçambique, de modo a: 

▪ Avaliar os parâmetros geotécnicos a partir dos resultados dos ensaios SPT 

e CPTu; 

▪ Comparar os parâmetros geotécnicos obtidos a partir dos ensaios SPT e 

CPTu e estabelecer correlações inter-paramétricas; 

▪ Efetuar o Zonamento geológico-geotécnico com base nos parâmetros dos 

ensaios SPT e CPTu. 



Introdução 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 3 

1.2. Metodologia 

A presente tese propõe-se a apresentar e descrever os ensaios SPT e CPTu e, em 

seguida, efetuar correlações e comparações paramétricas entre os dois ensaios, 

baseando-se num estudo de caso.  

Os dados de campo usados como parte desta dissertação foram coletados de 

ensaios de penetração padronizado (SPT) e ensaios com piezocone (CPTu) 

realizados durante a investigação geológico-geotécnica do subsolo do Porto da 

Cidade Beira, em Moçambique. A campanha de prospeção geológico-geotécnica, 

esteve a cargo da GEOMA LTD e seguiu as normas, especificações técnicas e 

procedimentos recomendados pelas instituições credenciadas com enfoque para 

Eurocode: 7-Part 2. Para alcançar os objetivos idealizados para estudo, foram 

usados os métodos que se seguem: 

1.2.1. Consulta Bibliográfica  

Para a concretização dos objetivos traçados e a efetivação deste trabalho, numa 

primeira fase foi priorizada a pesquisa, compilação e assimilação de dados 

bibliográficos referentes a prospeção geotécnica, mecânica de solos e geologia de 

engenharia, nomeadamente os conteúdos relacionados com o ensaio Standard 

Penetration Test (SPT), o ensaio Cone Penetration Test (CPTu) e as correlações 

existentes entre eles. A consulta bibliográfica foi a base em todas as fases da 

pesquisa. 

1.2.2. Trabalhos de campo 

Durante a fase campo, um total de 7 ensaios SPT e 66 ensaios CPTu foram 

realizados numa área pertencente ao porto da Beira com objetivo de conhecer as 

condições geotécnicas do subsolo. Os ensaios SPT foram executados com recurso 

ao amostrador de Terzaghi, executados por um sistema automático de cravação, 

de acordo com a norma ISO 22476-3:2005.  
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Os furos de sondagem onde foram realizados os ensaios SPT atingiram 

profundidades máximas variando de 25,6 m a 31,1 m, com um total de 202,97 m 

perfurados e 139 ensaios realizados. Intercalados com zonas de amostragem, os 

ensaios SPT foram executados com espaçamento de 1,0 a 1,5 m de profundidade, 

para avaliar a consistência, compacidade e deformabilidade dos solos. 

A perfuração foi realizada por rotação com recurso a tubos de revestimento de 

modo a estabilizar as paredes do furo e em alguns casos sem utilizar água na 

furação para evitar a perturbação das amostras recolhidas. Na camada superior, e 

nos estratos mais duros/compactos, a perfuração foi executada com água 

circulante. Ao longo dos furos, amostras remexidas e indeformadas foram 

coletadas para os respetivos ensaios laboratoriais.   

Os ensaios CPTu foram desenvolvidos com recurso a um cone normalizado 

conectado a uma sequência de varas de 1 m de comprimento, equipado com um 

sensor de poro pressão, ligado a um ´´datalogger´´ por meio de um cabo que faz 

um registo automático da resistência de ponta (qc), atrito lateral (fs), poro-pressão 

(u2) e inclinação do cone durante a cravação.  

Os ensaios CPTu foram realizados de acordo com os procedimentos da ISSMGE 

´´International Reference Test Procedure for the Cone Penetration Test and the 

Cone Penetration Test with pore pressure (1999) ´´. Os ensaios CPTu alcançaram 

as profundidades entre 17 m e 32,34 m.  

1.2.3. Trabalhos de Gabinete 

Nesta fase procedeu-se à sistematização, análise e discussão de dados obtidos 

nos ensaios SPT e CPTu com recurso a ferramentas do programa excel.  

De modo a correlacionar os parâmetros dos ensaios SPT e CPTu, os outliers foram 

omitidos e os dados refinados foram derivados para cada parâmetro, permitindo 

assim determinar a razão de proporcionalidade (k) e coeficiente de determinação 

(R2) entre os dois ensaios. 
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Neste contexto, foram realizadas comparações e estabelecidas correlações entre 

parâmetros comparáveis dos dois ensaios, seguindo o roteiro indicado em seguida 

para permitir a elaboração de comparações e correlações entre os parâmetros dos 

ensaios SPT e CPTu, e deduzir conclusões: 

Passo 1: Determinação N60 e (N1)60 para todos os ensaios SPT; 

Passo 2:  Determinação do ângulo de resistência ao corte (φ´), resistência 

não drenada (cu), módulo de deformabilidade (E), via correlações com NSPT, 

N60 e (N1)60 e com parâmetros do ensaio CPTu; 

Passo 3: Visão global da informação através de gráficos parâmetro vs 

profundidade; 

Passo 4: Elaboração de gráficos elementares e gráficos globais 

representativos dos valores obtidos via SPT e CPTu. 

A figura 1 representa de forma simplificada o esquema metodológico usado para a 

realização desta Dissertação. 

 

Figura 1.Fluxograma metodológico simplificado das etapas e procedimentos de trabalho.
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2. O ensaio SPT 

2.1. Descrição sumária do ensaio 

O ensaio mais comumente usado no mundo é o Standard Penetration Test (SPT), 

também conhecido por ensaio de penetração dinâmica padronizado (Standard 

penetration Tes). O SPT é um ensaio simples e robusto adequado para a maioria 

dos tipos de solo, exceto cascalho e é geralmente executado usando um 

equipamento de perfuração geotécnica convencional. O objetivo fundamental do 

ensaio SPT é a determinação da resistência de solo, à custa da penetração 

dinâmica de um amostrador normalizado e obtenção de amostras representativas 

em furos de sondagem. 

O ensaio envolve a utilização de um martelo SPT para cravar no solo um 

amostrador conectado a uma série de varas com objetivo de determinar a 

resistência de solo, à custa da penetração dinâmica de um amostrador normalizado 

e obter amostras representativas em furos de sondagem. 

O processo consiste em cravar o amostrador na base de um furo e registar 

informações sobre o número de golpes a cada intervalo de 15 cm para os primeiros 

45 cm de cravação (Aboumatar, 1994). O número de golpes necessários à 

penetração dos últimos 30 cm do amostrador corresponde ao ‘’N’’ do ensaio SPT, 

o qual se relaciona diretamente com a resistência do solo à solicitações.  

O ensaio SPT foi originalmente desenvolvido para identificar as propriedades do 

solo em camadas subsuperficiais, tornando-se numa técnica popular e económica, 

cujos parâmetros são amplamente utilizados para aplicações práticas. 

Em 1922 a The R. Gow Company incorporou-se à Raymond Concrete Pile 

Company onde Linton Hart Gordon A. Flacher introduz um amostrador bipartido do 

tipo Raymond (1927), análogo ao amostrador padrão atual.  

Com o passar do tempo até aos dias recentes, o SPT experimentou mudanças 

significativas, motivadas pela evolução do equipamento e alteração dos 
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procedimentos do ensaio. Porém, a sua ampla divulgação verifica-se a partir da 

década de 1940, especificamente em 1948 aquando da publicação do livro escrito 

por Terzaghi & Peck, intitulado ´´Soil Mechanics in Engineering Practice’’ in (Matos 

Fernandes, 2011).  

Entre os anos 40 e 70 James D. Parson segue com as primeiras tentativas de 

padronização do ensaio, surgindo a 1ª Norma. A normalização do ensaio ocorreu 

em 1958 pela ASTM, no entanto muitos continuaram a utilizar procedimentos e 

equipamentos não normalizados pela ASTM. 

 A partir dos anos 70 aos dias de hoje a principal preocupação com o ensaio SPT 

está relacionada com as perdas de energia. 

O ensaio SPT permite a determinação de uma medida de resistência à penetração 

dinâmica e em simultâneo a amostragem do material que se ensaia. Estas duas 

vertentes tornam o ensaio num método de caracterização geotécnica muito atrativo 

(Rodrigues, 2003), ainda que problemático, uma vez que não pode fazer duas 

coisas bem ao mesmo tempo (Mayne et al., 2002). O quadro 1 apresenta de forma 

sintética algumas vantagens e desvantagens do ensaio SPT. 

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens do ensaio SPT, Mayne et al., (2002). 

Vantagens Desvantagens 

Permite obter uma amostra e um 

valor NSPTem simultâneo; 

Recolha simultânea de uma amostra e NSPT 

resulta em má qualidade,  

Simples e robusto; Perturbação da amostra 

Adequado a muitos tipos de solos; Resultado grosseiro para análise 

Realizável em rochas brandas; Não aplicável em argilas ou silte muito moles 

Disponível em todo mundo; Grande variabilidade e incerteza 
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2.2. Normas de execução  

A normalização do ensaio SPT foi introduzida em 1958 pela American Society for 

Testing and Material, existindo atualmente diversas normas nacionais, regionais e 

uma norma de padrão internacional, adotado como referência: International 

Reference Test Procedure (IRTP/ISSMFE, 1988b). A seguir são apresentadas as 

principais normas aplicadas ao ensaio SPT: 

▪ ASTM-D-1586 / D1586M-18, Standard Test Method for Standard 

Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of soils, ASTM 

International, West Conshohocken, PA, 2018; 

▪ BS 1377-9, 1990. Methods of Test for Soil for Civil Engineering Purposes – 

Part 9: In-situ tests. British Standard Institutions, London, Dynamic of 

Structure; 

▪ EN ISO 22476-3 Investigações e Ensaios Geotécnicos. Ensaios de Campo. 

Parte 3: Ensaio de Penetração Dinâmica Standard (ISO 22476-3:2005); 

▪ Eurocode 7 (2004), ´´Geotechnical design´´. Final Draft, ENV 1997-1, 1997-

3. European Committee for Standardization, Brussels; 

▪ NBR-6484/1980: Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.  

 

2.3. Equipamentos 

Um sistema de ensaio SPT é constituído por equipamento composto basicamente 

por quatro partes distintas: Amostrador, varas, dispositivo de queda, para além do 

sistema de perfuração para a execução do furo. O peso total do sistema 

(amostrador, varas e martelo) nunca devera ser superior a 115 kg (ISO 22476-3; 

EC-7 part 3). Em seguida serão descritos individualmente os vários elementos 

constituintes deste ensaio: 
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2.3.1. Amostrador normalizado 

Usualmente designado por amostrador normalizado de Terzaghi, este dispositivo 

consiste em um tubo bipartido de aço constituído por três partes: a cabeça (parte 

superior), o corpo central (parte central) e a boca (parte inferior). O diâmetro 

externo e interno do corpo central são 51±1mm e 35±1mm respetivamente, e um 

comprimento não inferior a 450 mm. A boca possui um diâmetro igual ao do corpo, 

assim como a cabeça, e possui um comprimento de 76 mm, dos quais 19 mm 

constituem o bisel da ponteira de modo a facilitar a penetração.  A cabeça têm 165 

mm de comprimento e o amostrador apresenta um peso em torno de 6,8 kg.  

A extremidade superior da ponteira conta com uma peça de rosca para a 

amarração ao trem de varas que estabelecem a ligação até a superfície, onde são 

aplicadas os golpes para cravação. É ainda dotado de uma válvula de esfera e de 

orifícios laterais para a remoção do ar e água durante o processo de cravação, 

conforme as figuras 2 e 3. 

  

Figura 2- Secção longitudinal de um amostrador padrão SPT do tipo Terzaghi, ASTM D 
1586, 2018. 

 

 

Figura 3- Amostrador Padrão. 
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2.3.2. Varas 

As varas de aço maciço (figura 4), devem enquadrar-se entre 40 e 60 mm de 

diâmetro, com variação do peso linear entre 4,23 e 10 kg de modo a manter a 

deflexão sempre inferior a 1 por 200, isto é, 0,5 %.  As varas deverão ser 

periodicamente inspecionadas quanto à sua linearidade (CESTARI, 1990; ISO 

22476-3; EC-7 part 3),. 

 

Figura 4 – Varas e tubos. 

 

 

2.3.3. Dispositivo de queda 

O dispositivo de queda é constituído por três partes: 

i. Batente – em aço maciço que deve ser dotado de uma superfície lisa de 

modo a garantir a transferência total de energia que parte do martelo e se 

transmite às varas, e por fim ao amostrador; 

ii. Martelo – Constituído de aço e geralmente designado por pilão, com uma 

massa bruta de 63,5 ± 0,5 kg livre (ISO 22476-3; EC-7 part 3) é o dispositivo 

que aplica golpes sobre a composição (cabeça, varas e amostrador); 
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iii. Sistema de elevação do martelo – sistema que eleva o martelo até uma 

altura de 760 ± 10 mm, a partir da qual o martelo cai em queda livre (ISO 

22476-3; EC-7 part 3). 

 

2.3.4. Sistema de perfuração 

Sistema de perfuração aplicado na abertura do furo de sondagem pode ser manual 

ou mecanizado, realizado através de trados, trépanos ou coroas de sondagem 

apresentadas na figura 5. 

 

Figura 5 - Equipamento de perfuração hidráulico. 

 

2.4. Execução do ensaio 

O procedimento do ensaio SPT, consiste em deixar cair repetidamente um martelo 

de 63,5 kg de uma altura 760 ± 10 mm para cravar um amostrador padrão em três 

incrementos sucessivos de 15 cm. 
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O ensaio inicia-se com a abertura de um furo de sondagem através de uma 

ferramenta de corte adequada, no interior do qual serão executados os ensaios 

SPT a intervalos regulares como apresentado no diagrama da figura 6. Uma vez 

executado o furo até à profundidade de ensaio, o amostrador padronizado é 

colocado no fundo e procede-se à cravação do mesmo. A execução do ensaio SPT 

pode ser dividida em duas fases, que consistem em três penetrações sucessivas 

de 15 cm do amostrador: a primeira fase com uma penetração de 15 cm e a 

segunda com as duas restantes correspondente a 30 cm. 

 

Figura 6 - Esquema do procedimento de execução do ensaio SPT. 

 

O número de golpes necessários para introduzir o amostrador é registado para 

cada intervalo de 15 cm num total de 45 cm, sendo que o segundo e do terceiro 

intervalos são somados para fornecer o número de golpes/30 cm e constitui o 

resultado do ensaio, designado resistência à penetração dinâmica SPT. Além do 

registo da contagem de golpes para cada intervalo, deve ser registada a 

recuperação do solo para um total de 45 cm do amostrador.  
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No fim do ensaio, o amostrador é recuperado e a amostra do solo é removida e 

classificada. A ferramenta de corte é novamente instalada e executada a furação 

para a próxima profundidade de ensaio (geralmente 1,5 m). 

Os valores NSPT adquiridos são geralmente apresentados no registo de perfuração 

junto com a classificação do solo e o nível freático. Ao executar um ensaio SPT e 

registar informações no registo de campo, os seguintes itens são imprescindíveis:  

1) O valor de NSPT, sempre registado como um número inteiro; 

2) De acordo com a norma EN ISO 22476-3, se na primeira fase do ensaio o 

número de golpes atinge 50 sem que se verifique a penetração dos 15 cm, 

ou atingido na segunda fase sem a penetração de 30 cm, o ensaio é 

interrompido e regista-se o comprimento de cravação observado. 

Geralmente, esta situação é designada por ‘’nega’’. Assim, deduz-se o valor 

de NSPT para a penetração dos 30 cm através de extrapolação; 

3) Se o valor NSPT for menor que um, deve registar-se que a penetração 

ocorreu devido ao peso do martelo e das varas. 

Desde a sua padronização em 1958 (ASTM D1586), melhorias significativas na 

compreensão da dinâmica do ensaio SPT ocorreram nos últimos anos, fruto de 

revisões periódicas. Porém vários estudos têm demonstrado grande variabilidade 

nos procedimentos e equipamentos do ensaio efectivamente utilizados.  

O ensaio SPT, não deve ser utilizado em solos que contenham cascalhos 

grosseiros, calhaus ou rochas, porque o amostrador pode ficar obstruído, 

resultando em valores NSPT elevados, não representativos. O ensaio tem também 

pouco significado em argilas moles (Kulhawy & Mayne, 1990).  

Entre os fatores que afetam os resultados do ensaio SPT, Schmertmann, (1978) e 

Kovacs & Salomone (1982) citam a quantidade de energia fornecida como o fator 

mais significativo que afeta o valor de NSPT. As principais fontes de erro mais 

habitualmente associadas ao ensaio foram sintetizadas por Kulhawy & Mayne, 

(1990), conforme resumido no quadro 2.  
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Quadro 2 - Fatores que afetam os resultados do ensaio SPT (Kulhawy & Mayne, 1990). 

Fatores Efeitos Influência 
no valor 

NSPT 

Limpeza inadequada do 

furo de sondagem. 

O SPT não é executado no solo 
original ´´in situ´´, podendo 
amostrar o solo resultante das 
camadas anteriores e reduzir a 
recuperação. 

 

Aumenta / 

diminui 

Não manutenção do nível 

adequado de água no furo 

Instabilidade do furo Diminui 

Medidas descuidadas da 

queda 

A energia do martelo varia 
(geralmente as variações se 
agrupam no lado inferior) 

Aumenta 

/diminui 

Peso impreciso do martelo A energia do martelo varia 
(dependendo do tipo de martelo; 5-
7% comum) 

Aumenta ou 

diminui 

Impacto do martelo com o 

colar da haste 

excentricamente 

 
Energia do martelo fica reduzida 

 

Aumenta 

Falta de queda livre do 

martelo devido a polias 

não lubrificadas, nova 

corda na cabeça; 

Libertação incompleta da 

corda, mais de duas voltas 

na cabeça* 

 
 
 
Energia do martelo fica reduzida 
 
 
*Não aplicável em martelos 
automaticos 

 

 

 

Aumenta 

Amostrador cravado 

acima da parte inferior do 

invólucro. 

Amostrador cravado em solo 
perturbado e artificialmente 
compactado. 

Aumenta 

grandemente 

Contagem descuidada de 

NSPT 

Resultados imprecisos Aumenta ou 

diminui 

Uso de amostrador não 

padronizado 

Correlações com o amostrador 
padrão invalidas 

Aumenta ou 

diminui 

Cascalho no solo Amostrador fica obstruído ou 
impedido 

Aumenta 

Uso de varas flexíveis ou 

dobradas 

Transferência de energia do 
amostrador reduzida 

Aumenta 
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2.4.1. Interpretação  

A interpretação dos ensaios SPT passa pelo tratamento estatístico das principais 

litologias presentes em cada unidade, tendo em atenção  a natureza litológica e a 

disposição dos materiais de modo a não alterar o significado de alguns parâmetros 

estatísticos, como a média e o desvio padrão. Considera-se assim que a mediana 

deve ser escolhida como o parâmetro mais significativo. 

2.5. Correção dos parâmetros de campo 

De modo a minimizar a influência negativa de alguns fatores que intervém na 

obtenção dos parâmetros geotécnicos, é necessário efetuar a correção dos valores 

NSPT obtidos no campo através da contagem dos golpes para obtenção de um valor 

normalizado designado por N60. O Eurocódigo 7-parte 3 (ENV 1997-3:1999), 

recomenda um conjunto de correções a efetuar ao resultado de campo NSPT, 

nomeadamente  correções para os efeitos da energia do martelo, diâmetro do furo, 

amostrador e comprimentos das varas. 

2.5.1. Transmissão de energia ao trêm das varas 

Durante a execução do ensaio SPT, o martelo em repouso a uma certa altura 

possui uma energia potencial que é transformada em energia cinética quando é 

largado em queda livre. No entanto, a energia potencial não é totalmente 

transformada em energia cinética devido a perdas de energia, fazendo com que a 

velocidade do martelo no momento do impacto seja inferior à velocidade de queda 

livre. Nesta fase, a redução de energia depende do tipo de martelo, das condições 

de operação, da altura de queda, inclinação lubrificação do sistema de queda, entre 

outros. Caso não houvesse atrito ou perdas de qualquer natureza a energia 

potencial seria totalmente transformada em energia cinética. 

Estudos realizados por diversos autores concluem que a energia transmitida às 

varas, varia com o acionamento do martelo e o mecanismo usado no ensaio, isto 

é, tipo de martelo, batente, experiência do operador, especialmente quando o 
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acionamento do martelo é feito de forma manual. Considerando a existência de 

variações significativas na transmissão de energia durante o ensaio, houve a 

necessidade de ajustar e de normalizar os valores NSPT para permitir a comparação 

em uma base comum.  

Estudos conduzidos por Schmertmann & Palacios (1979), demonstram também 

que a contagem dos golpes (NSPT) é por aproximação, inversamente proporcional 

à energia fornecida.  

Mayne et al., (2002) salienta que a energia teórica de um sistema de queda livre 

com massa e altura de queda especificada é de 48 kg/m, mas a energia real é 

menor devido às perdas por atrito e carga excêntrica Contudo, para aplicar os 

resultados SPT, várias correlações fazem uso da contagem de golpes (NSPT) para 

uma energia teórica de 60 % da energia potencial (N60).   

Segundo Bowles (1988), a energia de impacto (Etr) é estimada em 60 % da energia 

potencial teórica do martelo enquanto o ENV 1997-3:1999, estabelece o coeficiente 

de energia Er/60 sobre a energia teórica de disparo para tomar em consideração 

as perdas de energia, relativamente a uma eficiência padrão de 60 %. Assim, o 

fator de correção que expressa efeitos da eficiência na transmissão de energia (CE) 

é obtido com base nas equações 2-1, 2-2 e 2-3 apresentadas a seguir: 

𝐶𝐸  =
%𝐸𝑇𝑅

60 %
 

… [2-1] 

𝐸𝑇𝑅 =  
𝐸𝑟

𝐸𝑃
 ∗ 100 % 

… [2-2] 

EP = 𝑊 × ℎ = m ∗ g ∗  h = 63,5 kgf *9.81 m/s2* 0,76 m = 

473,43J 

… [2-3] 

Onde: %ETR – Percentagem de energia efectivamente transferida às varas; ER - 

Energia transmitida efetivamente às varas; EP – Energia potencial do martelo 

disponível; m – Massa do martelo (63,5 kg); g – Aceleração da gravidade; h – Altura 

de queda do martelo (0,76m). 

Kovacs et al. (1984), Seed et al., (1984), Robertson et al. (1983) e Skempton (1986) 

propuseram que o nível de energia de 60 % é aceitável para representar uma 
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média histórica razoável para a maioria das correlações empíricas baseadas no 

ensaio SPT. Assim, os valores de NSPT devem ser ajustados por calibração para 

uma energia de referência de 60 % da energia cinética nominal em um martelo de 

63,5 kg após a queda livre de 760 mm, ou seja, 473.43 Joules. 

2.5.2. Correção devido ao comprimento das varas. 

De acordo com a EN 1997-2:2006, deve considerar-se um coeficiente corretivo, CR, 

referente às perdas de energia devidas ao comprimento do trém de varas. O 

procedimento do ensaio SPT, que serve de referência internacional (IRTP), orienta 

para a realização desta correção (Décourt et al., 1988).  

Alguns autores, nomeadamente, Matsumoto et al. (1992); Aoki, & Cintra, (2000); 

Cavalcante, (2002); Howie et al. (2003); Odebrecht, (2003) não aconselham esta 

correção. De acordo com estes autores, evidências indicam que, proporções 

significativas da aplicação da energia cinética no impacto podem ser transferidas 

para uma pequena coluna durante os impactos secundários. O efeito desta 

transferência de energia atrasada na penetração do amostrador é desconhecido, 

mas não é considerável para justificar as correções de comprimento das varas 

atualmente em uso. Igualmente, trabalhos desenvolvidos por Aoki & Cintra (2000), 

usando o princípio da conservação de energia proposto por Hamilton, demonstram 

que a energia transmitida às varas decresce com o aumento do comprimento. 

Contrariamente a outros autores, Matsumoto et al. (1992) citado por Chris (2005), 

fizeram medições criteriosas em dois pontos das varas e concluíram que a energia 

transferida para o amostrador era independente do comprimento destas. Os 

autores mediram não apenas a energia transferida para as varas, como também a 

penetração do amostrador no solo durante o tempo. Esta constatação é também 

defendida por Cavalcante (2002), na sua experiência, que usou medidas de força 

e de velocidade, e demonstrou que a energia transferida para as varas era 

independente de seu comprimento.  

Odebrecht (2003), através de um teste criado por ele, observou que há uma ligeira 

redução na energia transmitida às varas com o aumento do comprimento. 
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De acordo com o Chris et al., (2005) as pesquisas recomendam que o uso da 

correção do comprimento das varas seja abandonado. Deve haver reavaliação 

desta correção, uma vez que os erros não conservativos podem ser introduzidos 

quando são aplicados aos dados coletados usando o comprimento de varas 

maiores do que aquelas apresentadas nos dados.  

Os estudos acima arrolados evidenciam uma contrariedade na realização da 

correção de energia em função do comprimento das varas. Contudo, esta correção 

é feita no decurso do presente trabalho, visto que faz parte da recomendação das 

normas aplicadas, no presente estudo. Os fatores que constam do quadro 3 a 5, 

usados no EC-7 Part 3, foram propostos por Skempton (1986). Conforme se 

observa, quando o comprimento total do trém de varas é menor que 10 metros, a 

energia que alcança o amostrador é reduzida e deve ser corrigida de acordo com 

os fatores apresentados: 

Quadro 3 - Fator de correção em função do comprimento do trem das varas Skempton 
(1986) 

Fator Comprimento das varas Coeficiente corretivo 

 

 

CR 

>10 m 1,00 

6 -10 m 0,95 

4 - 6 m 0,85 

0 - 4 0,75 

 

2.5.3. Correção devido ao diâmetro do furo 

Estudos realizados por Skempton (1986) demonstram que o diâmetro do furo têm 

efeitos nos resultados do ensaio SPT, e de acordo com este autor, estes devem 

ser corrigidos com base nos valores apresentados no quadro 4 e tomando em 

consideração que quanto maior for este, maior será a profundidade do solo 

perturbado abaixo do fundo do furo.  
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Quadro 4 - Fator de correção em função do diâmetro do furo Skempton (1986) 

Fator Diâmetro do furo Coeficiente corretivo 

 

 CB 

65 – 115 mm 1,00 

150 mm 1,05 

200 mm 1,15 

2.5.4. Correção devido ao efeito do ‘’liner’’ no amostrador 

Em alguns casos, um liner é instalado no interior do amostrador para 

armazenamento da amostra obtida durante o ensaio. Este dispositivo reduz o 

diâmetro da amostra, dos 38 mm para 35 mm, e aumenta a força necessária para 

penetração do amostrador no solo. Contudo, estudos realizados por Skempton 

(1986), permitiram concluir que a correção devido ao efeito do liner, deve ser feita 

com base nos fatores de correção apresentados no quadro 5. 

Quadro 5 - Fator de correção em função do amostrador Skempton (1986) 

Fator Amostrador Coeficiente corretivo 

 

CS 

Sem liner 1,00 

Com liner em areias 

densas e argilas 

0,80 

 

Com liner em areias soltas 0,90 

 

Com base nas correções apresentadas, os resultados NSPT para obtenção da 

resistência normalizada (N60) para a maioria das aplicações geotécnicas, é 

calculado de acordo com a equação 2-4 (Skempton, 1986) apresentadas a seguir: 

𝑁60 = 𝑪𝑬 × 𝐶𝑅 × 𝐶𝐵 × 𝐶𝑆 × 𝑁𝑆𝑃𝑇 … [2-4] 

 

onde:  N60 -SPT corrigido para 60% da energia do martelo, ERr - Rácio de energia 

transferida às varas, ER - Energia transmitida efetivamente às varas, CB - correção 

do diâmetro do furo, CS - correção do comprimento das varas, NSPT  - valor do SPT 

bruto registado em campo, EP - Energia potencial do pilão (63,5 kgf x 0,76 m = 

48,26 kgm). 
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2.5.5. Correção devido a tensão vertical efetiva. 

Em solos arenosos, deve-se tomar em consideração o efeito de nível de tensões 

efetivas à profundidade do ensaio, devido à importância que tem na definição da 

resistência. Para tal, introduziu-se o conceito de (N1)60 que representa o resultado 

de um ensaio corrigido e normalizado para uma tensão vertical efetiva de 100 kPa. 

Este fator corresponde ao resultado que se obteria num dado sistema sobre um 

solo para uma tensão efetiva de repouso 𝜎𝑣𝑂
′ = 100𝑘𝑃𝑎 (1 atm ou 1 bar). 

Consequentemente, surge a necessidade de introduzir outro fator de correção CN, 

representada na expressão 2-5. Esta correção é essencial, dado que a resistência 

à penetração aumenta linearmente em profundidade: 

(𝑁1)60 = 𝐶𝑁 × 𝑁60 …[2-5] 

 

onde: (N1)60 denota o SPT corrigido para 60 % da contabilidade de energia para 

efeito de sobretaxa, 𝑁60 deriva da equação 2-4 e CN é o fator de correção de 

sobretaxa, que é igual a (𝑃𝑎 ∕ 𝜎𝑣𝑂
′ )0,5, Pa é o valor da pressão de referência igual a 

100 kPa e 𝜎𝜈0
′  é a tensão vertical efetiva. Correção de N para N60, deve ser efetuada 

para todos os solos, se possível. 

Robertson & Wride, (1998) salientam que o parâmetro CN, representa um fator de 

correção que depende da tensão efetiva vertical (𝜎𝜈0
′ ) à profundidade a que N60 foi 

calculado. Para solos arenosos é frequente o uso da equação proposta por Liao & 

Witman (1985) para determinar CN: 

𝐶𝑁 = (
98,5 𝑘𝑃𝑎

𝜎𝑣0
′ )

0,5

         
… [2-6] 

 

A norma EN ISO 22476-3:2006, estabelece também que o fator corretivo CN não 

deve ser aplicado caso supere 2, e conclui que preferencialmente o valor deve 

estar abaixo de 1,5. Este valor é definido em função da história de tensões  e 

respetiva compacidade relativa (Dr). Outros métodos de determinação do valor CN 
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são aqueles evidenciados no quadro 6 (EN ISO 22476-3:2006) ou com recurso a 

um ábaco proposto por Tokimatsu (1988), apresentado na figura 7. 

 

Quadro 6 - Coeficiente corretivo (CN) em função da tensão vertical em kPa proposto por 
Skempton (1986), (EN ISO 22476-3:2006) 

Tipo de Consolidação Compacidade relativa Dr% Fator de correção CN 

Normalmente 

consolidado 

40 a 60 200 / (100 + 𝜎𝑣0
′ ) 

60 a 80 300 / (200 + 𝜎𝑣0
′ ) 

Sobreconsolidado ---- 170 / (70 + 𝜎𝑣0
′ ) 

 

onde: 

pa - pressão atmosférica (resultado que seria obtido para uma tensão efetiva 

vertical de repouso igual a 1 atmosfera (aproximadamente 1 bar ou 100 kPa).  

’v0 - é a tensão efetiva de repouso à profundidade do ensaio a que N60 foi obtido 

em kg/cm2.  

 

 

Figura 7 - Variação de fator de correção de sobrecarga, CN em função da tensão efetiva 
vertical, σv'. (Tokimatsu, 1988; Cestari 1990). 
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2.6. Classificação e parametrização geotécnica a partir de resultados 

normalizados 

O ensaio SPT permite obter informações sobre as propriedades do solo e o valor 

de resistência à penetração (NSPT) que pode ser correlacionado com parâmetros 

geotécnicos. Os resultados são apresentados em tabelas e/ou gráficos, na qual 

são descritas as características do solo, número de golpes, nível freático, a posição 

e a cota do fundo do furo. A classificação do solo e feita em função do tipo de 

material e número de golpes proposto por Clayton (1993), conforme o quadro 7. 

Quadro 7 - Classificação de solos e rochas segundo Clayton (1993) 

Material Índice de resistência 

a penetração  

Classificação  

 

 

Areias (N1)60 

0 – 3 Areia muito solta 

3 – 8 Solta  

8 – 25 Média  

25 – 42 Densa  

42 – 58 Muito densa 

 

 

 

Argilas N60 

0 – 4 Muito mole  

4 – 8 Mole  

8 – 15 Firme  

15 – 30 Rija  

30 – 60 Muito rija  

˃ 60 Dura  

 

Rochas brandas N60 

60 – 80 Muito brandas  

80 – 200 Brandas  

˃ 200 Moderadamente brandas 

 

2.7. Correlações com parâmetros geotécnicos 

As correlações permitem transformar os resultados do ensaio (NSPT) em parâmetros 

geotécnicos do solo, relacionando os indicadores de resistência ao corte. 

Na prática, os parâmetros geotécnicos que habitualmente mais se correlacionam 

com os resultados do SPT são a densidade relativa (Dr) e o ângulo de resistência 

ao corte (ϕ’) em solos arenosos e resistência ao corte não drenada em solos 
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argilosos. Contudo, as correlações entre os parâmetros geotécnicos do solo e o 

ensaio SPT, devem ser olhadas com alguma parcimónia, devido ao elevado nível 

de perturbação introduzido (Santos et al., 2018). 

A ampla utilização do ensaio SPT, tem permitido desenvolver uma série de 

correlações com diferentes parâmetros geotécnicos, entre os quais: 

▪ Classificações de compacidade para solos granulares e consistência para 

solos coesivos; 

▪ Densidade relativa (Dr) e ângulo de resistência ao corte em solos granulares 

(φ’); 

▪ Coesão não drenada de solos argilosos (cu).  

Além das correlações referidas, uma série de correlações com diferentes 

parâmetros geotécnicos associados à deformabilidade, têm sido desenvolvidas 

face à ampla utilização do SPT. Porém, essas correlações são consideradas 

demasiado abusivas/exageradas, devido à não linearidade tensão-deformação e a 

falta de sensibilidade do ensaio para a avaliação desse parâmetro.  

Jhonston em 1983 demonstrou que o ensaio SPT consistia num ensaio de 

resistência, o qual solicita o solo para um estado de rotura. Por isso, qualquer 

correlação com a deformabilidade do solo impõe a admissão de uma relação 

constante entre esta e a resistência, o que na perspetiva deste autor, conduz a 

diferenças acentuadas em relação à situação real. 

Kulhawy & Mayne (1990) alertam que ao utilizar qualquer correlação, é importante 

identificar quais são os valores de contagem de golpes aplicáveis, isto é, resultados 

brutos ou normalizados. 

2.7.1. Ângulo de resistência ao corte, (φ’) 

A determinação de parâmetros de resistência a partir de resultados SPT é um dos 

principais objetivos do ensaio SPT. No caso de solos granulares o parâmetro de 

resistência associado é o ângulo de resistência ao corte (ϕ’), o qual pode ser obtido 

através de diversas correlações diretas com o valor de ensaio nomeadamente 
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Kulhawy & Mayne (1986), Decourt, (1989), Hatanaka & Uchida, (1996) e Teixeira 

(1996) entre outros.   

Os dados que se obtêm do ensaio SPT permitem estimar o ângulo de resistência 

ao corte φ´, de solos granulares diretamente a partir do valor NSPT, ou através de 

uma correlaçao indireta a partir dos valores estimados da densidade relativa,Dr.  

A figura 8 mostra uma conhecida correlação entre N60 e φ´, desenvolvida por 

Schmertmann (1978). Os resultados desta correlação tendem a ser um tanto 

conservadores, especialmente para profundidades baixas (<2,0 m). 

 

Figura 8 - Correlação entre ângulo de atrito e N60 em areias limpas. 

 

Num trabalho com amostras de areias congeladas e posteriormente submetidas a 

descongelamento e ensaios triaxiais, de modo a determinar o ângulo de resistência 

ao corte de pico, correlacionando diretamente os resultados com o valor N60  

obtidos em furos adjacentes aos da amostragem, Hatanaka & Uchida (1996) 

apresentaram uma correlação atualizada entre o φ’ e o NSPT, que correlaciona o 

ângulo de atrito e a resistência SPT normalizada (N1)60  (equação 2-7). 

𝜑′ = √20 𝐶𝑁 . 𝑁60 + 20  … [2-7]   

A figura 9 apresenta graficamente as correlações entre o ângulo de resistência ao 

corte e N60, propostas por Hatanaka & Uchida (1996) e Décourt (1989). 



O ensaio CPTu 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 25 

 

Figura 9 -Correlações entre (N1)60 e ângulo de resistência ao corte proposto por Decourt, 
(1989), e Hatanaka & Uchida, (1996).  

 

Teixeira (1996) propôs uma correlação para a obtenção de ângulo de resistência 

ao corte a partir de (N1)60 de acordo com a equação 2-8.  

𝜑′ = √24(𝑁1)60 + 15  … [2-8]   

Embora menos utilizado é ainda possível a determinar o ângulo de resistência ao 

corte (φ´), a partir do índice de densidade, ID, deduzindo este a partir dos resultados 

do ensaio SPT ou recorrendo os diagramas de Schmertmann, (1978) e Winterkorn 

& Frang (1975), conforme figura 10. 
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Figura 10 - Ângulo de resistência ao corte em função da densidade relativa, 
Schmertmann (1978) e Winterkorn e Frang (1975), respetivamente. 

 

2.7.2. Densidade relativa, Dr 

A Densidade relativa, Dr, ou índice de compacidade ID,  é utilizado para quantificar 

o grau de comprecidade de solos granulares com menos de 15 % de finos. Este 

parâmetro é dado em percentagem (0 a 100 %) sendo o índice de compacidade 

inversamente proporcional à compressibilidade do solo. O índice de compacidade 

é dado pela equação 2-9: 

𝐼𝐷 =
𝑒𝑚𝑎𝑥−𝑒

𝑒𝑚𝑎𝑥−𝑒𝑚𝑖𝑛
× 100% =

𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑑
    ×

𝛾𝑑−𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥−𝛾𝑑𝑚𝑖𝑛
× 100% … [2-9] 

 

onde: e – índice de vazios natural de um solo in situ, emax e emin – índices de vazios 

máximo e mínimo determinados experimentalmente, 𝛾𝑑  peso volúmico seco do 

solo, 𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑒  𝛾𝑑𝑚𝑖𝑛 – peso volúmico seco máximo e peso volúmico mínimo. 

São várias as correlações baseadas em resultados SPT para obter este parâmetro, 

entre as quais se destacam as de Terzaghi & Peck (1948), Skempton (1986) e 

Mayne et al., (1990) que se apresentam mais adiante. 
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A correlação entre a compacidade dos solos arenosos e os valores NSPT mais 

utilizada, foi proposta por Terzaghi & Peck (1948), sendo válida para areias 

quartzosas, conforme apresentado no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Correlação entre NSPT e ID proposta por Terzaghi & Peck (1948)   

Compacidade  ID (%) NSPT φ’´(⁰) 

Muito solta Solta  <20 < 4 30 

Solta 20 – 40 4 -10 30-35 

Medianamente solta 40 – 60 10 – 30 35-40 

Densa 60 – 80 30 – 50 40-45 

Muito densa 80 -100 50 45 

 

Posteriormente, Skempton (1986) num trabalho laboratorial com diversos tipos de 

solos arenosos modificou a proposta de Terzaghi & Peck (1948)    para adaptá-la 

às normalizações do valor N60/(N1)60, conforme apresentado na figura 11, 

(Devincenzi & Frank, 2004). 

 

Figura 11 - Estimativa da compacidade em areias em função de NSPT (Skempton, 1986). 
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Skempton (1986), sintetizou a informação existente, concluíndo que as correlações 

iniciais propostas por Terzaghi e Peck (1948) são válidas, contanto que se 

apliquem os valores normalizados (N1)60. De acordo com este autor, essa 

correlação pode ser definida pela equação 2-10:  

𝑁1(60)

𝐼𝐷
= 𝑎 + 𝑏 ⋅ 𝜎𝜈𝑜

′  
… [2-10] 

onde: A tensão efetiva vertical (𝜎𝜈𝑜
′ ) é dada em kPa  

Os coeficientes a e b podem ser tidos como constantes no intervalo 0,85 ˃ ID ˃ 

0,35 e 2,5 ˃ 𝜎𝜈𝑜
′  ˃ 0,5 kgf/cm2 (Cestari, 1990). O coeficiente b representa o 

incremento do grau de sobreconsolidação. 

Finalmente, Kulhawy & Mayne (1990) apresentam uma correlação similar válida 

para areias limpas, apresentada na figura 12. 

 

Figura 12 - Relação entre (N1)60 e o índice de compacidade de areias limpas (Mayne et 
al., 1990). 
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2.7.3. Resistência ao corte não drenada, Cu. 

A resistência ao corte não drenada (Cu), representa a resistência última de solo 

com comportamento não drenado, isto é, solos de caracter argiloso e conferem 

particular importância nos problemas geotécnicos em que o acréscimo de carga é 

aplicado em tempos relativamente curtos. Nestes solos, a resistência ao corte não 

drenada coincide com a coesão não drenada e pode ser obtido através de diversas 

correlações diretas, quer com o valor bruto do ensaio (NSPT), quer com base nos 

parâmetros normalizados.   

De entre as primeiras, a que tem mais aplicação é a proposta da NAV-FAC (1982), 

na qual se apresenta também uma estimativa da resistência à compressão simples 

(que na verdade é igual ao dobro da resistência não drenada). O manual relaciona 

o valor de NSPT com a coesão não drenada, cu, e com a última resistência à 

compressão simples, qu, para argilas saturadas conforme a figura 13.  

 

Figura 13 -Relação entre a NSPT, cu e qu em argilas saturadas (NAV-FAC Design Manual, 
1982 Modificado). 

 

As correlações mais recentes tendem a basear-se nos parâmetros normalizados, 

uma vez que contemplam correções importantes ao valor bruto de ensaio. Neste 
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contexto, salientam-se as propostas de Hara et al. (1971), e Kulhawy & Mayne 

(1990). 

Quadro 9 - Relações a resistência não drenada, cu, e o ensaio SPT (Das 2007). 

Referência 𝑪𝒖 (kN/m2) 

Hara et al., (1971) 𝑆𝑢 = 0.29 ⋅ 𝜎𝑎𝑡𝑚[𝑁60]0.72       … [2-11] 

Kulhawy e Mayne (1990) 𝑆𝑢 = 4.5 ⋅ 𝑁60                              … [2-12] 

Nota: 𝜎𝑎𝑡𝑚 ≈ 100𝑘𝑃𝑎 

 

Stroud (1974) relacionou o índice de plásticidade com os valores de cu/NSPT, em 

argilas insensíveis, e concluiu que quanto maior o índice de plásticidade menor é 

a relação cu/NSPT, como apresentado na equação figura 14. Comparativamente a 

outros autores, esta expressão sugere uma solução mais conservativa.  

 

Figura 14 - Relação entre o fator f1 (N/cu) e o índice de plasticidade IP, de argilas 
insensíveis (Stroud, 1974). 

 

2.7.4. Módulo de deformabilidade. 

O módulo de deformabilidade confinado (M) de um solo representa a relação entre 

uma tensão aplicada (𝜎1) e a sua respetiva deformação axial (𝜀1) devida à ação 

dessa tensão, numa condição de limitação das deformações nas direções normais 
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ao carregamento (𝜀2 𝑒 𝜀3 ).  Porém, o módulo de deformabilidade confinado, M, é 

um parâmetro análogo ao módulo de Young, com particularidade de estar 

confinado, ou seja, a extensão radial é nula sendo apenas considerada a extensão 

vertical (𝜀1). 

O módulo de Young E, também designado como módulo de elásticidade 

representa o parâmetro de deformabilidade para os materiais elásticos e muda 

consideravelmente entre a aplicação de pequenas deformações e aplicação de 

grandes deformações.   

Decourt (1992) apresenta uma correlação  entre o valor N60 e o módulo de 

deformabilidade drenado para areias, conforme equação 2-13: 

Decourt (1992) 𝐸(𝑀𝑃𝑎) = 3,6 × (𝑁1)60 … [2-13] 

 

Stroud & Butler (1975) propuseram fórmulas para correlacionar os resultados do 

ensaio com o módulo de Young não drenado de solos argilosos Eu, conforme 

apresentado na equação 2-14. 

 𝐸𝑢

𝑁60
= 1,0 − 1,2(𝑀𝑃𝑎) 

…[2-14] 

No Quadro 10 é apresentado ainda uma correlação entre o módulo de 

deformabilidade drenado (E’) e valores de N60 em função da plásticidade de solos 

argilosos. 

Quadro 10 - Relação E/N60 (MPa) para solos argilosos (Look, 2016). 

Argila E’(MPa)/N60 

Baixa plasticidade, IP<12% 2,5 

Média plasticidade, 12%<IP<22% 1,5 

Plasticidade elevada, 22%<IP<32% 1,0 

Plasticidade muito elevada, IP>32% 0,5 

NOTA: Não aplicável para valores de N60 inferiores a 5 
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3. O ensaio CPTu 

Neste capítulo é realizada uma descrição dos ensaios de penetração estática 

(CPT/CPTu), incluindo operações, precauções a serem tomadas, tipos de 

equipamentos, diferentes posições do anel poroso e os fatores que influenciam a 

sua interpretação. 

O ensaio de penetração estática, conhecido como cone holandês, baseia-se na 

introdução de um cone normalizado no terreno, avaliando a resistência que este 

oferece, tanto ao nível da sua ponta, como das superfícies laterais. Este ensaio foi 

também criado em 1929 nos Estados Unidos da América, mas foi no laboratório de 

Mecânica de Solos de Delft, na Holanda, que se desenvolveu. 

 

3.1. Descrição sumária do ensaio 

Os ensaios de cone e piezocone, conhecidos por CPT (Cone Penetration Test) e 

CPTu (Piezocone Penetration Test), respetivamente, são internacionalmente 

conhecidos e cada vez mais difundidos como uma das mais importantes 

ferramentas em projetos de prospeção geotécnica. O princípio do ensaio consiste 

na cravação estática contínua, in situ de uma ponteira cónica, normalizada, de 60º 

de ângulo de abertura a uma velocidade de 2 cm/s (2 ± 0,5 cm). Configura-se como 

um ensaio in situ apropriado para ambientes sedimentares tais como depósitos 

aluvionares dominados por material solto/mole a compactos/duros e ainda em 

solos residuais soltos a compactos.  

Robertson & Cabal, (2015) garantem que embora o ensaio CPTu esteja limitado 

principalmente a solos moles/fofos, ele pode ser executado em solos duros a muito 

duros, e em alguns casos em rochas brandas com recurso a equipamentos 

modernos de cravação de grandes dimensões e cones mais robustos  

Os objetivos deste ensaio centram-se no estabelecimento do perfil estratigráfico 

do solo, determinação de uma variada gama de parâmetros geotécnicos, para além 

de aplicações diretas de engenharia como a avaliação da capacidade de carga de 
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fundações (diretas ou profundas) ou a avaliação do potencial de liquefação. 

Robertson & Cabal (2015), resumem as principais aplicações do ensaio do 

seguinte modo:   

▪ Determinar o perfil estratigráfico do terreno (regime geológico); 

▪ Avaliar os parâmetros geotécnicos das camadas atravessadas (regime 

geotécnico); 

▪ Avaliar condições das águas subterrâneas (regime hidrogeológico); 

▪ Calcular a capacidade de carga do terreno e dos assentamentos face a 

solicitações externas (regime de empuxo de fundação); 

▪ Avaliar o potencial de liquefação (regime sísmico). 

Estes resultados são obtidos através da medição da resistência à penetração de 

ponta (qc), do atrito lateral unitário (fs) e da pressão intersticial (u2). O excesso da 

poro-pressão gerado durante a penetração do piezocone no solo pode ainda ser 

usado para deduzir o coeficiente de consolidação através da realização de ensaios 

de dissipação. No quadro 11 evidenciam-se as principais vantagens e 

desvantagens do ensaio CPTu. 

Quadro 11 - Vantagens e desvantagens do ensaio CPTu, Robertson (2015). 

Vantagens Desvantagens 

  Rapidez de execução e registo 

rápido e contínuo do perfil geológico. 

   Investimento de capital relativamente 

elevado. 

  Alto grau de repetibilidade e 

confiabilidade dos dados (não 

depende do operador). 

 

   Requer operadores qualificados. 

  Obtenção e processamento 

automático de dados em tempo real. 

   O ensaio não permite colher amostra 

de solo 

  Forte base teórica para 

interpretação. 

   Dificuldades de cravação em solos 

cimentados, ou com seixo ou cascalho 

  Além da resistência de ponta permite 

o registo da resistencia lateral e poro-

pressão. 

   Pequeno volume de solo envolvido no 

ensaio (representatividade). 
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3.2. Normas de execução 

O ensaio encontra-se normalizado ASTM-D-3441–85, no procedimento de 

referência emitido pelo comité técnico de ensaios de penetração, TC16, entre 

normas nacionais e internacionais recomendadas pelas sociedades geotécnicas 

Holandesa (NEN 5140, 1996), Sueca (SGF, 1993) Norueguesa (NGF, 1994). Entre 

as várias normas destacam-se as seguintes: 

▪ ASTM-D-5778 – 12 – Standard test method performing Electronic Friction 

Cone and Piezocone penetration testing of soils, ASTM International. 

▪ ASTM-D-3441 – 95 Standard Test Method for Deep, Quasi-static, cone and 

Friction cone Penetration test of soils, ASTM International. 

▪ EN-ISO 22476-15 – Mechanical cone penetration test; 

▪ ISO 22476-1-2012 – Geotechnical investigation and testing – Field Testing 

– Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test. 

 

3.3. Equipamentos 

O sistema CPTu é composto por 3 componentes: penetrómetro elétrico, um 

sistema de aquisição e armazenamento de dados e um sistema hidráulico de 

cravação.    

3.3.1. Ponteira cónica 

O penetrómetro de referência tém uma ponteira cónica de 60º, uma base de área 

transversal de 10 cm2 e uma manga de atrito de 150 cm2, localizadas acima do 

cone conforme oquadro 12. O instrumento consiste em equipamento metálico que 

possui células de carga que fornecem leituras durante a penetração da resistência 

de ponta (qc), atrito lateral (fs) e poro-pressão (u) (Robertson & Cabal, 2015). 
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Quadro 12 - Tipos de ponteiras em função da área da ponta e da manga (Robertson, 
2009). 

Ponta cónica Área da ponta Área da manga 

< 10 cm2 2 cm2 

5 cm2 

3.004 mm2 

7.510 mm2 

10 cm2 10 cm2 15000 mm2 

>10 cm2 15 cm2 

40 cm2 

22.532 mm2 

60.085 mm2 

 

De acordo com Robertson & Cabal (2015), existem dois tipos principais de cones, 

nomeadamente cones mecânicos e cones elétricos:  

As primeiras ponteiras mecânicas foram desenvolvidas em 1948 e permitiam medir 

só a resistência de ponta (qc) e denominavam-se tradicionalmente de ´´Cone 

holandês’’ (Dutch Mantle Cone), conforme ilustra a figura 15.  

 

Figura 15 - Aspeto geral de cone holandês 

    

Posteriormente, Begemann (1953) desenhou um dispositivo que permitia medir 

separadamente resistência de ponta (qc) e atrito lateral (fs), permitindo usar a razão 

entre ambas para classificar o tipo de solo como apresentado na figura 16. 
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Figura 16 - Aspecto geral de cone Begeman com mediçao de atrito lateral. 

   

Em 1965, a Fugro desenvolveu um cone elétrico cujo formato e dimensões criaram 

bases para os cones modernos e procedimentos para Referência Internacional 

destes ensaios.  

Em 1974 foram introduzidos cones capazes de medir a poro-pressão (piezocones) 

que permitiam corrigir a resistência do cone para os efeitos da pressão da água 

nos poros conforme a figura 17. 

 

Figura 17 - Aspeto geral de uma Ponteira CPTu (Piezocone) e suas leituras. 

 

A poro-pressão (u) é determinada através de um transdutor adicional localizado na 

ponteira cónica como apresentado na figura 18. Os modelos mais recentes de 

cones deste género têm várias posições do filtro de medição de poro-pressão. 

Além da posição padrão (u2), que se localiza na base do cone, o elemento poroso 
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pode localizar-se na ponta (u1) ou atrás da manga de atrito (u3)  (Robertson & 

Cabal, 2010). 

 

Figura 18 - Esquema de uma ponta elétrica e as diferentes posições de localização do 
anel poroso 

 

Desde a introdução do cone elétrico no início da década 60, muitos outros sensores 

têm sido adicionados em combinação com os sensores anteriormente 

mencionados, nomeadamente sensores de temperatura, geofones/acelerómetros, 

câmara fotográfica ou de TV, pH, resistividade elétrica, etc. A figura 19 ilustra duas 

ponteiras cónicas com diversos sensores. 

 

Figura 19 - Aspeto interno detalhado de um piezocone e os diversos sensores (adaptado 
de Schnaid, 2009). 
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3.3.2. Sistema de aquisição de dados 

A figura 20 apresenta um sistema de aquisição e armazenamento de dados  

composto por: 

▪ Caixa de controlo de profundidade que permite registar a posição do cone 

e sincronizar a informação com a resistência de ponta, atrito lateral e poro-

pressão.  

▪ Data-logger é uma caixa eletrónica onde é armazenada toda informação 

registada pela ponteira e da caixa de controlo de profundidade.  

▪ Ligações e varas constitui  a cablagem de transmissão de dados, liga os 

diversos transdutores da ponteira ao equipamento de aquisição e 

armazenamento de dados passando pelo interior de um conjunto de varas 

ocas que empurram o cone e protegem o cabo. 

 

 

Figura 20 - Sistema de aquisição de dados  

http://www.rotek.eu/geotechnical-environmental-engineering/cpt (acessado em 22/07/2020). 

 

3.3.3. Equipamento de cravação 

É um sistema hidráulico com um espaço suficiente para usar varas de 1 m de 

comprimento com capacidade de cravação variável, sendo comum 100 a 200 kN. 

O sistema hidráulico é acionado por um motor que garante uma posição de 

http://www.rotek.eu/geotechnical-environmental-engineering/cpt
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cravação estática a uma velocidade contínua normalizada de 2 cm/s. Atualmente 

existe grande variedade de equipamentos de cravação projetadas em função do 

ambiente da pesquisa geológico-geotécnica, seja em terra (onshore) ou 

marinha/fluvial (offshore) conforme as figuras 21-a) e 21-b). 

 

Figura 21 - a) Sistema de cravação em terra e b) Plataforma com sistema de cravação 
em mar.  

 

3.4. Execução do ensaio 

Ensaio de cravação 

O ensaio CPTu é executado de acordo com os procedimentos indicados no 

relatório do ISSMGE ‘’ International Reference Test Procedure for the Cone 

Penetration Test and the Cone Penetration Test with Porepressure (1999)’’ que 

prevê ensaios de cravação e ensaios de dissipação. 

Antes de executar uma campanha de ensaios, os componentes devem estar 

corretamente inspecionados, limpos e calibrados. A execução de um ensaio 

CPT/CPTu consta de uma série de passos que devem ser cuidadosamente 

observados nomeadamente: 

1. Localização dos pontos de ensaio e nivelamento do equipamento de 

cravação; 

2. Execução do pré-furo caso ocorra substrato de aterro rígido ou cimentado; 

3. Instalação do sistema de cravação; 

a b 



O ensaio CPTu 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 40 

4. Saturação correta do filtro poroso com glicerina, parafina líquida ou mesmo 

pasta de silicone; 

5. Posicionamento da ponteira na superfície de início do ensaio; 

6. Abertura do programa de aquisição de dados; 

7. Calibração do sistema (verificar os zeros iniciais); 

8. Penetração do cone no solo a uma velocidade constante de 20 mm/s; 

9. Após conclusão do ensaio, retirar o equipamento e verificar novamente a 

calibração. 

O CPTu pode ser utilizado em solos desde argilas muito moles até areias densas, 

não sendo adequados para cascalhos ou terrenos rochosos. Durante a penetração 

do cone é gerado um excesso de pressão intersticial (na água) designada de poro-

pressão. Em areias limpas médias a grosseiras o excesso de pressão dissipa-se 

rápidamente e a poro-pressão medida é frequentemente igual, ou muito próximo 

da poro-pressão do equilíbrio hidrostático. Este processo de penetração é 

classificado como drenado. Em argilas saturadas, a poro-pressão é superior ao 

equilíbrio hidrostático e demora o seu tempo a dissipar, em resultado da baixa 

permeabilidade dos solos argilosos. Este processo de penetração é designado 

como não drenado. 

Como o ensaio fornece dados precisos e confiáveis para a análise, mesmo não 

permitindo a amostragem do solo, proporciona um excelente complemento ao 

ensaio SPT (Mayne et al., 2002). 

 

Ensaio de dissipação  

O ensaio CPTu permite também a execução de testes de dissipação a qualquer 

profundidade. Em solos de granulometria fina, como siltes e argilas, o processo de 

penetração do CPTu é não drenado. A cravação do dispositivo gera um excesso 

de pressão intersticial (∆u) em torno do eixo da penetração.   Se for efectuada uma 

pausa na penetração, o excesso de pressão intersticial gerado em torno do cone 
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começara a dissipar. Os ensaios de dissipação envolvem o acompanhamento das 

pressões intersticiais e o seu decaimento com o tempo.  

Nas areias limpas ∆u dissipa-se quase imediatamente, devido à alta 

permeabilidade, enquanto em argilas e siltes, de baixa permeabilidade, geram-se 

grandes ∆u que levam algum tempo a dissipar. Com o decorrer do tempo, em todos 

os solos, o penetrómetro regista o ambiente hidrostático que corresponde a 

pressão intersticial no estado de repouso (u0). Assim, a medida da pressão 

intersticial (u2) é a combinação de ∆u e da u0, dada na equação 3-1: 

𝑢2 = 𝛥𝑢 + 𝑢0 … [3-1] 

 

Durante a interrupção temporária, o rítmo a que ∆u se dissipa com o tempo pode 

ser registado e utilizado para interpretar o coeficiente de consolidação (cv) e a 

condutividade hidráulica média do solo. É comum registar 50 % (t50) do tempo 

necessário para atingir dissipação completa. Se a poro-pressão de equilíbrio for 

necessária, o teste de dissipação continua até que nenhuma dissipação adicional 

seja observada. Isso pode ocorrer rápidamente nas areias, mas pode demorar 

muitas horas em argilas plásticas. A taxa de dissipação depende do coeficiente de 

consolidação, o qual, por sua vez depende da permeabilidade do solo ( Robertson 

& Cabal, 2015). 

3.5. Parâmetros de ensaio 

Durante a execução do ensaio CPTu, são obtidos diretamente três parâmetros, 

nomeadamente a resistência de ponta (qc), atrito lateral (fs) e poropressão (u2). Os 

resultados de ensaios de cone são apresentados em relação à profundidade. 

3.5.1. Resistência de ponta (qc) 

A resistência de ponta (qc) é a resistência oferecida pelo solo à penetração quási-

estática de um conjunto de varas conectadas à uma ponteira cónica na 

extremidade. Em argilas moles e siltes submersos, o qc medido deve ser corrigido 
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em função da poro-pressão que atua na geometria do cone, de forma a obter a 

resistência de cone corrigida (qt), (Robertson, 2015). Este parâmetro é determinado 

em campo, partindo do pressuposto que a força que atua no cone (Qc) é dividida 

pela área projetada do cone (Ac) conforme a equação 3-2. 

𝑞𝑐 =
𝑄𝑐

𝐴𝑐
 

… [3-2] 

onde: 𝑄𝑐- Força que atua no cone, 𝐴𝑐- Área projetada do cone. 

Devido a geometria interna do cone, a pressão ambiente da água atua sobre a 

superfície localizada no contacto da parte superior da ponteira com a extremidade 

inferior da manga de atrito. Este efeito é frequentemente referido como efeito de 

desigualdade de área (Campanella et al., 1982). 

Em argilas moles, siltes e trabalhos sobre a água, o qc medido deve ser corrigido 

para as pressões de água nos poros que atuam na geometria do cone, obtendo-se 

assim a resistência corrigida do cone, qt através da equação 3-3 (Robertson & 

Cabal, 2015).  

𝑞𝑡 = 𝑞𝑐 + 𝑢𝑛(1 − 𝑎) …[3-3] 

 

onde:  ´´ a ´´ é a razão da área líquida determinada a partir da calibração do 

laboratório com valor típico entre 0,70 e 0,80. Em solos arenosos, devido a 

ausência da u2, qc = qt.  

3.5.2. Atrito lateral (fs) 

Tal como a resistência de ponta, o atrito lateral também depende da área do 

penetrómetro e da pressão da água, para tal é necessário efetuar a correção deste 

parâmetro com base na equaçao  3-4.  

Estudos recentes indicam que, no caso de cones elétricos e piezocones, a medição 

do atrito lateral unitário é menos preciso e confiável que a resistência de ponta 

(Schnaid & Odebrecht, 2012) e (Lunne et al., 1997). 
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𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑠) + 𝑢𝑛(1 − 𝑏) … [3-4] 

onde:  ft - atrito lateral corrigido; un - corresponde a pressão da água nos poros; 𝑎 

e  𝑏 representam a fatores de área que depende do tipo de cone.  

Para cones que tenham uma área de atrito (Asb) diferente da manga (Ast), uma 

correção similar deve ser aplicada para o atrito lateral segundo a equação 3-5.  

 

𝑓𝑡 = 𝑓𝑠 − (𝑢2𝐴𝑠𝑏 − 𝑢3𝐴𝑠𝑡) ∕ 𝐴𝑠 …[3-5] 

 

onde: fs- atrito lateral medido, u2= poropressao na base da manga, u3 – poro-

pressão no topo da manga, As àrea superficial da manga, Asb = àrea da secção 

transversal da base da manga e Ast = àrea da secção transversal do topo da 

manga.  

A correção apresentada é válida apenas nos ensaios CPTu, uma vez que 

necessitam do valor da poro-pressão. No entanto, como a norma ASTM impõe que 

os cones tenham uma área de atrito igual a manga (ou seja Asb = Ast), isso reduz 

a necessidade de tal correção  (Robertson & Cabal, 2015). 

3.5.3. Poro-pressão (u2) 

O piezocone dispõe de um sensor adicional de medição do excesso de pressão da 

água originados durante o processo de cravação, de grande relevância para 

caracterização das argilas saturadas.  

A pressão hidrostática aumenta linearmente com a profundidade abaixo do nível 

freático e conforme a ponteira avança na zona saturada, a água subterrânea sofre 

um deslocamento. Elevados valores de permeabilidade de areias e cascalhos 

facilmente dissipam essa água deslocada, produzindo medidas próximas à 

pressão hidrostática. Siltes e argilas não dissipam facilmente o excesso de pressão 

na água, resultando em valores de poro-pressão negativos (siltes e argilas 

sobreconsolidadas) e positivos (argilas normalmente consolidadas) medidos no 
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sensor.  O excesso de poro-pressão medido pelo cone pode ser dividido em dois 

componentes: 

I. O valor de equilíbrio in situ 𝑢0 que é controlado pelo regime da água 

subterrânea e; 

II. Excesso de poro-pressão gerada pela penetração do cone, que é a função 

de tanto do comportamento do solo quanto da geometria do cone. 

Para avaliar a dissipação do excesso de pressão gerado, interrompe-se a 

penetração do cone e regista-se a queda da pressão dos poros com o tempo. A 

variação da pressão dos poros é geralmente registada em função do tempo 

conforme apresentado na equação 3-6. 

𝛥𝑢 = 𝑢 − 𝑢0 …[3-6] 

onde:  u0 – poro-pressão em repouso; u - excesso de poro-pressão; Δu – variação 

da poro-pressão. 

3.5.4. Razão de Atrito (Fr) 

A razão de atrito é definida como sendo a razão entre o atrito lateral fs, e a 

resistência do cone qc, à mesma profundidade de acordo com a equação 3-7:  

𝐹𝑅 = (
𝑓𝑠

𝑞𝑐
) × 100% 

…[3-7] 

onde: fs – atrito lateral; Fr – razão de atrito normalizado 

Os registos do ensaio deverão ser apresentados de forma gráfica com a 

profundidade no eixo das ordenadas e em abcissas os valores dos parâmetros 

obtidos ao longo do ensaio. Tipicamente, a apresentação dos resultados de um 

ensaio CPTu seguirão o modelo apresentado na figura 22, com as leituras de 

campo e a identificação do comportamento granulométrico das camadas. 
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Figura 22 - Apresentação dos resultados do ensaio CPTu (Robertson 1990).  

 

3.6. Parâmetros normalizados 

O ensaio CPT/CPTu responde às características mecânicas do solo, que por sua 

vez é controlado pela tensão efetiva e pressão da água nos poros. O princípio da 

tensão efetiva é muito importante, uma vez que todo o comportamento do solo é 

controlado pelas  tensões efetivas em estado de repouso. 

Assim os dados do ensaio CPTu são frequentemente normalizados utilizando a 

tensão efetiva vertical, uma vez que tanto a resistência à penetração como a 

resistência lateral aumentam com a profundidade, devido ao efeito da tensão 

efetiva vertical (Robertson, 1990). 

Para solucionar esta questão, Robertson (1990), desenvolveu um diagrama SBT 

(Soil Behavior Type) que permite a  identificação do tipo de comportamento dos 

solos baseado nos parâmetros do CPT. Os parâmetros CPT são normalizados 

através da tensão efetiva vertical para gerar parâmetros adimensionais, Qt e Fr: 
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Com a introdução da medição da pressão da água nos poros, tornou-se evidente 

que era necessário corrigir a resistência do cone para o efeito da pressão da água 

nos poros (qt), especialmente para argilas moles. Por outro lado, as tensões 

normais podem ser suportadas pelo esqueleto do solo através de um aumento de 

forças interpartículares. Se o solo estiver saturado, a água que preenche os vazios 

(poros) também pode resistir à tensão normal através de um aumento de pressão 

nos poros. Com vista a corrigir este efeito, Robertson et al., (1983) propuseram 

uma correção para os resultados CPTu, dado que o ensaio obriga a uma correção 

na resistência de ponta (qt), que incorpore a influência da poro-pressão medida. 

Para Fernandes (2011) esta correção é aplicável em solos argilosos e silto-

argilosos com valores muito baixos de resistência de ponta qc, aliados a valores 

elevados de poro-pressão. Para solos arenosos a correção é desprezível, sendo 

qc e qt praticamente iguais. Contudo, o autor aconselha a utilização da correção, 

independentemente do tipo de solo. 

3.6.1. Resistência de Ponta Normalizada (Qt) 

Uma vez que tanto a resistência à penetração quanto o atrito lateral aumentam 

com a profundidade devido ao aumento da tensão vertical efetiva (sobrecarga), os 

dados CPTu requerem normalização para a tensão de sobrecarga para ensaios 

muito superficiais e/ou muito profundas. Deste modo, a resistência de ponta 

normalizada (Qt) é a resistência de cone expressa na forma adimensional tomando 

em conta as tensões verticais in situ. A resistência Qt, representa a normalização 

simples com um expoente de tensão n = 1 que se aplica a solos semelhantes a 

argilas de acordo com a equaçao 3-8. 

𝑄𝑡 =
(𝑞𝑡 − 𝜎𝜈𝑜)

𝜎𝜈
′𝑜

 
…[3-8] 

onde Qt representa a resistência de cone normalizada, 𝜎𝜈𝑜 a tensão total vertical e 

𝜎𝜈
′𝑜 a tensão efetiva vertical. 
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3.6.2. Razão de Atrito Normalizada (Rf) 

A razão de atrito normalizada (Rf) é a relação expressa em percentagem do atrito 

lateral, fs, para resistência do cone, qt, ambos medidos à mesma profundidade. 

Tomando em consideração a tensão vertical, a expressão para a razão de atrito 

normalizado será dada pela equaçao 3-9.   

𝑅𝑓 =
𝑓𝑠

(𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0)
× 100% 

…[3-9] 

 

onde  fs representa o atrito lateral, Rf a razão de atrito normalizado e 𝜎𝜈𝑜 a tensão 
total vertical. 

3.6.3. Razão de poro-pressão normalizada (Bq) 

No caso do piezocone (CPTu), são medidas às poro-pressões originadas durante 

o processo de cravação e com isso define-se um novo parâmetro muito útil para a 

classificação dos solos, que relaciona a poro-pressão normalizada e a resistência 

à penetração do cone, traduzida por Bq, em função de qt e u através da equação 

3-10 (Mayne, 2007). 

𝐵𝑞 =
𝑢 − 𝑢0

𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0
=

𝛥𝑢

𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0

 
…[3-10] 

onde  u0 representa a pressão hidrostática, qt a resistência de ponta corrigida e 𝜎𝜈𝑜 

a tensão vertical; 

3.6.4. Resistência de Ponta Normalizada, Qtn 

Resistência de Ponta Normalizada (Qtn) é a resistência de cone expressa na forma 

adimensional tomando em conta as tensões verticais in situ.  Este parâmetro foi 

proposto por Robertson & Wride, (1998) para avaliar a possibilidade de ocorrer 

liquefação do solo. Neste caso a resistência de ponta normalizada Qtn, representa 

a normalização simples com um expoente de tensão (n) que varia em função do 
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tipo de solo. Se n = 1, então Qtn = Qt.  Esta normalização aplica-se com maior 

eficácia a solos semelhantes a argilas segundo a equação 3 -11. 

 

𝑄𝑡𝑛 = (
𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0

𝑃𝑎
) (

𝑃𝑎

𝜎′𝜈0
)

𝑛

 
… [3-11] 

𝑛 = 0,381𝐼𝑐 + 0,05(𝜎′𝜈0 ∕ 𝑃𝑎) − 0,15 

onde n representa o expoente de tensão, n, variando com o tipo de solo,  𝑃𝑎 a 

pressão atmosférica e  Ic índice do comportamento do solo. 

 

3.7. Identificação e classificação de solos  

Como já foi referido, uma das aplicações do CPTu é a caracterização do tipo de 

solo e elaboração do perfil estratigráfico. Normalmente a resistência corrigida do 

cone qt, é alta em areias e baixa em argilas, e a razão de atrito (Rf = fs/qt) é baixo 

em areias e alto em argilas. Os dados CPTu fornecem um índice repetível do 

comportamento agregado do solo in situ, na área envolvente à sonda.  

Por outro lado, não sendo possível coletar amostras nos ensaios de cone para uma 

classificação física baseada na granulometria e plasticidade do material, alguns 

autores, nomeadamente, Douglas & Olsen (1981), Robertson et al. (1986) Schnaid 

et al. (2008), Robertson (1990, 2009, 2010, 2015) desenvolveram diagramas de 

classificação utilizando os parâmetros obtidos no ensaio CPTu. É um procedimento 

indireto de classificação mecânica definido pela sigla SBT (Soil Behavior Type 

Classification Chart), estabelecido com base em padrões de comportamento do 

material.   

Para interpretar os resultados CPT, Begemann, (1965), desenvolveu as primeiras 

cartas baseadas na relação entre qc e fs  apresentada na figura 23, obtidos através 

do CPT mecânico, hoje já práticamente fora de utilização. Como já foi dito, os 

atuais piezocones foram desenvolvidos em 1974, com a incorporação de sensores 

de medição de poro-pressão, em que a classificação dos solos através do índice 
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de poro-pressão (Bq), aplicado em solos moles é muito mais eficaz, devido ao 

excesso de poro-pressão significativo que se gera neste tipo de solos, ao contrário 

dos valores de resistência de ponta que nestes solos são muito baixos (Robertson 

2010). 

 

Figura 23- Primeira classificação de solo baseada em CPT de Begemann (1965) citado 
por (Robertson, 2015). 

 

Com o passar do tempo, foram desenvolvidas diversas pesquisas que sugeriram a 

interpretação através dos resultados do ensaio com piezocone. Uma das cartas 

mais utilizadas é o abaco sugerido por Robertson et al. (1990), em que o mesmo 

utiliza valores de resistência de ponta normalizada (Qtn), correlacionando com a 

razão de atrito também normalizado (Fr).  

Segundo Mayne et al., (1995) um dos pontos favoráveis em relação à utilização 

desta carta, é que além da classificação dos solos, o àbaco também evidencia as 

possíveis tendências de densidade relativa (Dr), a sensibilidade (St), o índice de 

vazios (e) e a história de tensões (OCR).   

Publicações efetuadas por Robertson e Campanella (1983a; 1983b) e o Livro de 

Lunne et al., (1997) dividem as interpretações do CPT naquelas que se relacionam 

com a penetração do cone em regime drenado (ou seja, solos granulares) ou a 

penetração do cone em regime não drenado (ou seja, solos finos). 

Robertson (2015) realça que não se pode esperar que o ensaio CPTu forneça 

previsões precisas do tipo de solo com base em caraterísticas físicas, como a 
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distribuição do tamanho dos grãos, mas fornece um guia para as caraterísticas 

mecânicas (resistência, rigidez, compressibilidade) do solo, ou o tipo de 

comportamento do solo (SBT).  

As principais cartas de classificação e interpretação dos tipos de solo quanto ao 

comportamento (SBT- Soil Behavior Type Charts) são mencionadas em seguida.  

Segundo Schneider et al., (2008) a maioria destas análises correlaciona os valores 

de qc x Rf ou valores Qtn x Fr,:  

▪ Begemann (1965):            qc x fs;  

▪ Schmertmann (1969):       qc x Rf;  

▪ Douglas e Olsen (1981):   qc x Fr;   

▪ Jones e Rust (1982):         𝛥𝑢 𝑥 𝐵𝑞  

▪ Senneset e Junbu (1984): qt x Bq  

▪ Robertson et al. (1986):     qt x Bq e qt x Rf;  

▪ Robertson (1990, 2010 e 2015): Qtn x Bq e Qtn x Fr.  

 

3.7.1. Gráfico SBT não normalizado 

Este gráfico de tipo de comportamento de solo comumente usado relaciona a 

resistência de ponta corrigida, qt  e a razão de atrito Fr. Para que tal sucedesse, 12 

zonas de ´´tipo de comportamento de solo´´ (ou Soil Behavior Type – SBT) foram 

propostas por Robertson et al. (1986) e nove (SBTn) por Robertson, (2009), (figura 

24). 
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Zona Tipo de comportamento do solo Zona Tipo de comportamento do solo 

1 
Solos sensíveis de granulometria 
fina 7 Siltes arenosos a areias siltosas 

2 Material orgânico 8 Areias a siltes arenosos 

3 Argilas 9 Areias  

4 Siltes argilosos a argila  10 Areias com seixo a areia  

5 Argilas siltosas a siltes argilosos 11 Solos muito duros de granulometria fina* 
6 Areias siltosas a argilas siltosas 12 Areia a argilas arenosas muito duras* 

*Fortemente Sobreconsolidado ou cimentado  

  

Figura 24- Gráfico SBT não normalizado para identificar tipos de comportamento do solo 
proposto por Robertson et al., 1986). 

 

3.7.2. Gráfico SBT normalizado (SBTn) 

O gráfico do tipo de comportamento do solo do CPT (SBT) mais utilizado foi 

sugerido por Robertson et al., (1986), a versão mais atualizada, adimensional 

Robertson (2010) utiliza parâmetros básicos de CPT, nomeadamente, resistência 

de ponta (qc) e razão de atrito (Fr). 

Robertson (1990) explica que conforme o aumento de profundidade dos ensaios 

CPT/CPTu, aumentam as tensões totais e efetivas no maciço, aumentando 

também os valores de resistência de ponta, atrito lateral e poro-pressão. 
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Robertson (1990) constatou que poderia representar as zonas SBTn do gráfico Qt 

-Fr através de um índice (índice do tipo de comportamento do solo, Ic).  

Posteriormente, Robertson & Wride, (1998), modificaram a definição de IC  proposto 

por Robertson, (1990) para aplicar ao gráfico Qt–Fr  com recurso a abordagem 

unificada (Unified Approach) conforme a equação 3-12. 

 

Ic = ((3,47 − log Qtn)2 + (logFr +1 , 22)2)0,5 …[3-12] 

 

Robertson (2010) atualizou o método original de Robertson et al., (1986) e o àbaco 

CPTu normalizado SBTn de Robertson, (1990), incluindo uma resistência 

adimensional (𝑞𝑐 ∕ 𝑝𝑎, onde 𝑝𝑎=pressão atmosférica) e reduzindo o número de 

zonas de 12 para 9, de modo a coincidir com as zonas SBTn tal como mostra 

Robertson & Cabal (2015). O desenvolvimento deste índice foi considerado 

vantajoso na triagem inicial de tipos de solo e ajuda a organizar os resultados do 

ensaio em 9 zonas diferentes de resposta de solo semelhante. 

A análise e interpretação dos resultados CPTu, nomeadamente, a resistência de 

ponta (qc), a resistência lateral (fs), e no caso do CPTu a resistência total de ponta 

(qt), a resistência lateral de atrito (fs), e a poropressão (u2), é feita através das 

cartas de interpretação como mostra a figura 25.  
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Zona Tipo de comportamento do solo Zona Tipo de comportamento do solo 

1 Solo fino sensível 6 Areias - areias limpas a areias siltosas 

2 Solos orgânicos - argilas 7 Areias com cascalhos a areias densa 

3 Argilas a argilas siltosas - argilas 8 Areias muito compactas a areia argilosa* 
4 Misturas siltosas - silte argiloso a argila siltosa 9 Solos finos muito duros* 

5 Misturas arenosas - areia siltosa a silte arenosa 

*Fortemente Sobreconsolidado ou cimentado  

Figura 25 - Gráficos CPT de tipo de comportamento do solo (SBTn), Qt-Fr e Qt-Bq 

proposto (Robertson, 2009). 

 

Conforme citado por Robertson & Cabal (2015), 80% dos resultados obtidos pelo 

gráfico de classificação do solo SBTn, apresentam excelente confiabilidade quando 

comparado com amostras dos materiais. Assim, os limites aproximados de 

comportamento de solo são dados em termos de IC, conforme mostra a figura 26. 

Este indice de tipo de comportamento de solo não é aplicavel às zonas 1, 8 e 9.  
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Figura 26 - Àbaco CPTu normalizado (SBTn) com nove classificações zonais de Ic 
(adaptado de Robertson & Cabal, 2015). 

 

Robertson & Cabal, (2015), atualizaram o abaco SBTn considerando o 

comportamento do solo sob grandes deformações conforme a figura 27. São 

apresentadas regiões com comportamento típico de materiais argilosos (Clay-like 

Behavior) designados com inicial C, arenosos (Sand-like Behavior) designados 

com inicial S e um comportamento transicional entre os dois (Transitional 

Behaviour) designados com inicial T. Complementarmente, o segundo índice 

refere-se a uma classificação baseada na tendência de o solo dilatar, índice D, ou 

contrair, índice C, a grandes deformações, conhecido como fenómeno de 

dilatância. As linhas sólidas mostram os limites do tipo de comportamento do solo 

e as linhas tracejadas mostram os limites propostos por Robertson (1990). O 

contorno CD=70, delimita a região entre os solos que apresentam comportamento 

contráctil e dilatante a grandes deformações. 
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Figura 27 - Proposta de grafico SBTn atualizado em Qtn-Fr proposto por Robertson 
(2015). 

 

3.8. Correlações com parâmetros geotécnicos 

A utilização de ensaios de penetração estática (CPTu), permite aceder à 

estratigrafia e parâmetros geotécnicos representativos do maciço. Este ensaio 

configura-se como uma ferramenta particularmente adequada para a 

caracterização rotineira de maciços, porque pelo menos três leituras (qt, fs e u2) 

independentes são obtidas por um único ensaio, o que permite obter uma boa 

caraterização do subsolo, através de um razoável número de parâmetros distintos. 

Neste capítulo dá-se uma visão geral sobre a utilização das três medições para 

avaliar os parâmetros geotécnicos do solo. A avaliação dos parâmetros e 

caraterização da subsuperfície inclui: Tipo de solo, peso volúmico, ângulo de 

resistência ao corte, resistência ao corte não drenada e módulos de 

deformabilidade.  

O quadro 13 resume a aplicabilidade do CPTu para estimar os parâmetros 

geotécnicos do solo. Se for adicionado a sísmica, a capacidade de estimar a rigidez 

do solo (E, G e G0) melhora ainda mais (Robertson, 2016). 
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Quadro 13 - Qualidade dos parâmetros de acordo com o solo, modificado de Robertson 
(2015). 

Tipo de solo Dr 
 

Ψ K0 OCR St Su φ’ E, G0 M 
 

G0* k Ch 

Solo granular 
(areia) 2 -3 

 
 

2-3 5 5 NA NA 2 -3 2 -3 2 -3 

 
 

2-3 3 3 -4 

Solo fino 
(argila) NA 

 
NA 2 1 2 1 -2 4 2 - 4 2 - 3 

 
2-4 2 -3 2 -3 

1-alto, 2-alto a moderado, 3-moderado, 4-moderado a baixo, 5-baixa confiança, NA-não aplicável, 

* melhorado com SCPT. 

Onde:    

Dr Densidade relativa φ’ Angulo de atrito de pico 

Ψ Parâmetro de estado K0 Razão da tensão in situ 

E, G Módulo de Young e de corte G0* Módulos corte de pequena deformação 

OCR Razão de sobreconsolidação M 1-D Compressibilidade 

su Resistência ao corte não drenada St Sensibilidade 

ch Coeficiente de consolidação k Permeabilidade 

 

3.8.1. Ângulo de resistência ao corte (φ´) 

Em solos granulares, os excessos de pressão nos poros devidos a penetração do 

piezocone são quase nulas e, consequentemente, o comportamento exibido é 

sempre drenado. O ângulo de resistência ao corte dos solos é uma propriedade 

fundamental que controla grande parte da resposta ao carregamento e o estado 

inicial de tensões, sendo o parâmetro representativo da resistência ao corte de 

solos granulares não cimentados. 

Os métodos para determinar o ângulo de resistência ao corte assentam em três 

categorias (Lunne et al., 1997), nomeadamente: 

▪ Correlações empíricas ou semi-empíricas; 

▪ Teoria relativa à capacidade de carga, e 

▪ Teoria de expansão de cavidades. 

A análise da variação do ângulo de resistência ao corte com a profundidade, a 

partir da resistência de ponta qc pode ser executada de acordo com resultados de 

correlações obtidas em ensaios com areias em câmara de calibração, (Robertson 

& Campanella,1983; Jamiolkowski et al.,1985; Baldi et al., 1986). Estes autores 
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apresentaram uma relação entre o ângulo de atrito de pico (φ´) e as resistências de 

ponta (qc) e a resistência de ponta normalizada (qt) para areias não cimentadas, 

não envelhecidas, moderadamente compactas com predominância de quartzo 

conforme a figura 28.  

 

Figura 28- Estimativa do ângulo efetivo de resistência ao corte (φ') a partir da relação 
entre qc/σv0’ para areias quartzosas não cimentadas. Robertson & Campanella (1983).  

 

Este modelo proposto por Robertson & Campanella, (1983) é largamente aceite e 

pode ser traduzido pelas seguintes equações:  

𝜑′ =
1

2,68
[𝑙𝑜𝑔 (

𝑞𝑐

𝜎𝑣𝑂
′

) + 0,29] 
…[3-13] 

𝜑′ = [0,1 + 0,38 𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝑡

𝜎𝜈
′0

)] 
…[3-14] 

onde: qc – resistência de ponta, qt – resistência de ponta corrigida,  𝜎𝑣0
′  - tensão 

vertical efetiva. 

Kulhawy & Mayne, (1990) sugerem uma relação alternativa para areias de quartzo 

limpas, arredondadas, não cimentadas: 

𝜑′ = 17,6 + 11 𝑙𝑜𝑔(𝑄𝑡𝑛) … [3 -15] 
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Quadro 14 - Relações entre o ângulo de resistência ao corte (φ ´) e a resistência de 
ponta (qc) para solos granulares (Das, 2007). 

Referência φ´(⁰) Observações 

Robertson & 

Campanella 

(1983) 

𝜑′ = 350 + 11,5 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝑐

30 ⋅ 𝜎𝜈0
′ ) 

Areia NC            …[3-16] 

250 < 𝜑′ < 500 

Kulhawy & Mayne 

(1990)  

𝜑′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [0,1 + 0,38 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝐶

𝜎𝜈
′ 𝑜

)] Areia NC           … [3-17]  

Rocery et al. 

(1990) 

𝜑′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [0,38 + 0,27 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝐶

𝜎𝜈
′ 𝑜

)] 
Solos ML           …[3-18] 

e SP-SM 

Nota: NC-Normalmente consolidado; ML- Silte de baixa plasticidade; SP-SM- Areia mal 
graduada com silte; qc tem as mesmas unidades que 𝜎𝑣0

′ . 

 

3.8.2. Densidade Relativa, Dr(%) 

Para solos granulares, a medida da resistência de ponta qc pode ser correlacionada 

com a densidade relativa ou com ângulo de resistência ao corte φ’. No 

desenvolvimento das correlações citam-se os trabalhos de Robertson e 

Campanella (1983); Jamiolkowski et al., (1985; 2001); Mayne (2009), Baldi et al., 

(1986). 

O grau de compactação das areias limpas, há muito que é expresso em termos de 

densidade relativa (Dr), embora recentemente o parâmetro de estado (Ψ) tenha 

encontrado interesse devido à sua aplicação na mecânica do solo do estado crítico 

e um quadro racional para a compreensão dos problemas de liquefação do solo 

(Jafferis & Been 2006; Robertson 2009, 2010). 

Adotando o formato recomendado por Skempton (1986) nos seus estudos sobre 

Dr(%) com resistências SPT, Kulhawy & Mayne (1990) efetuaram uma avaliação 

com a resistência de ponta de cone em areias. Para as tendências médias 

estatísticas que envolveu principalmente areias do tipo quartzo-sílica, foi possível 

quantificar o efeito da história de tensões expressa pela seguinte equação:  
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𝐷𝑟(%) = 100√
𝑞𝑡1

305 × 𝑂𝐶𝑅0,2
 

… [3-19] 

Para o modelo clássico de avaliação de Dr(%) em areias quartzosas a partir de 

CPTs, Jamiolkowski et al., (2001) efetuaram uma revisão de dados de ensaio em 

câmara de calibração que foram corrigidos para efeitos de tamanho limite (ou seja, 

razão D/d em que D-diâmetro da camara e d-diâmetro do cone). Complementando 

com dados disponíveis sobre amostras de areia não perturbada Mayne (2006) 

apresenta a sua relação derivada para a densidade relativa em termos de 

resistência de ponta do cone normalizado por tensão que pode ser expressa pela 

equaçao 3-20: 

𝐷𝑟(%) = 100 × [0,268 ⋅ 𝑙𝑛(𝑞𝑡1) − 𝑏𝑥] … [3-20] 

 

onde: 𝑞𝑡1 = (𝑞𝑡 ∕ 𝜎𝑎𝑡𝑚) ∕ (𝜎𝜈0
′

𝜎⁄ 𝑎𝑡𝑚) é a resistência do cone normalizada em 

termos de tensão muito semelhante a Qtn (Robertson 2009). O termo 𝑏𝑥 = 0,675 foi 

definido a partir de análises de regressão de areias limpas normalmente 

consolidadas. 

Na figura 29, Jamiolkowski et al., (2001) mostram três linhas correspondentes a 

diferentes compressibilidades de areia: alta (𝑏𝑥 = 0,525), média (𝑏𝑥 = 0,675) e baixa 

(𝑏𝑥 = 0,825). Este gráfico é extremamente útil para a avaliação preliminar da 

compressibilidade de depósitos arenosos. A sua orientação sugere que areias de 

alta compressibilidade incluem areias de mica, areias calcárias e areias 

carbonatadas. Areias siliciosas (aproximadamente partes iguais de quartzo e 

feldspato) compreendem gama de compressibilidade média. Areias de baixa 

compressibilidade inclui o de quartzo. Note-se que as leituras de atrito lateral não 

estavam geralmente disponíveis na série de ensaios de câmara para permitir a 

determinação de Qtn que tem um expoente variável n  dependente do índice de 

material 𝐼𝑐. Assim 𝑞𝑡1 foi utilizado para Qtn em areias limpas. 
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Figura 29 - Avaliação da Densidade relativa dos CPTs para areias de sílica 
(Jamiolkowski et al., 2001)  

 

A partir dos dados de ensaio de câmara de calibração, em oito amostras de areias 

pré-adensadas, Mayne (2009) efetuou uma aproximação dos efeitos da 

sobreconsolidação para a tendência média conforme a figura 30.  

 

Figura 30 - Tendências da densidade relativa dos ensaios em câmara de CPT para 
areias silicosas NC e OC (Mayne, 2009) 
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3.8.3. Resistência ao corte não drenado (Cu) 

A resistência ao corte de solos argilosos é estimada em termos não drenados 

através do parâmetro Cu.  

Robertson (2015) exclarece que não existe um valor único de resistência ao corte 

não drenado Cu, uma vez que a resposta não drenada do solo depende da direção 

do carregamento, anisotropia do solo, taxa de deformação e história de tensões.  

As relações deste parâmetro com o piezocone divide-se em três propostas: 

1. Aproximações teóricas baseadas na teoria de capacidade de carga; 

2. Relações empíricas baseadas nos valores de resistência de ponta (qc, qt e 

𝛥𝑈); 

3. Aproximações baseadas na tensão de pré-consolidação (𝜎𝑝
′ ) e grau de 

sobreconsolidação. 

1 - De acordo com as aproximações teóricas baseadas na teoria de capacidade de 

carga, a relação entre a coesão não drenada e a resistência de ponta é definida 

pela seguinte equação:  

𝑞𝑐 = (𝑁𝑘 × 𝐶𝑢) + 𝜎𝑣0 ou … [3-21] 

𝑞𝑡 = (𝑁𝑘 × 𝐶𝑢) + 𝜎𝑣0 …[3-22] 

onde: qc – resistência de ponta não corrigida, 𝐶𝑢 – coesão não drenada, 𝜎𝑣0 - 

tensão total, 𝑁𝑘-fator teórico do cone. 

2 – As aproximações empíricas, mais utilizadas para estimar a coesão não drenada 

através do ensaio CPT/CPTu são tipificadas em três critérios:  

▪ Baseadas na resistência de ponta do cone (qc ou qt); 

▪ Baseadas na resistência de ponda efetiva (qe); 

▪ Baseadas no excesso de pressões intersticiais (𝛥𝑈). 

A aproximação empírica mais comum para a determinação da resistência ao corte 

não drenada baseia-se na resistência de ponta de dados resultantes dos cones 

mecânicos sem possibilidade de medição da poropressão: 
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𝐶𝑢 =
(𝑞𝐶 − 𝜎𝑣0)

𝑁𝑘𝑡
 

…[3-23] 

onde: qc – resistência de ponta não corrigida, 𝜎𝑣0 – tensão total, 𝑁𝑘𝑡-fator de cone 

baseado em ensaios de molinete (𝑁𝑘𝑡 =15+-3). 

Com o surgimento dos piezocones, tornou-se possível incorporar a influência da 

poro-pressão nas aproximações anteriores, modificando a equação 3-30 através 

da substituição da resistência de ponta (qc), pela resistência de ponta corrigida (qt), 

resultando na seguinte equação: 

𝐶𝑢 =
(𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0)

𝑁𝑘𝑡
 

… [3-24] 

Em argilas muito moles, com alguma incerteza quanto a precisão de qt, estimativas 

da Cu podem ser feitas a partir do excesso da poro-pressão  (𝛥𝑢), medida na 

posição u2 do cone, através da equação 3-25: 

𝐶𝑢 =
(𝑢2 − 𝑢0)

𝑁𝛥𝑢
=

𝛥𝑢

𝑁𝛥𝑢
 

… [3-25] 

onde: N∆u – varia de 4 a 10,  𝐶𝑢 – resistência ao corte não drenada,  𝛥𝑢-excesso de 

pressão dos poros.  

Powell & Uglow, (1988), alertam que as aproximações baseadas na utilização da 

resistência de ponta efetiva, foram desenvolvidas através de estudos que incluíram 

apenas solos argilosos normalmente consolidados, não podendo ser extrapolados 

para solos sobreconsolidados. 

3 – Existe outro critério desenvolvido para estimar a resistência ao corte não 

drenada, focado na determinação da tensão de pré-consolidação (𝜎𝑝
′ ), baseado no 

ensaio CPT. Através da tensão de préconsolidação, aliado ao facto que a razão de 

sobreconsolidação (OCR), exerce um papel fundamental na determinação da 

resistência ao corte não drenada (Su), recomenda-se também a aproximação de 

acordo com a mecânica dos mecânica dos solos dos estados criticos (CSSM – 

Critical State Soil Mechanics), em que esta forma de corte expressa-se na forma 

normalizada, segundo Wroth (1984), conforme a equaçao 3-26.  
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𝐶𝑢

𝜎𝑣0
′

= (
1

2
× 𝑠𝑖𝑛 𝜑′) × 𝑂𝐶𝑅𝑚 

…[3-26] 

onde: m – potêncial de variação volumétrica, para a maioria das argilas de 

sensibilidade baixa a média varia entre 0,7 e 0,8 e para as argilas de sensibilidade 

média a alta entre 0,9 e 1,0. 

Casos em que se nota alguma incerteza em relação à variação volumétrica e ao 

ângulo de resistência ao corte (φ´), Mayne, (2007); Jamiolkowski at al., (1985); 

Ladd (1991) e Ladd & DeGroot (2003) recomendam a seguinte equação: 

𝐶𝑢

𝜎𝜈𝑜
′

= 0,22 × 𝑂𝐶𝑅𝑚 
…[3-27] 

Esta equação é literalmente uma variante da anterior (3-33), para um ângulo de 

atrito efetivo, 𝜑′ = 26⁰ e um potêncial de variação volumétrica, m = 0,8. 

 

Sensibilidade da argila (St) 

A sensibilidade (St) da argila é definida como a razão entre resistência de corte não 

drenada de  pico e a resistência de corte não drenada remoldada, Cu(Rem). 

Robertson, (2015a) sugere a expressão matemática 3-28 para o cálculo da 

sensibilidade de argila. 

𝑆𝑡 =
𝐶𝑢

𝐶𝑢(𝑅𝑒 𝑚)
=

𝑞𝑡 − 𝜎𝜈0

𝑁𝑘𝑡

(1 ∕ 𝑓𝑠) = 7 ∕ 𝐹𝑟 
…[3-28] 

 

onde: St - sensibilidade da argila, 𝐶𝑢 – resistência ao corte não drenada, 𝐶𝑢(𝑅𝑒 𝑚) - 

resistência ao corte não drenada remoldada, qt – resistência do cone corrigida, 𝜎𝜈0 

– tensão vertical, fs -atrito lateral, Fr – razão de atrito, 

Tipicamente o fator de cone 𝑁𝑘𝑡, varia de 10 a 18, com média 14 considerando Cu 

médio tendendo a crescer com o aumento da plasticidade e diminuir com o 

aumento da sensibilidade do solo (Robertson & Cabal, 2015). 
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3.8.4. Módulo de Deformabilidade  

A engenharia geotécnica tem consagrado uma grande importância à 

caracterização geotécnica no domínio das deformações antes de se atingir a 

resistência máxima. Portanto, a identificação dos parâmetros de deformabilidade 

do solo tem sido normalmente definida usando as leis da mecânica de materiais 

contínuos, e geralmente assumindo que o material se comporta de forma linear 

elástica e isotrópica (Jamiolkowshi et al., 1988).  

As correlações entre resistência à penetração e as características de 

deformabilidade são puramente empíricas, em função da dificuldade de se 

estabelecer as condições de drenagem e os níveis de tensão-deformação. As 

características de deformabilidade de um determinado solo dependem 

basicamente dos seguintes fatores (Schneider et al., 2008; Mayne & Dunas, 1998; 

Jamiolkowshi et al., 1988, Wroth, 1984): 

i. História de tensão-deformação; 

ii. Nível atual de tensão efetiva média; 

iii. Nível de deformação induzido pelo corte; 

iv. Trajetória de tensões efetivas, que reflete a anisotropia e plasticidade do 

solo; 

v. Fator tempo com envelhecimento (‘’aging’’). 

Desta forma, o uso seguro e correto das correlações entre a resistência a 

penetração e módulos de deformabilidade, depende qualitativamente da habilidade 

do utilizador em entender todos estes fatores. Para um mesmo solo não existe uma 

correlação única entre a resistência à penetração e o módulo de deformabilidade 

não-linear.  

Robertson et al., (1986) também alerta quanto à utilização dos resultados do ensaio 

de piezocone na determinação do módulo de deformabilidade considerando que é 

incerta e confusa pois o solo não é linearmente elástico, e M varia com o nível de 

tensão e deformação. Consequentemente, a dispersão dos resultados das 

correlações é grande. 
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As características de deformabilidade podem ser tratadas através dos seguintes 

parâmetros: 

▪ Módulo de deformabilidade confinado (M), sendo M=1/mv; 

▪ Módulo de Elasticidade de Young (E) e  

▪ Módulo distorcional (G0) 

Para o carregamento drenado, o módulo pode ser descrito em termos de módulo 

elástico drenado (E´), módulo distorcional (G) ou módulo de confinamento drenado 

(M). Enquanto no carregamento não drenado, o módulo de deformabilidade de 

solos coesivos pode ser descrito pelo módulo de Young não drenado (E) ou o 

módulo distorcional (G). O módulo distorcional descreve efetivamente a resposta 

do ‘’esqueleto’’ do solo, pelo que é independente das condições de drenagem, 

sendo todos outros fatores iguais. 

 

Módulo de deformabilidade confinado, M 

O módulo de deformabilidade confinado está intrinsecamente associado aos níveis 

de tensão e à rigidez dos materiais e permite calcular assentamentos devido a 

carregamentos que interagem com o maciço.  

Em maciços essencialmente arenosos, o módulo de deformabilidade é fortemente 

influenciado pela densidade relativa, história de tensões e a tensão de serviço a 

aplicar, sendo viável a sua determinação através de ensaios ‘’in situ’’, pois a sua 

determinação em laboratório prende-se com a difículdade de amostragem neste 

tipo de solos, independentemente do método utilizado na recolha da amostra e na 

extração do amostrador. Estes solos não apresentam uma dependência temporal 

significativa ao carregamento causado pela dissipação de tensões devidas ao 

excesso de poro-pressão, pelo que o módulo em condições de carregamento não 

drenado existe de forma muito breve. Quase sempre, o módulo de deformabilidade 

é considerado para condições drenadas. No entanto, para siltes pode-se 

desenvolver alguma dependência temporal significativa.  

Os solos coesivos exibem uma resposta significativa de dependência temporal ao 

carregamento. Para condições iniciais de rápido carregamento, a resposta é não 
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drenada. Com o tempo, o excesso de tensões devidos ao excesso de poro-pressão 

desenvolvido durante o carregamento não drenado dissipará por consolidação e 

outros fenómenos com efeito a longo prazo.   

A estimativa do módulo de compressibilidade confinado drenado a partir da 

penetração não drenada será obtida por aproximação e podem ser melhoradas 

com informações adicionais sobre o solo, como índice de plasticidade e teor em 

água, onde 𝛼𝑀 pode ser menor em solos orgânicos e solos com alto teor em água 

(Robertson, 2015).  

Com base na revisão dos resultados existentes em câmaras de calibração, Lunne 

& Christophersen, (1983), propõem as seguintes aproximações empíricas para a 

estimar módulos de deformabilidade confinado (M), para areias limpas não 

cimentadas, predominantemente siliciosas: 

𝑀 = 4 × 𝑞𝑐;  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑐 < 10𝑀𝑃𝑎 … [3-29] 

𝑀 = (2 × 𝑞𝑐) + 20 𝑝𝑎𝑟𝑎 10 < 𝑞𝑐 < 50𝑀𝑃𝑎 … [3-30] 

𝑀 = 120 𝑀𝑃𝑎;  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑐 > 50 𝑀𝑃𝑎 … [3-31] 

 

Para estimar o módulo de deformabilidade confinado em solos parcialmente 

drenados (siltes), Senneset et al., (1988) sugere relações diretas entre a 

resistência de ponta corrigida qt, , de acordo com as seguintes equações: 

𝑀 = (2 × 𝑞𝑡);  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑡 < 2,5𝑀𝑃𝑎 …[3-32] 

𝑀 = (4 × 𝑞𝑡) − 5 𝑝𝑎𝑟𝑎 2.5 < 𝑞𝑡 < 5𝑀𝑃𝑎 …[3-33] 

 

O módulo de compressibilidade confinado pode ser estimado também, a partir dos 

resultados CPT usando a seguinte relação empírica: 

𝑀 = 𝛼𝑀(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0) …[3-34] 

Para solos de granulometria fina Robertson (2009), sugere que 𝛼𝑀 varie em função 

de resistência normalizada Qt de tal modo que quando Ic ˃ 2,2 (solos de 

granulometria fina) usa-se: 
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𝛼𝑀 = 𝑄𝑡 quando 𝑄𝑡 < 14 

𝛼𝑀 = 14 quando 𝑄𝑡 ˃ 14 

Quando Ic < 2,2 (solos de granulometria grosseira) usa-se: 

𝛼𝑀= 0,0188 [10(0,55Ic + 1,68)] 

 

Módulo de elasticidade (rigidez E) 

Os dados do CPTu podem ser usados para estimar o módulo de elasticidade em 

solos, para a subsequente aplicação nos métodos elástico ou semi-empírica de 

previsão assentamentos e dos movimentos de terreno em obras de engenharia. 

Para tal, existem diversas relações empíricas e diretas, conforme aquelas 

sugeridas por Jacobs (1996):  

𝐸 = 0,8𝑀 …[3-35] 

𝐸 = (3 𝑎 6)𝑞𝑐 …[3-36] 

𝐺 = 𝐸 ∕ 2.5 …[3-37] 

 

O EC7 recomenda o uso da equação 3-38 para estimar o módulo de 

deformabilidade. 

𝐸𝑢 = 3,5 ⋅ 𝑞𝑐 …[3-38] 
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4. Correlações/comparações entre os ensaios SPT e CPTu. 

Em geotecnia, o interesse em se determinar o valor de uma grandeza partindo-se 

de outra é muito grande. Seja por que esta apresenta facilidade na medida ou 

porque antecede no tempo. Portanto, para desenvolver correlações, recomenda-

se o uso de grandezas que relacionam entre si. 

Quando a geologia de uma região  é uniforme e bem conhecida e nos casos em 

que as previsões geotécnicas baseadas nos resultados dos ensaios CPTu foram 

verificados e correlacionados com o desempenho das estruturas, o CPTu pode ser 

utilizado por si só para conceção de projetos de engenharia. No entanto, mesmo 

nestas circunstâncias, o CPTu deve ser acompanhado de sondagens, amostragem 

e ensaios laboratoriais pelas seguintes razões: 

▪ Clarificar a identificação do tipo de solo; 

▪ Verificar correlações locais existentes; 

▪ Fornecer informação complementar onde a interpretação dos dados CPTu 

seja difícil devido às condições de drenagem parcial ou solos problemáticos 

ou ainda nos estratos onde não  foi possível realizar o ensaio e; 

▪ Avaliar efeitos de (futuras) mudanças no carregamento do solo, que não são 

registados pelo CPTu. 

Vários estudos com finalidade de estabelecer correlações e estimar o valor de qc, 

foram apresentados ao longo dos anos, determinando em campo por aproximação 

estatística através dados SPT para vários tipos de solos. Entre as referidas 

pesquisas, destacam-se as conduzidas por Schmertmann & Palacios, (1979); Acka 

(2003); Danziger & Velloso (1995), Robertson & Campanella (1983). Estes 

investigadores salientam a importância das correlações SPT-CPTu e mostram que 

há uma necessidade de desenvolver correlações CPT/CPT confiáveis para que os 

dados baseados em CPT possam ser utilizados em abordagens de conceção de 

projetos de engenharia baseados em SPT.  Para tal, diversas correlações 

empíricas têm sido propostas para correlacionar a resistência estática de cone (qc), 
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ao valor NSPT em solos sedimentares. Essas correlações são frequentemente 

expressas como razão de (qc/N), ou como razão adimensional [(qc/Pa)/N].  

Segundo Folque (1982), as correlações mais fiáveis, para a dedução das 

caraterísticas mecânicas dos maciços terrosos, à partir dos resultados de ensaios 

de penetração, dizem respeito a ensaios CPT. Este autor, aconselha, portanto, a 

utilização prévia de correlações existentes entre NSPT e a resistência a penetração 

da ponta do cone, NSPT/Rp e , posteriormente, as correlações Rp/carateristicas 

mecânicas. 

Correlacionar significa verificar a existência e o grau de relação entre as variáveis 

de um problema.  

De acordo com Alonso (1980), correlações estatísticas baseadas em equações 

lineares passando pela origem, tem sido muito empregada por pesquisadores, 

sobretudo quando se trata de solos granulares, como areias. 

4.1. Correlações com base no diâmetro médio (D50) 

Geralmente as correlações CPT-SPT são apresentadas como uma função do teor 

de finos (% de finos), a razão de atrito (Fr%), diâmetro médio (D50) ou índice de 

comportamento do solo (Ic) (Robertson, 2015). Robertson & Campanella (1983) 

desenvolveram correlações e apresentaram a relação mostrada na figura 31, 

relacionando a razão (qc/pa) /N60  com o tamanho médio de grãos D50, (variando 

entre 0,001 mm a 1 mm), tendo observado o crescimento da relação qc/NSPT com 

o aumento do D50, bem como o crescimento da dispersão com o aumento de D50. 

Eles propuseram uma classificação de tipo de comportamento do solo 

estabelecendo a razão  qc N⁄  para cada zona de classificação de solo com base no 

ensaio CPTu conforme a figura 31.  

Os valores NSPT usados por Robertson & Campanella (1983) correspondem a uma 

proporção média de energia de cerca de 60 %. Portanto a proporção aplica-se a 

N60. 
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Figura 31 - Correlação qc/NSPT em função do diâmetro médio (D50). Robertson & 
Campanella (1983). 

 

Como foi apresentado antes, Robertson et al., (1986) sugere a razão (qc/pa)/N60 

para cada tipo de zona de comportamento de solo usando o diagrama SBT não-

normalizado. Estes valores providenciam valores razoáveis de N60 a partir de 

dados do ensaio CPT. Para simplificar, as correlações acima são dadas em termos 

de qc.  

Para solos moles de grão fino as correlações devem ser aplicadas à resistência 

total do cone, qt. Note que em solos arenosos qc = qt. 

Uma desvantagem desta abordagem simplificada é a natureza descontínua da 

conversão. Frequentemente, um terreno terá dados CPT que cobrem diferentes 

zonas SBT e, portanto, produz descontinuidades no valor N60 previsto. 

Kulhawy e Mayne (1990) testaram correlações de diferentes origens geológicas, 

história de tensões e mineralogia. A proposta tinha como objetivo adicionar novos 

dados à correlação proposta por Robertson et al., (1983). As equações 4-1 e 4-2 

são também apresentadas onde a percentagem de finos e o D50 são parâmetros 

determinantes na correlação.  

(𝑞𝑐 𝑃𝑎⁄ ) ∕ 𝑁𝑆𝑃𝑇 = 4,25 − (0
0⁄ 𝑓) ∕ 41,3 …[4-1] 

(𝑞𝐶 𝑃𝑎⁄ ) ∕ 𝑁𝑆𝑃𝑇 = 5,44𝐷50
0.26 …[4-2] 
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onde: %f- Percentagem de finos. 

 

4.2. Correlações baseadas em IC entre qc e NSPT  

As correlações mais comumente utilizadas entre os ensaios SPT e CPTu, são 

aquelas fundamentadas nas médias aritméticas, e desenvolvidas a partir de 

funções lineares. As formas mais utilizadas de correlação são apresentadas nas 

equações 4-3 e 4-4. 

𝑞𝑐 = 𝑘 ⋅ 𝑁𝑆𝑃𝑇 …[4-3] 

𝑞𝑐 = 𝑎 +  𝑘 ⋅ 𝑁𝑆𝑃𝑇 …[4-4] 

Em que 𝑎 e 𝑘 são constantes. 

Para a interpretação do perfil estratigráfico, Jafferies & Davies (1993) e Lunne et 

al., (1997) sugeriram correlações entre o CPT-SPT por meio do índice de tipo de 

comportamento do solo, Ic, a partir dos valores obtidos para a resistência de ponta 

(qc), do ensaio CPTu com o número de golpes (NSPT), através da seguinte relação:  

(𝑞𝑡 ∕ 𝑝𝑎)

𝑁60
= 8,5 (1 −

𝐼𝑐

4,75
) 

…[4-5] 

Robertson, (2012), sugere uma atualização da relação acima que fornece 

estimativas melhoradas de N60 para argilas sensíveis apresentada na equação: 

(𝑞𝑡 ∕ 𝑝𝑎)

𝑁60
= 10(1,1268−0,2817𝐼𝑐) 

…[4-6] 

Em solos de granulometria fina com alta sensibilidade, a relação acima pode 

superestimar o N60 equivalente. 
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4.3. Fatores que afetam as correlações SPT-CPT 

Muitos estudos têm apontado vários fatores que poderiam afetar a relação 

SPT/CPT. Schmertmann, (1978) e Kovacs et al., (1981) mostraram que a 

quantidade de energia transmitida às varas de perfuração são um fator importante 

que afetam o valor de NSPT. 

Douglas (1981) relatou que a relação qc/N é significativamente afetada pelo tipo de 

martelo SPT e também com a densidade do solo.  

Um estudo conduzido por   Kazim et al., (1986) demonstrou que a relação qc/N 

depende do conteúdo de finos do solo arenoso. Eles concluíram que a 

permeabilidade e a modificação da compressibilidade da areia são os principais 

fatores que podem afetar a relação qc/N. 

Sanglerat (1972) efetuou a revisão e apresentou uma série de estudos 

implementados em vários países. Muitos destes estudos atribuem uma razão qc/N 

para cada tipo de solo. 

A distância entre SPT e CPTu para estabelecer a correlação pode ter uma 

influência significativa sobre a qualidade da correlação. 
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5. Caso Prático: Porto da Beira 

O presente capítulo propõe-se a apresentar a caracterização da área de estudo, 

principais aspetos geológicos e morfogeográficos, atividades desenvolvidas, 

análise e discussão dos resultados.  

5.1. Enquadramento da Obra 

A campanha de prospeção e os consequentes estudos geológico-geotécnicos 

foram realizados no âmbito de um projeto de ampliação e modernização de 

infraestruturas do porto da Beira, que implicam o reforço do pavimento e 

construção da cabine de controlo de trâfego, sistemas de drenagem e outras 

execuções cujo dimensionamento e segurança é dependente das caraterísticas do 

terreno.  

5.2. Localização Geográfica da área de estudo 

A área de estudo localiza-se na região centro-este da República de Moçambique, 

na província de Sofala, cidade da Beira, entre os paralelos 19° 30’ 52’’S e 35° 10’ 

00’’E. A República de Moçambique fica situada no hemisfério Sul entre os paralelos 

10º 27’S e 26º 52’S (latitude) e entre os meridianos 13º 12’E e 40º 52 E, como 

ilustra figura 32.  

 

Figura 32 - Localização geográfica da República Moçambique. 

Fonte: https://faroacademy.blogspot.com, 8/11/2021 

https://faroacademy.blogspot.com/
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A cidade da Beira é a segunda maior cidade de Moçambique com uma superfície 

total estimada em 633 km2 e dista de cerca de 1190 km da capital Maputo, fazendo 

fronteira com o distrito de Dondo a Norte e Oeste,  com o Oceano Índico a Este e 

a Sul com o distrito de Búzi através do rio Púnguè.  

A área de estudo localiza-se junto ao estuário do rio Púnguè, numa região 

pantanosa de influência fluviomarinha  e sobre alinhamentos de dunas costeiras. 

As principais vias de acesso são a estrada nacional (EN6) e a linha férrea que liga 

a cidade portuária da Beira e a cidade Zimbabwiana de Mutáre, através da vila 

fronteiriça de Machipanda. A Figura 33 apresenta  a localização do porto e a 

implantação das sondagens e ensaios. 

 

Figura 33 – Localização da área de estudo e  dos trabalhos realizados. 
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5.3. Campanha de prospeção geológica-geotécnica 

A campanha de prospeção geológica-geotécnica levada a cabo na área de estudo 

compreendeu a realização dos seguintes trabalhos: 

▪ 7 Sondagens com ensaios de penetração dinâmica SPT (BH203, BH222, 

BH229, BH237, BH261, BH265 e BH268; 

▪ 66 Ensaios de penetração estática com medição da poro-pressão (CPTu); 

▪ Foram instalados 6 piezómetros de PVC nos furos BH203, BH222, BH229, 

BH237, BH261 e BH265; 

▪ Ensaios laboratoriais sobre 2 amostras colhidas no furo BH268. 

No contexto da presente dissertação, foram contemplados os 7 ensaios SPT e  

analisados 8 ensaios CPTu executados nas proximidades das 7 sondagens 

realizadas no âmbito da campanha de prospeção. Os trabalhos de campo foram 

realizados de acordo com o Eurocode 7-part 2- Ground Investigation and testing 

(EN 1997-2).  

5.3.1. Execução de ensaios SPT 

Os ensaios SPT foram executados com um amostrador padrão Terzaghi, cravado 

por um sistema automático down-the-hole, de acordo com a norma Eurocode 7-

part 2. A realização dos ensaios foi antecedido de execução de sondagens com 

amostragem contínua.  

As sondagens foram executadas com recurso a uma sonda hidráulica MUSTANG 

A32 e uma sonda ROLATEC RL48. Usou-se o método de furação rotativa com 

revestimento metálico, a fim de estabilizar as paredes do furo. Em depósitos de 

aluvião mole/solto, a perfuração foi executada sem água de modo a evitar a 

perturbação do solo, afetando a qualidade das amostras. Na cobertura superior e 

nas zonas duras/compactas, a perfuração realizada com circulação de água 

misturada com polímero (CAP-21). Ao longo de todos os furos foram recolhidas 

amostras, exceto na camada superficial. A figura 34 ilustra um dos momentos de 

execução de sondagem SPT durante a campanha. 
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Figura 34 - Execução dos trabalhos de prospeção geológico-geotécnica no terminal de 
graneis secos do porto da Beira. 

 

Os furos terminaram a profundidades entre 25,6 m e 31,1 m, intercetando 

depósitos Quaternários, conforme apresentado no quadro 15:  

 

Quadro 15 - Dados informativos das sondagens SPT. 

Furo 

BH 

Prof.(m) Número 

de 

ensaios 

Amostras não 

remoldadas 
Ø* do 

furo 

(mm) 

Ø* do 

Involucro 

Nível 

freático 

(m) 

203 25,60 14 8 110 2’’ 2,5 

222 26,30 15 6 110 2’’ 1,8 - 2,6 

229 28,40 14 8 110 2’’ 4,0 

237 31,10 24 5 110 2’’ 2,1 

261 30,45 24 2 110 2’’ 1 - 2,9 

265 30,42 24 2 110 2’’ 1,5 – 2,3 

268 30,25 24 2 110 N N 

Total 202, 97 139 33    

BH -Borehole (Furo), Ø*-Diâmetro em milímetro (mm) 
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5.3.2. Instalação de piezómetros 

Com o objetivo de medir o nível hidrostático, foram instalados 6 piezómetros 

clássicos de 2’’ de diâmetro em tubos de PVC, com secções crepinadas de 3,0 m, 

distribuídos alternadamente pelo seu comprimento total, variando entre 25,6 m 

(BH203) e 31,1 m (BH237).  

O espaço anelar entre o tubo e as paredes do furo foi preenchido com areia e o 

topo foi selado com argamassa de cimento no  metro inicial para evitar a infiltração 

da água superficial. A figura 35 ilustra alguns aspetos das instalações 

piezométricas. 

 

Figura 35 - Aspeto geral das instalações piezométricas. 

 

5.3.3. Execução de ensaios CPTu 

Durante a execução dos ensaios CPTu utilizou-se uma máquina PAGANI TG 73-

200, com um sistema hidráulico acoplado a um sistema de leitura de dados AP Van 

Den Berg e software GOnsite versão 3.1 para aquisição automática da resistência 

de ponta (qc), atrito lateral (fs), pressão da água nos poros (u2) e inclinação (lx/y), 

com limites máximos de 150 MPa, 1,5 MPa, 3 a 15  MPa e 20⁰, respetivamente. 

Os ensaios foram suspensos nas seguntes situações: 

▪ Na profundidade solicitada; 

▪ Quando atingida uma resistência de ponta qc = 50 MPa;  
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▪ Quando o atrito lateral excedesse 3 MPa, ou;  

▪ Quando a inclinação excedesse o limite de segurança (12⁰ a 15⁰).  

Os ensaios CPTu alcançaram profundidades entre 17 e 32,34 m. 

5.3.4. Ensaios Laboratoriais 

Foram realizados ensaios de identificação e caracterização (análise 

granulométrica, limites de consistência, triaxial e edómetrico) de 2 amostras (areia 

e argila) recolhidas em profundidades distintas da sondagem BH268, cujos 

resultados são resumidamente apresentados nos quadros 16, 17 e 18.  

Quadro 16 - Síntese dos Ensaios de identificação e caracterização. 

 Furo   BH268 

Profundidade. (m) 1,5–2,1 13,0-13,6 

Descr. ASTM* Areia argilosa Argila plástica 

Class. ASTM* SC A-2-7(4) CH A-7-6(20) 

W (%) 25,9 56,7 

LL (%) 55 81,9 

IP (%) 41 57 

<2,0 (mm) (%) 99,8 99,9 

<0,42 (mm) (%) 64,0 96,9 

<0,074 (mm) (%) 34,2 79,1 

<0,0014 (mm) (%) 11,5 16,4 

MO 0,965 0,543 

*D2887 e D3282, w- teor em água, LL- Limite de Liquidez, IP – Índice de Plasticidade, 
MO – Conteúdo em Matéria orgânica. 

 

Quadro 17 - Ensaios de resistência. 

 

ID. do 

Furo 

 

Prof. (m) 

Densidade 

de 

partículas  

Gs(g/cm3) 

Triáxial 

𝛔𝟑 

(𝐤𝐏𝐚) 

𝛔𝟏 

(𝐤𝐏𝐚) 

C 

(kPa) 

C’ 

(kPa) 

φ 

(⁰) 

φ’ 

(⁰) 

BH268 1,5–2,1 2,778 - - - -   

 

BH268 

 

13,0-13,6 

 

2,862 

219 

356 

634 

65 

130 

260 

 

29 

 

 

27 

 

21 

 

23 

C’ – Resistência ao corte não drenada, φ’(⁰)- Resistência ao corte drenada,  
σ1-Tensão principal máxima (axial), σ3- Tensão principal mínima (radial),  
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Quadro 18 - Ensaios Compressibilidade e consolidação. 

 

ID. do 

Furo 

 

Prof. (m) 

Consolidação 

Cc 𝛔𝐩
′  

(MPa) 

e0 𝑪𝝂(cm2/s) k (cm2/s) 

BH268 1,5–2,1 0,175 0,330 0,781 5,0E-3 4,2E-7 

BH268 13,0-13,6 0,825 0,300 2,114 2,6E-3 1,8E-7 

Cc – Índice de compressibilidade, Cv – Consolidação vertical,  σp
′ - Tensão de pré-

consolidação, e0 -Índice de vazios,    k – Permeabilidade. 

 

5.4. Enquadramento geológico 

5.4.1. Contexto geológico regional 

No contexto geológico, Moçambique enquadra-se na geologia do Leste do 

continente africano, caraterizado por um substrato pré-câmbrico relacionado com 

a evolução e interação complexa de blocos litosféricos continentais, que sofreram 

colisão, acreção e fases de fragmentação do Arcaico ao Meso-proterozóico (Kröner 

e Stern, 2004). 

O território moçambicano é composto por um mosaico de cratões e cinturões 

móveis de idade arcaica, fundidos por cinturões dobrados alongados de idade 

Proterozóico-Câmbrica, cobertos por sedimentos indeformados e rochas 

extrusivas associadas, de idades Neoproterozóica, carbonífera tardia a jurássica 

inicial e cretácico-quaternária à semelhança da geologia africana em geral. As três 

regiões de Moçambique (Norte, Centro e Sul), possuem uma enorme diferença do 

ponto de vista geológico. O Norte é constituído por terrenos Proterozóicos, o Sul é 

inteiramente constituído por terrenos Fanerozóicos e a região Centro enquadra 

terrenos Arcaicos, Proterozóicos e Fanerozóicos (Vasconcelos 2014). 

No contexto do Gondwana, é um território geologicamente particular porque se 

encontra numa região de fronteira entre cratões e cinturas de deformação tectónica 
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que provavelmente correspondem as zonas de colisão entre os blocos continentais 

no Neoproterozoico inferior (GTK, Consortium, 2006a).  

Do ponto de vista geodinâmico, é por via de regra, concebido que o soco cristalino 

de Moçambique é composto por três terrenos diferentes, que colidiram e se uniram 

durante a fase final o Ciclo Orogénico Pan-Africano (COPA). Antes da 

convergência Pan-Africana, cada terreno possuía uma evolução geodinâmica 

individual e especifica. Estes terrenos são denominados provisoriamente por 

Terreno do Gondwana Este, Terreno do Gondwana Oeste e Terreno Gondwana 

Sul (GTK, Consortium, 2006a). 

Do ponto de vista lito-estratigráfico, as unidades litológicas integrantes do território 

moçambicano, correspondem ao substrato cristalino cuja idade se estende desde 

Arcaico ao Paleozóico, compreendendo formações heterogéneas de 

paragnaisses, granulitos, migmatitos, ortognaisses e rochas ígneas numa 

extensão de aproximadamente 2/3 do território e uma cobertura de rochas com 

idade Fanerozoica (GTK Consortium, 2006a). 

O Pré-câmbrico inferior corresponde ao cratão zimbabwiano, apresentando 

litologias compostas por rochas metamórficas de origem magmática e sedimentar, 

representados pelos complexos Mudze, Mavonde, e Grupo de Manica. O complexo 

Mudze situa-se na margem do cratão zimbabwiano, sendo caraterizado por 

estruturas em doma e sequências de gnaisses bandados de idade arcaica (GTK 

Consortium, 2006). O complexo Mavonde é constituído, no geral por formações 

graníticas a tonalíticas neo-arcaicas, numa extensão de 200 km da fronteira com o 

Zimbabwe. O Pré-câmbrico Superior corresponde ao Cinturão de Moçambique e 

está dividido em três províncias tectónicas (GTK Consortium, 2006): 

▪ Província de Moçambique, representada pelos grupos de Mecuburi e 

Muaguibe, e pelos complexos de Chire, Lúrio e Nampula, é dividida em duas 

regiões – a região do Noroeste, composta por granulitos e charnoquitos, e 

a região do Nordeste, composta por um complexo charnoquitico e granítico, 

mármores quartzíticos, xistos, gnaisses e migmatitos; 

▪ Província de Niassa, localizada na região Oeste de Moçambique e a Norte 

do rio Zambeze, é composta por rochas do grupo de Meponta, Zambwe, 
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Luia, Tete, Angónia e Fíngoe; esta província tectónica é caraterizada por 

ocorrência de quartzitos, micaxistos, gabros, anortositos, sienitos e 

doleritos; 

▪ Província de Zambezi, que se estende entre o bordo Oriental do cinturão de 

Irumide e a região central do graben do Zambeze, caraterizada por 

ocorrência de xistos, quartzitos, migmatitos e gnaisses, representado pelos 

grupos de Rushinga, Nhamatanda e Madzuire, incluindo o complexo de 

Barué. 

O Fanerozóico é caraterizado por formações sedimentares e rochas ígneas 

extrusivas (escorrência de lavas) do Supergrupo Karoo (Permocarbonifero a 

Jurássico inferior) dispostos em bacias na região sul e nas planícies costeiras 

cobrindo o substrato pré-câmbrico-câmbrico. Na parte inferior da sequência 

ocorrem os depósitos carboníferos que constituem importante recurso mineral 

em Moçambique. 

Vários estudos sobre a génese das bacias sedimentares da margem continental 

do Leste Africano em Moçambique, apontam como fatores os movimentos 

epirogénicos de levantamento e subsidência associados ao início do 

estiramento do continente Gondwana, que desencadeara a sua fragmentação, 

resultando na abertura da parte Ocidental do oceano Índico. Salman e Abdula 

(1995), identifica duas fases evolutivas nas bacias do Leste Africano: 

▪ Tardio-Gondwana (303 a 157 Ma), geram-se nesta fase bacias de 

subsidência entre as rochas Pré-câmbricas acompanhadas de atividade 

vulcânica por vezes recobertas por formações do supergrupo Karoo, 

representados por series sedimentares inferiores: Dwika (tilitos), Ecca 

(xistos carbonosos e argilitos) e Beaufort (grés e xistos), estendendo-se 

da região Sul (Maniamba) até a região central do território, englobando 

a bacia do curso medio do Zambeze. Ao longo do seu contacto com 

bacias sedimentares costeiras existe uma faixa de largura variável de 

rochas extrusivas (riólitos e basaltos), por vezes com intercalações 

gresosas e tufos, pertencentes ao Karoo e, dentro deste, quase 

exclusivamente pertencentes a serie superior de Stormberg (desde a 
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fronteira sul de Moçambique até ao rio Zambeze, e da parte norte até 

Rovuma. 

▪ Pós-Gondwana (157 a 50 Ma) corresponde a fase ativa da 

fragmentação do Gondwana em que ocorre a separação do bloco Este, 

integrando India, Madagáscar, e Austrália, culminando com expansão do 

assoalho oceânico e origem do oceano Índico. Nesta fase, bacias 

sedimentares e graben que compõem o sistema de fraturas do Rifte do 

Leste Africano são gerados e preenchidos por deposição marinha e 

continental de sedimentos. 

A figura 36 apresenta a evolução do contexto geológico e tectónico do 

Gondwana. 

 

Figura 36 - Reconstrução do Gondwana. ANS: Escudo Arábico-Nubiano; EAAO: 
Orógeno Este Africano-Antárctica, M: Madagáscar; Da: Damariano; Z: Cinturão do 

Zambeze. (GTK Consortium, 2006b). 
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5.4.2. Geologia Local 

Do ponto de vista geológico, a área em estudo é inteiramente de cobertura 

fanerozoica dominado por sedimentos recentes que se inserem na bacia costeira 

de Moçambique onde ocorrem os sedimentos Pós-Karoo de idade Jurássica, 

Cretácica, Terciaria e Quaternária representados na figura 37.  

A formação mais antiga, Mazamba [NMz] de idade Pliocénica (5,3 Ma a 2,6 Ma), de 

espessura desconhecida, compreende arenitos arcósicos de granulometria média 

a grosseira fracamente cimentados e grés-conglomeráticos continentais, 

compostos por depósitos detríticos de material não-selecionado. Localmente os 

matacões de grés podem alcançar 10-15 cm de diâmetro, os seixos são compostos 

predominantemente por quartzitos, com proporções menores de grés sacaroides e 

carbonato. O cimento dos conglomerados é argiloso. Sobre a formação anterior 

assenta a formação de Dondo [NDo], cuja espessura é inferior a 10 m, constituída 

por areas de grão fino a médio, por vezes consolidados, de cor vermelha 

alaranjada, com intercalações de argila e, por vezes, concreções de ferro e 

manganês (GTK Consortium, 2006). 

Os depósitos do Quaternário que jazem nesta área pertencem à sexta sequência 

deposicional incorporado no esquema estratigráfico geral da bacia de 

Moçambique. Estes depósitos aluvionares podem incluir depósitos fluviais 

representados por aluviões e eluviões indiferenciados [Qa e Qa], depósitos flúvio-

estuarinos constituídos por areias, siltes e argila com sapal de deposito de marisma 

[MR] com sedimentos predominantemente arenosos e lodosos resultantes da 

alteração da formação do Dondo (GTK Consortium, 2006).  

Localmente, ocorrem ainda depósitos de marisma e aluvionares, essencialmente 

constituídos por material de origem sedimentar e estão associados a uma rede de 

pequenos ribeiros na direção NW-SE, representados por depósitos Pleistocénicos, 

dunas internas, arenitos costeiros, terraços fluviais, calcários lacustres e ainda 

sedimentos areno-siltosos e argilo-siltosos inconsolidados. 

As praias e dunas ao longo da franja litoral [Qd, Qm] são constituídas 

essencialmente por depósitos holocénicos de composição areno-argilosa ou 
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lodosa que preenchem a planície de inundação, areias eólicas, areias de praia e 

depósitos fluviais. 

 

 

 

Legenda: 

 

 

Figura 37 - Mapa Geológico da Beira, extraído do GTK Consortium, Direção Nacional de 

Geologia, folha nº 1934, 1:250000, 2006. 

 

5.5. Geomorfologia e condições Hidrogeológicas 

A planície costeira da Cidade da Beira que se formou por acumulação de material 

aluvionar durante a regressão marinha do período Quaternário, permitiu que os rios 

Pùngué e Búzi depositassem sedimentos continentais erodidos das formações 

mais antigas localizadas a montante. A morfologia plana determinou a criação de 

zonas rebaixadas por erosão das linhas de água, e zonas mais elevadas onde as 

formações mais antigas, principalmente a formação do Dondo afloram. 
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O relevo local é caraterizado por predominância de planície litoral com uma altitude 

entre 6 e 20 m, com declive médio suave, onde afloram alternadamente depósitos 

argilosos e arenosos. Ao longo da costa estende-se uma sucessão contínua de 

dunas costeiras móveis, cordões e barras arenosas intercaladas por depressões 

inundadas pelas marés. O quadrante Sul e Centro apresentam uma cobertura 

aluvionar arenosa, que pode armazenar água subterrânea a pequena 

profundidade. 

Do período Quaternário, além dos aluviões, eluviões e areias de duna 

(Holocénico), também afloram depósitos de cordões litorais e terraços fluviais do 

Pleistoceno. A camada superficial aluvionar é composta principalmente por 

material arenoso e siltoso cobrindo aluvião argiloso rico em matéria orgânica, 

desenvolvida em zonas pantanosas. Este substrato impermeável justifica a baixa 

capacidade de drenagem dos solos.  

Durante o Holoceno, uma regressão marinha deu origem a uma cintura de dunas 

costeiras que demarca atualmente o limite ocidental da cidade e que condiciona a 

drenagem externa e o consequente desenvolvimento de zonas vulneráveis a 

inundações. Verifica-se que as planícies junto à costa e os rios Pùngué e Búzi são 

afetadas pela flutuação periódica dos níveis das marés e inundações. 

O lençol freático localiza-se nos estratos aluvionares argilosos e arenosos com 

condições de recarga natural pouco favoráveis e produtividade de furos muito 

limitada, mesmo sendo o nível freático muito superficial (-3 m a -5 m). A 

proximidade com o mar faz com que a água salgada se introduza facilmente no 

subsolo tornando a água subterrânea salobra. 

Do ponto de vista de drenagem, os solos superficiais apresentam um baixo índice 

de permeabilidade, sendo rapidamente satisfeita sua capacidade de 

armazenamento, e resultado do facto, uma dispersa retenção superficial em todas 

irregularidades que o terreno oferece. 
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6. Apresentação e Discussão dos resultados 

6.1. Zonamento e parametrização com base nos ensaios SPT 

Através do número de golpes normalizado e a descrição táctil-visual das amostras 

obtidas durante os ensaios e registados nos boletins de sondagem, foi possível 

obter perfis dos parâmetros de ensaio e parâmetros geotécnicos, nomeadamente 

o ângulo de resistência ao corte de solos granulares, a coesão não drenada de 

solos argilosos, e o módulo de deformabilidade confinado, M. Para o efeito, 

consideram-se as correlações apresentadas no quadro 19. 

Quadro 19 - Correlações empíricas usadas para estimar parâmetros a partir do SPT. 

Parâmetro Correlação empírica Referencia/Autor 

Ângulo de 

resistência ao corte 

𝜑′ (⁰) 

𝜑′ = √15,4(𝑁1)60 + 20 Hatanaka & Uchida (1996) 

𝜑′ = [15,4 × (𝑁1)60] × 0,5 + 20 Mayne et al., (2001) 

 

Coesão não 

drenada 

Cu (MPa) 

 

𝐶𝑢 = 5,985 ⋅ 𝑁60 

 

Kulhawy & Mayne (1990) 

Módulo de 

deformabilidade  

Elástico E(MPa) 

𝐸(𝑀𝑃𝑎) = 3,6 × (𝑁1)60 Décourt (1992) 

𝐸𝑢

𝑁60
= 1,0 − 1,2(𝑀𝑃𝑎) 

 

Stroud e Butler (1975) 

Módulo de 

deformabilidade 

Confinado M(MPa) 

𝑀(𝑀𝑃𝑎) =
𝐸

8 × 10−1
 

 

 

 

Os resultados das sondagens encontram-se sintetizados nos diagramas 

elementares e globais das sondagens. Além da análise qualitativa do material, 

procedeu-se também a uma análise quantitativa que conduziu à proposta dos 

intervalos dos parâmetros geotécnicos de referência, relatitivamente a cada 

unidade identificada. 

A informação recolhida das sondagens e dos ensaios SPT, conjugado com 

avaliação dos parâmetros geotécnicos estimados permitiu estabelecer 7 zonas 
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geotécnicas distintas conforme estabelecido na figura 38 e no perfil interpretativo 

do quadro 20. 

 

 

Figura 38 - Zonamento geotécnico com base nos ensaios SPT 

 

Em conformidade com a informação exposta, a parametrização das unidades 

geotécnicas foi elaborada tendo como base o critério de classificação de solos 

proposto por Clayton (1993) conforme o quadro 7 (pag. 22). 
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Quadro 20 - Zoneamento geotécnico baseado em sondagens SPT. 

Zona 

Geotécnica 

Litologia 𝑵𝟔𝟎 / 

(𝑵𝟏 )60 
𝜑′(⁰)* Cu 

(MPa) 

M 

(MPa) 

 

ZG1 Aterro 

 

Carvão, tout-venant, 

areia grossa, cascalho, 

pedregulhos. 

 

Pré -furo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

ZG2A 

 

Areia medianamente 

compacta, as vezes 

siltosa com intercalações 

de argila. 

 

3 - 8 

 

27 – 32** 

23 – 26* 

 

 

NA 

 

 

15 - 35 

 

 

ZG2B  

Areia solta com 

intercalações de solos 

argilosos sensíveis na 

transição da com a 

camada superior. 

 

 

8 - 25 

 

 

32 – 40** 

26 – 30* 

 

 

NA 

 

 

35 - 100 

 

ZG2C  

 

Areias carbonatadas 

pouco cimentadas 

 

25 - 42 

40 – 45** 

30 – 33* 

 

NA 

 

100 - 190 

 

ZG2D  

Areia medianamente 

compacta, as vezes 

siltosa com intercalações 

de argila 

 

42 - 60 

 

45 - 52** 

33 – 35* 

 

NA 

 

190 - 270 

 

ZG3A  

Argila muito mole, 

ocasionalmente com 

intercalações de areia 

 

4 - 8 

 

NA 

 

25 - 50 

 

7,5 - 15 

 

ZG3B  

Argilas firme com 

intercalações de silte 

e/ou areias finas 

 

8 - 15 

 

NA 

 

50 - 90 

 

15 - 30 

NA – Não aplicável,  valores de ângulo de resistência ao corte  baseados  nas correlações 
empíricas de Mayne et al., (2001)* e Hatanaka & Uchida, (1996)**



Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 89 

A figura 39 apresenta gráficos referentes aos valores de N60/(N1)60, ângulo de 

resistência ao corte (𝜑′), coesão não drenada (cu) e módulo de deformabilidade 

confinado (M), em função da profundidade para todos os 7 ensaios SPT. Com a 

excepção do BH203,  Os perfis apresentados nos gráficos correspondentes a cada 

parâmetro apresentaram uma tendência semelhante em profundidade, com a 

excepção dos parâmetros estimados do BH203 devido à distância a que esta foi 

executada em relação às outras 6 sondagens..   

No geral, quase todos ensaios SPT apresentam a mesma tendência lateral e em 

profundidade em termos de número de golpes e material. 

Nas camadas granulares, o ângulo de atrito apresentou uma tendência uniforme e 

consistente para todas sondagens, com valores entre 25⁰ a 33⁰ e 30⁰ a 47⁰, 

conforme ter sido usado correlação proposta por  Mayne et al., (2001) e Hatanaka 

& Uchida, (1996) respetivamente. 

A partir de observação táctil visual de  amostras recolhidas, constatou-se que as 6 

sondagens interceptaram camadas argilosas, por vezes com intrecalações de silte 

e/ou areia, em profundidades entre 12 e 24 m.  Nestas camadas, registos da 

coesão não drenada (cu) resultaram em gamas de valores entre 16,8 a 200 kPa. 

A sondagem BH203 apresenta um perfil com uma tendência  discrepante para 

todos os parâmetros estimados em comparação com o perfil das restantes 

sondagens. Isso deve-se ao facto desta sondagem situar-se a cerca de  450 m das 

outras e durante a execução do ensaio  identificou-se uma camada de argila ao 

longo de quase toda sondagem tendo sido amostrado areia nos últimos 8 metros. 
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Figura 39 - Perfis referentes a N60;(N1)60, ângulo de resistência ao corte (φ’) e coesão 
não drenada (cu) obtidos a partir dos ensaios SPT sondagens. 

 

6.2. Zonamento e parametrização com base nos ensaios CPTu 

Através  da resposta fornecida pela resistência de ponta qc, atrito lateral, fs e poro-

pressão, u2 durante a cravação da ponteira cónica, foi possível obter perfis 

geológicos, dos parâmetros de ensaio e dos parâmetros geotécnicos. As 

propriedades físicas são traduzidas pela resistência ao corte, quer seja drenada 

(φ’) ou não drenada (cu) as respostas dos solos a solicitações. A deformabilidade 

foi caraterizada pela estimativa do módulo de deformabilidade confinado, M. Para 

o efeito, tomou-se em consideração  as correlações identificadas no quadro 21 

para estimar os parâmetros do solo através do ensaio CPTu.  
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A grande quantidade de dados  gravados durante a execução dos ensaios permitiu 

o posterior processamento e um melhor conhecimento das condições do maciço, 

definindo camadas, os tipos e parâmetros geotécnicos do solo.  

Quadro 21 Correlações usadas para estimar os parâmetros a partir do ensaio CPTu. 

Parâmetro Correlação empírica Observação  

NSPT 

(golpes por 30 

cm) 

N60 = (
qc

pa
) ⋅

1

101,1268−0,2817⋅IC
 

(N1)60 =  Qtn ⋅
1

101,1268−0,2817⋅IC
 

 

 

Ângulo de 

resistência ao 

corte 

𝜑′ = 17.60 + 11 𝑙𝑜𝑔(𝑄𝑡𝑛) 
 

Kulhawy & Mayne (1990) 

(aplicável apenas 

para SBTn: 5, 6, 7 e 

8) 

φ′ = 29,5° ⋅ Bq
0,121 ⋅ (0,256 + 0,336 ⋅ Bq + log Qt) 

 

(aplicável para 0,10 

< 𝐵𝑞 > 1,0) 

Coesão não 

drenada 
𝐶𝑢 =

(𝑞𝐶 − 𝜎𝑣0)

𝑁𝑘𝑡
 

onde: 𝑁𝑘𝑡 = 10,50 + 7 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝑟) 

(aplicável apenas 

para SBTn:1, 2, 3, 4 

e 9 ou 𝐼𝑐 < 𝐼𝑐−𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓) 

Módulo de 

deformabilidade 

confinado 

 

MCPT=  (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) ⋅ 0,0188 ⋅ 100,55⋅𝐼𝐶+1.68 

Se 𝐼𝑐 > 2,20 

𝑎 = 14  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝑡𝑛

> 14 

𝑎 = 𝑄𝑡𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝑡𝑛

≤ 14 

 

O comportamento do solo foi avaliado em função da resposta fornecida pela 

resistência de ponta corrigida (qt), atrito lateral (fs) e poro-pressão (u2), durante a 

cravação da ponteira cónica com objetivo de compartimentar em unidades 

razoavelmente homogéneas e estabelecer o zonamento do maciço. Com base 

nestes perfis foi possível estabelecer os principais horizontes com base nas 

propriedades geológicas que por sua vez resultou em 7 zonas geotécnicas 

baseado na resistência de ponta corrigida (qt), ângulo de resistência ao corte (φ’), 

coesão não drenada (cu) e módulo de deformabilidade confinado (M). Na Figura 40 

e no Quadro 22 apresenta-se o zonamento geotécnico baseado no ensaio CPTu. 
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Figura 40 - Zonamento geotécnico baseado nos resultados do ensaio CPTu 

 

Quadro 22 - Zoneamento geotécnico baseado em ensaios CPTu. 

Zona 

Geotécnica 

Litologia 𝒒𝒕 (MPa) 

 

φ′
 

(⁰) 

Cu 

(MPa) 

M 

(MPa) 

 

ZG1 Aterro 

 

Carvão, tout-

venant, areia 

grossa, cascalho, 

 

Pré -furo 

 

- 

 

- 

 

- 

ZG2A  Areia siltosa a 

silte arenosa 

1 - 10 35-40 NA 1 - 50 

ZG2B  Areia siltosa a 

silte arenosa 

10 - 20 35-40 NA 50 -100 

ZG2C  Areia  15 - 20 35-40 NA 75 - 150 

ZG2D Areia siltosa a 

silte arenosa 

20 - 40 35 -45 NA 150 -200 

ZG3A  Argila muito mole 0,1 - 1 NA 10 -40 10 – 12,5 

ZG3B  Argilas siltosas 1 - 5 NA 75-150 5 - 40 

NA – Não aplicável 

 

Os resultados dos ensaios CPTu foram sobrepostos para definir parâmetros 

representativos do solo estudado. Estes gráficos mostram a variação dos 

parâmetros em profundidade. As transições entre as camadas foram identificadas 

com base na observação, interpretação dos resultados,  e análise de variabilidade 
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e homogeneidade de dados dos três sensores (qc, fs e u2) e resistência de ponta 

corrigida qt em profundidade, como ilustra a figura 41. Através destes dados foi 

possível avaliar a variação paramétrica e deduzir alguma informação acerca das 

propriedades do solo.  

Registaram-se altos valores de resistência de ponta dos 3 aos 12 m de 

profundidade, chegando a atingir um pico de 39 MPa (CPTu237) aos 6,5 m de 

profundidade. Apesar de se notar algumas variações, esta subida nos valores de 

resistência de ponta é acompanhada de baixos valores de poro-pressão o que 

evidencia ser uma camada arenosa com intercalações de argila devido a ligeiras 

subidas de u2 verificadas entre 4 e 6 m de profundidade (CPTu265 e CPTu267). 

Os registos na poro-pressão apresentam respostas consideradas adequadas, 

abaixo de 12 m de profundidade. Todos ensaios exibem altos valores de pressões 

nos poros entre os 12 e 22,5 m de profundidade, evidenciando uma camada de 

argila neste intervalo. Ainda neste intervalo registaram-se quedas bruscas de qc, 

sendo indicações claras de alteração no comportamento dos materiais. Valores de 

qc elevados associados a u2 baixos indicam o comportamento drenado de solos 

arenosos, enquanto a baixa resistência de ponta está associada a altos valores de 

u2, indicando um comportamento não drenado de estratos argilosos. 

Após a penetração através de um material mais denso entre os 22,5 e 30 m de 

profundidade regista-se uma redução na poro-pressão, e um aumento na leitura 

da resistência de ponta e atrito lateral, embora neste intervalo não se registou 

repetibilidade na leitura dos parâmetros que pode estar associado a variabilidade 

interna do maciço relacionadas com a presença de lentes ou intercalações, esta 

camada apresenta uma resistência de ponta média de 13,93 MPa. 

Zonas com valores muito baixos de poro-pressão associado a altos valores de 

resistência de ponta correspondem a areias, devido a permeabilidade elevada das 

areias que causa a rápida dissipação dos excessos de poro-pressão.  

Por outro lado, valores elevados de poro-pressão correspondem a camadas de 

argila devido à baixa permeabilidade deste material, na qual a água não pode 
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movimentar-se com facilidade. Associado a valores baixos de poro-pressão, os 

solos argilosos apresentam valores baixos de resistência de ponta (qc). 

Apesar dos registos apresentarem uma semelhança e boa repetibilidade de qt, fs e 

u2 entre 0,0 e 22 m de profundidade, nota-se pequenas variações, evidenciando a 

heterogeneidade vertical do maciço ou seja o ensaio CPTu detetou e regiostou 

sensiveis variaçães no comportamento do solo.  

A partir dos registos efetuados durante os ensaios,  foi  possível estimar parâmetros 

geotécnicos baseados no CPTu nomeadamente o ângulo de  resistência ao corte, 

a coesão não drenada e o módulo de deformabilidade confinado e o indice do 

comportamento de material conform a figuras 42. 

 

Figura 41 – Registos dos ensaios CPTu (qc,fs, u2 e qt) 
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Figura 42 - Parâmetros obtidos a partir dos resultados dos ensaios CPTu. 
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Figura 43 - Diagrama de classificação SBTn relativo ao ensaio CPTu229 

 

Nas figuras 44 e 45 apresentam-se os resultados da classificação e distribuição 

em profundidade das várias tipologias de solos interceptados. Os materiais 

identificados nos perfis da área estudada foram classificados como; Solos 

arenosos, areno-siltosos, silto-argilosos, argilo-siltosos, areia com cascalho e solos 

argilosos de acordo com a recomendação de Robertson, (2010).  
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Figura 44 - Perfis de classificação do solo da área de estudo. 

 

Figura 45 - Perfis de classificação do solo da área de estudo. 
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6.3. Comparações entre resultados SPT e CPTu. 

Este subcapítulo foca-se na comparação dos dados e parâmetros obtidos dos 

ensaios CPTu e SPT. As comparações são efetuadas para os pares (N1)60/(N1)60, 

qt/(N1)60, ângulos de resistência ao corte, coesão não drenada, módulos de 

deformabilidade obtidos através dos dois ensaios. 

Em primeiro lugar, importa comparar a identificação geológica dos estratos 

atravessados obtida através dos registos das sondagens e das interpretações do 

ensaio CPTu. Nas figuras 46 e 47 fazem-se representar essas identificações, com 

as linhas a vermelho sobrepostas ao diagrama CPTu a representarem a 

informação obtida nas sondagens emparelhadas com cada um dos ensaios. 

Conforme se pode verificar a informação obtida é perfeitamente convergente 

revelando a excelente apetência do ensaio CPTu para a identificação estratigráfica. 

Os registos obtidos através dos ensaios CPTu, evidenciam variações mais bruscas 

que na informação obtida nas sondagens e nos ensaios SPT, o que se justifica 

pelo facto do primeiro se tratar de um ensaio de penetração estática com leitura 

contínua e o segundo é um ensaio dinâmico efetuado em intervalos de 1,0 ou 1,5 

m. 

6.3.1. Comparação entre Ic e N60 

As condições estratigráficas do maciço evidenciam a presença de macro-unidades 

de solos areno-siltosos, argilo-siltosos e unidades centimétricas a métricas de 

material silto-argiloso. Apesar do perfil obtido apresentar detalhes na variação do 

material, foi possível relacionar e ligar aos resultados do ensaios SPT (N60/(N1)60 e 

amostras) por aproximação e estabelecer uma sobreposição  nos perfis relativos 

aos ensaios CPTu apresentados nas figuras 46 e 47. 
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Figura 46 - Perfis de comparação Ic e N60 

 

Figura 47 - Perfis de comparação Ic e N60 
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Para efectuar as comparações entre parâmetros foram estabelecidos critérios de 

seleção e agrupamento de dados CPTu e SPT: 

1. Agrupamento de pares de ensaios (SPT/CPTu) em função da proximidade; 

2. A comparação entre a mediana dos resultados gerados pelo ensaio CPTu 

no intervalo de 0,30 m equivalente à profundidade do ensaio SPT, para cada 

parâmetro equivalente. Neste contexto foram efectuadas comparações 

entre N60 deduzido pelo ensaio CPTu e o obtido no ensaio SPT, entre a 

resistência de ponta corrigida (qt) e N60 (SPT) e entre ângulos de resistência 

ao corte, resistências não drenadas e módulo de deformabilidade confinada. 

3. Verificação da compatibilidade geológica associada a cada par de ensaios. 

No caso de os resultados SPT e CPTu à mesma profundidade 

corresponderem a unidades geológicas distintas a comparação foi 

descartada. 

6.3.2. Relação N60(SPT) / N60(CPTu) deduzido  

Nas figuras 48 e 49 são apresentados os resultados dos ensaios SPT e CPTu em 

termos de N60(SPT)/N60(CPTu) deduzido cujo comportamento geral demonstra uma 

alternância de material devido a variação deste parâmetro ao longo do perfil. Esta 

tendência não se verifica apenas no CPTu203.  

De referir que apesar de alguns saltos verificados nos SPTs N60(SPT) quando 

comparados aos perfis N60(CPTu) deduzidos, ambos apresentam a mesma tendência 

em profundidade e lateralmente, o que permite inferir que para este parâmetro os 

ensaios CPTu podem representar razoavelmente os ensaios SPT. 
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Figura 48 - Comparação entre  N60 dos SPT’s e N60 deduzidos do CPTu. 

 

Figura 49 - Comparação entre  N60 dos SPTs e N60 deduzidos do CPTu. 
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6.3.3. Relação qt/N60 

As figuras 51 e 52 apresentam comparação entre a variação da resistência de 

ponta corrigida (qt) e (N1)60. As comparações apresentadas, são em termos de 

resistência de ponta corrigida, qt, uma vez que no maciço ocorrem camadas de 

argila exibindo pressões dos poros acima das pressões de equilíbrio.  

Observou-se uma grande semelhança e uma tendência concordante entre os 

ensaios os valores  de N60/(N1)60 estimados dos ensaios SPT e a resistência de 

ponta corrigida qt dos ensaios CPTu. 

O perfil intercetado pelo ensaio CPTu203 e pela sondagem BH203 é caracterizado 

por uma camada inicial de argila plástica muito sensível com uma espessura de 

aproximadamente 16 m. Além da distância que os separa de outros ensaios (405 

m) e o declive, o par de ensaios SPT203/CPTu203 estão situados próximo do rio 

Púngué, recebendo mais influência desde que os outros pares de ensaios o que 

pode contribuir para a deposição de maior quantidade de material fino em 

suspensão em decorrência do maior tempo de submersão.  
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Figura 50 - Comparação entre a variação da resistência de ponta corrigida (qt) e (N1)60. 

 

Figura 51 - Comparação entre a variação da resistência de ponta corrigida (qt) e o (N1)60. 
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6.3.4. Comparação entre ângulos de resistência ao corte  

Os ensaios SPT e CPTu foram utilizados para prever o ângulo de resistência ao 

corte em estratos granulares. Para tal, os valores (N1)60 e qc foram normalizados 

em relação ao estado de tensão através da pressão atmosférica Pa = 100 kPa. Os 

valores de (N1)60 permitiram determinar o ângulo de resistência ao corte a partir 

das correlações propostas de Hatanaka & Uchida (1996) por apresentar o melhor 

ajuste com os valores calculados a partir do CPTu e Mayne et al., (2001) pelo facto 

desta ser a proposta mais recente. Os resultados mostraram um crescimento muito 

suave em profundidade e em alguns casos verificou-se uma tendência contraria, 

principalmente nas camadas arenosas de base. 

Para as mesmas condições, os valores de ângulo de resistência ao corte estimados 

através da proposta de Mayne et al., (2001) apresentaram valores stuados entre 

24⁰ e 34⁰  com uma diferença de aproximadamente 10⁰ quando comparados com 

os valores estimados pela proposta de Hatanaka & Uchida (1996).  

Os resultados encontrados pelo método empirico de Hatanaka & Uchida (1996) 

revelaram-se bem próximos dos obtidos via CPTu atravessando uma gama de 

valores substancial (30⁰ - 45⁰) com forte tendência para 38⁰ e com valores mais 

elevados na camada arenosa mais a superfície. 

De modo geral, tanto os resultados obtidos a partir das correlações de Hatanaka & 

Uchida (1996) quanto os estimados pela proposta de Mayne et al., (2001) 

apresentam o mesma tendência em profundidade, convergindo com os valores 

calculados via CPTu como apresentado nas figuras 52 e 53.  
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Figura 52 - Comparação entre a variação do ângulo de resistência ao corte (φ’). 

 

Figura 53 - Comparação entre a variação do ângulo de resistência ao corte (φ’). 
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6.3.5. Comparação entre coesões não drenada  

As figuras 54 e 55 apresentam a comparação  para resistência não drenada 

deduzidos a partir dos ensaios SPT com as calculadas do ensaio  CPTu. No âmbito 

do presente trabalho optou-se pela proposta Kulhawy e Mayne (1990) por se 

situarem bem próximos dos valores deduzidos no CPTu.  

Apesar de se constatar uma boa tendência entre os valores obtidos pelos dois 

ensaios, torna-se evidente que, na prática, o uso de ensaios SPT para a 

determinação da coesão não drenada pode ser questionável, uma vez que o 

método não permite identificar pequenas alterações na litologia ao longo do perfil 

quando comparado com os registos do ensaio CPTu.  

  

Figura 54 - Comparação entre a variação da coesão não drenada (cu). 
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Figura 55 - Comparação entre a variação da coesão não drenada (cu). 

 

6.3.6. Comparação entre MSPT e MCPTu  

As figuras 56 e 57 apresentam a variação da deformabilidade em profundidade, 

obtidos através dos ensaios CPTu e SPT. Em geral o módulo de deformabilidade 

estimado através da equação de Décourt, (1992) apresenta uma forte semelhança 

ao obtido através do ensaio CPTu, apesar de pequenos desvios observado.  No 

que diz respeito ao tipo de material,  estimativas de módulo de deformabilidade 

confinada pelo método de Décourt (1990), encaixou-se perfeitamente aos valores 

determinados automáticamente via CPTu (quadro 21) ao apresentarem valores 

abaixo de 75 MPa relacionados a argilas e valores iguais ou superiores a 75 MPa 

relacionados a material granular. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 100 200

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

Cu (kPa)

CPTu237/BH237

CPT-u

SPT-Kulhawy e
Mayne

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 100 200

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

Cu (kPa)

CPTu249/SPT261

CPT-u

SPT_Kulhawi

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 100 200

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

Cu (kPa)

CPTu264/BH265

CPT-u

SPT-Kulhawy

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 100 200

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

Cu (kPa)

CPTu257/BH268

CPT-u

SPT-Kulhawy



Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 108 

 

Figura 56 - Comparação entre os módulos de deformabilidade confinada (M). 

 

Figura 57 - Comparação entre os módulos de deformabilidade confinada (M). 
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6.3.7. Comparação paramétrica global 

A figura 58 apresenta a comparação global para cada um dos parâmetros referidos 

anteriormente. No geral, o comportamento dos gráficos globais deduzidos a partir 

do SPT mantiveram a tendência observada nos gráficos elementares e 

apresentaram-se mais afinadas devido a remoção dos outliers, o que permitiu 

melhorar o ajuste aos parâmetros estimados a partir do CPTu. Estes ensaios 

apresentam informações consistentes para estimativa dos parâmetros propostos 

para o presente trabalho, pois fornecem informação contínua ao longo do perfil 

ensaiado e pouco afetados por fatores externos. As estimativas efetuadas a partir 

do SPT mostraram-se aderentes ao obtidos pelo CPTu. 

 

Figura 58 - Gráficos globais comparativos dos parâmetros: N60/(N1)60, qt, Cu, φ' e M. 
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Apesar dos resultados apresentados nos gráficos das figuras 48 a 58 

demonstrarem boa semelhança percebe-se que existem variações significativas ao 

em profundidade demonstrando a existência de variações no perfil analisado, ou 

seja, o ensaio CPTu é capaz de detetar sensíveis variações de resistência qc/qt. 

Esta variação afetam os  parâmetros analisados (ϕ’, cu e M) pelo facto  destes 

serem determinados a partir do dados registados mediante correlações empíricas. 

 

6.4. Correlações entre CPTu e SPT - Resultados dos parâmetros.  

Com base nos resultados, foi possível estabelecer uma serie de correlações de 

interesse prático no intuito de contribuir para o aproveitamento mais confiável dos 

resultados dos ensaios, visando uma melhor caracterização do maciço e 

estabelecer aproximações, no âmbito da geotecnia, discorre-se agora sobre as 

correlações de maior relevância geotécnica, envolvendo os parâmetros dos 

ensaios CPTu e sondagens SPT: resistência a penetração dinâmica N60, 

resistência de ponta corrigida qt, ângulo de atrito φ’, coesão não drenada Cu, e 

modulo de deformabilidade M. 

Para estabelecer a correlação entre SPT e CPTu, aplicou-se a regressão linear a 

cada parâmetro e posteriormente gerou-se uma linha com intercepto zero para 

estabelecer a relação linear dos mesmos. Num primeiro momento estabeleceu-se 

a correlação dos dados dos ensaios separadamente, seguida de uma relação 

global para cada parâmetro. A análise de dados foi realizada conforme o 

fluxograma apresentado na figura 59. A representatividade da tendência das 

funções aproximadas foi através de definição de uma função linear com intercepto 

na origem. 
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Figura 59 - Fluxograma do processo de execução das correlações. 

 

A interpretação do coeficiente de determinação R2, baseou-se na escala proposta 

de Jarush et al., (2015), apresentada no quadro 23, embora o mesmo autor afirma 

que não há um consenso internacional de qual escala seja correta.  

 

Quadro 23 - Classificação da correlação de dados a partir do coeficiente de 
determinação Jarush et al., (2015) 

Coeficiente R2 Classificação  

1,0 Perfeita 

0,7 - 0,9 Forte 

0,4 – 0,6 Moderada 

0,1 – 0,3 Baixo 

0 Sem correlação 

 

As figuras 60a e 60b apresentam a aplicação da correlação elementar e global 

respetivame, com intercepto em zero para estimativa da relação N60/N60 para os 

pares de ensaios CPTu/SPT.  

Registou-se uma variação do coeficiente de proporcionalidade k entre 0,68 e 1,25 

na relação elementar com global igual a 1,05. A variação entre os pares tem algum 

significado, mas globalmente verifica-se um resultado de k próximo de 1,0 o que 

confirma a adequabilidade da correlação CPTu para obter N60. 

Amostragem e 

Padronização 

Regressão 

linear simples 

sem Intercepto 

Avaliação da 

Regressão (R2) 

Aceitar a 

correlação 

Regressão 

linear simples 

com Intercepto 

 

Sim  

Não  
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Foram obtidas correlações boas entre as relações elementares, evidenciado pelo 

coeficiente de determinação R2 com uma variação entre 0,82 e 0,95 e global igual 

a 0,89.  

 

Figura 60 - Representação de correlações entre N60SPT/N60CPTu. a) Elementar e b) Global. 

 

Globalmente, os  resultados dos coeficientes de proporcionalidade (k) e coeficiente 

de  determinação (R2) demonstram boa aproximação alcançada entre as variáveis 

correlacionadas.  

As figuras 61a e 61b apresentam a aplicação da correlação elementar e global  

com intercepto em zero para estimativa da relação qt/N60 entre os pares de ensaios 

CPTu/SPT.  

Na análise da relação qt/N60 obtiveram-se coeficientes de proporcionalidade (k) que 

variam  entre 0,41 e 0,83 com global 𝑘 =
𝑞𝑡(𝑀𝑃𝑎)

𝑁60(𝑆𝑃𝑇)
≈ 0,55. A variação dos valores de 

k é explicada pela variedade de solos encontrados, uma vez que a relação destas 

duas grandezas depende do tipo de solo. Contudo os valores encaixam-se dentro 

do referido pela bibliografia internacional. 
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No que tange à análise do coeficiente de determinação, constatou-se correlações 

desde razoáveis a bom, em termos de intensidade de aproximação entre os pares 

de ensaios com valores que variam entre 0,79 e 0,91 e um R2 global de 0,85.  

Na relação qt(MPa)/N60 os valores de qt tendem a ser subestimados quando 

correlacionados com índice de resistência a penetração corrigida, N60.  

 

Figura 61 - Representação de correlações entre qt(MPa)/N60. a) Elementar e b) Global. 

 

O quadro 24 apresenta a razão  𝑘 =
𝑁60(𝐶𝑃𝑇𝑢)

𝑁60(𝑆𝑃𝑇)
  e  𝑘 =

𝑞𝑡(𝑀𝑃𝑎)

𝑁60(𝑆𝑃𝑇)
 estimados para os 

ajustes lineares dos pares de ensaios determinados e os respetivos resultados do 

coeficiente de determinação (R2).  

Constata-se também, que a razão de proporcionalidade 𝑘, para as relações e 

apresentam variações significativas tanto na análise 
𝑁60(𝐶𝑃𝑇𝑢)

𝑁60(𝑆𝑃𝑇)
  quanto na analise 

𝑞𝑡(𝑀𝑃𝑎)

𝑁60(𝑆𝑃𝑇)
   e o coeficiente determinação é quase constante para ambas as relações. 
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Quadro 24 - Coeficiente de determinação R2 e razão de proporcionalidade k para N60 e 
qt. 

 𝑵𝟔𝟎(𝑪𝑷𝑻𝒖)

𝑵𝟔𝟎(𝑺𝑷𝑻)
 

𝒒𝒕(𝑴𝑷𝒂)

𝑵𝟔𝟎(𝑺𝑷𝑻)
 

CPTu/SPT 𝒌 R2 𝒌 R2 

203/203 0,68 0,95 0,41 0,89 

222/222 0,83 0,82 0,83 0,82 

249/261 1,01 0,89 0,54 0,89 

237/237 1,26 0,94 0,74 0,92 

229/229 0,87 0,92 0,41 0,89 

223/261 1,24 0,95 0,74 0,93 

257/268 1,06 0,94 0,48 0,91 

264/265 1,25 0,90 0,57 0,79 

Global 1,05 0,89 0,55 0,85 

 

De referir que as correlações foram apresentadas preferencialmente em termos de 

resistência de ponta corrigida qt, de modo a reduzir erros que observam ao aplicar 

a resistência de ponta qc, uma vez que no maciço ocorrem camadas de argila 

associado a um nível freático à superfície, exibindo pressões dos poros acima das 

pressões de equilíbrio. Diante deste fenómeno, torna-se adequado usar a 

resistência corrigida para os efeitos da poro-pressâo.   

 

As figuras 62 e 63 mostram correlações elementares e globais com intercepto em 

zero para o ângulo de resistência ao corte  (φ’) das camadas interceptadas com 

areias baseadas nas formulações empíricas de Mayne et al., (2001) e Hatanaca & 

Uchida (1996).  

Os resultados do coeficiente de proporcionalidade determinados a partir da 

correlação empírica proposta por Mayne et al., (2001) para ângulo de resistência 

ao corte indicaram uma variação entre 𝑘 =
𝜑(𝐶𝑃𝑇𝑢)

′

𝜑(𝑆𝑃𝑇)
′ = 1,31  e 𝑘 =

𝜑(𝐶𝑃𝑇𝑢)
′

𝜑(𝑆𝑃𝑇)
′ = 1,42 com 

global igual a 1,37. 

Os resultados estimados a partir da correlação proposta por Mayne et al., (2001) 

revelam-se consistentemente inferiores aos resultados CPTu, isto é, esta 
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correlação sub-avalia o ângulo de resistência ao corte.  Os coeficientes de 

determinação (𝑅2) variam entre 0,99 e 1,0 que pode ser interpretado como muito 

bom. 

Os resultados do coeficiente de proporcionalidade determinados a partir da 

correlação empírica proposta por Hatanaka & Uchida (1996) para ângulo de 

resistência ao corte apresentam uma variação entre 𝑘 =
𝜑(𝐶𝑃𝑇𝑢)

′

𝜑(𝑆𝑃𝑇)
′ = 0,98  e 𝑘 =

𝜑(𝐶𝑃𝑇𝑢)
′

𝜑(𝑆𝑃𝑇)
′ = 1,08 com global igual a 1,03. 

Os resultados estimados a partir da correlação proposta por Hatanaka & Uchida 

(1996) revelam grande convergência com os resultados CPTu, quer na 

comparação entre os pares quer globalmente.  Os coeficientes de determinação 

(𝑅2) variam entre 0,98 e 1 que pode ser interpretado como muito bom. 

  

Figura 62 - Correlações elementares para o ângulo de resistência ao corte: (φ’SPT/φ’CPTu). 
a) Mayne et al., (2001) e b) Hatanaka & Uchida (1996)  
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De modo geral, os resultados obtidos a partir das correlações de Hatanaka & 

Uchida (1996) e Mayne et al., (2001) permitiram concluir que há uma forte 

correlação para o ângulo de resistência ao corte entre os dois ensaios. 

  

Figura 63 - Correlações globais para o ângulo de resistência ao corte (φ’SPT/φ’CPTu): a) 
Hatanaka & Uchida (1996) e b) Mayne et al., (2001) 

No quadro 25 apresenta-se os coeficientes de determinação e a razão de 

proporcionalidade para as análises referentes ao ângulo de resistência ao corte. 

Quadro 25 - Coeficiente de determinação R2 e razão de proporcionalidade k para ϕ’. 

 Hatanaka & 

Uchida (1996) 

Mayne et al., 

(2001) 

CPTu/SPT 𝒌 R2 𝒌 R2 

203/203 0,98 0,98 1,32 0,99 

222/222 0,99 0,99 1,31 0,99 

249/261 0,98 1,00 1,34 1,00 

237/237 1,05 1,00 1,39 1,00 

229/229 1,04 0,99 1,37 1,00 

223/261 1,04 1,00 1,38 1,00 

257/268 0,99 1,00 1,35 1,00 

264/265 1,08 1,00 1,42 1,00 

Global 1,03 0,99 1,37 1,00 
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A figura 64 e o quadro 26 apresentam correlações elementares e globais referentes 

a coesão não drenada estimados a partir da correlação empírica de Kulhawy e 

Mayne (1990).  

Devido a insuficiência de dados, referente ao parâmetro coesão não drenada (cu) 

nos pares de ensaios CPTu222/BH222, CPTu229/BH229, CPTu249/BH261, foram 

eliminados na presente análise e foram correlacionados os restantes 5 pares de 

ensaios. 

A análise para coesão não drenada apresentadas nas figuras 60a e 60b indicam 

uma variação de K entre 0,84 e 1,32 para a analise elementar com o resultado 

global igual a 0,97. A variação entre pares tem algum significado, mas globalmente 

verifica-se um resultado k próximo de 1,0, o que garante  alguma 

representatividade da correlação SPT para obter cu. 

Os coeficientes de determinação (R2) variam entre 0,82 e 0,94, isto é, varia de 

razoável a bom. 

  

Figura 64 - Correlações para a  coesão não drenada baseadas em Kulhawy & Mayne 
(1990). a) Elementar e b) Global. 

 

O quadro 26 apresenta a razão de proporcionalidade k e o coeficiente de 
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Quadro 26 - Coeficiente de correlação R2 e razão de proporcionalidade k para cu obtido 
através da fórmula de Kulhawy & Mayne (1990). 

 𝐶𝑢(𝐶𝑃𝑇𝑢)

𝐶𝑢(𝑆𝑃𝑇)

 

CPTu/SPT 𝒌 R2 

203/203 1,32 0,98 

237/237 0,88 0,93 

223/261 1,23 0,97 

257/268 1,11 0,94 

264/265 0,84 0,8 

Global 0,97 0,91 

 

A figura 65 apresenta a correlação elementar e  global para o módulo de 

deformabilidade M, estimado a partir da correlação empírica de Dècourt (1992).  

O coeficiente de proporcionalidade k apresentou uma variação entre 0,61 e 1,14 

com valor global igual a 0,80. A variação de k entre os pares de ensaios tem algum 

significado e com o valor global inferior a 1, isto é, o valor obtido no ensaio ensaio 

SPT é significativamente mais alto do que aquele obtido no CPTu, sugerindo que 

o processo de cravação dinâmica conduz a uma maior densificação dos solos.  

Apesar de constatar-se alguma dispersão nos resultados de M para os ensaios 

SPT, que se justifica pelo facto do ensaio ser dinâmico, impondo grandes 

deformações ao maciço, constatou-se a existência de uma correlação com valores 

varia de razoável a boa é entre os resultados dos dois ensaios e os valores de M 

obtidos estão em comum acordo com a literatura.  
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Figura 65 - Correlações para o módulo de deformabilidade confinado M’SPT/M’CPTu 
baseado na proposta de Stroud (1992). a) Elementar  e b) Global. 

 

O quadro 27 apresenta os coeficiente de proporcionalidade k e os coeficiente de 

determinação R2, estimados para a relaçâo MCPTu/MSPT. 

Quadro 27 - Coeficiente de determinação R2 e razão de proporcionalidade k para M. 

 𝑀(𝐶𝑃𝑇𝑢)
′

𝑀(𝑆𝑃𝑇)
′  

CPTu/SPT 𝒌 R2 

203/203 1,14 0,84 

222/222 0,82 0,91 

249/261 0,67 0,82 

237/237 0,94 0,94 

229/229 0,61 0,61 

223/261 0,67 0,82 

257/268 0,69 0,91 

264/265 0,92 0,87 

Global 0,80 0,88 
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No contexto de uma análise global  enquadrando todos os parâmetros comparados 

em todos os pares de ensaios, verifica-se muito boa convergência de resultados 

no caso da avaliação do ângulo de resistência ao corte quando é utilizada a 

correlação de Hatanaka e Uchida (1996), boa convergência no caso de N60 e da 

resistência não drenada e alguma divergência na avaliação do módulo de 

deformabilidade confinado (M) com os resultados deduzidos pelo ensaio CPTu a 

apresentarem-se consistentemente mais baixos (cerca de 80 % dos valores 

obtidos do ensaio SPT) e na avaliação do ângulo de resistência ao corte quando 

aplicada a correlação de Mayne et al., (2001) com valores consistentemente mais 

baixos do que aqueles verificados no ensaio CPTu. 

 

6.5.  Comparação entre os zonamentos efectuados com base em 

cada um dos ensaios 

Em geral, os zonamentos realizados com base em ensaios CPTu e SPT 

convergem entre si, com o primeiro ensaio a permitir uma maior discretização das 

unidades geotécnicas, dada a maior quantidade de informação gerada (leituras a 

cada 2 cm). Assim, é possivel comparar os horizontes definidos através dos 

resultados dos dois ensaios conforme quadro 28. 

Quadro 28 - Equivalências entre horizontes geotécnicos gerados pelos dois ensaios 

 Horizonte SPT Horizonte CPTu 

1 ZG1 (aterro) ZG1 (aterro) 

2 ZG2A ZG2A 

3 ZG2B ZG2B 

4 ZG2C ZG2C 

5 ZG2D ZG2E 

6 ZG3A ZG3A 

7 ZG3B ZG3B 
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Por seu lado, sob o ponto de vista de intervalos de parâmetros associados a cada 

horizonte de cada um dos zonamentos verifica-se alguma correspondência de 

valores conforme se pode verificar no quadro seguinte: 

Quadro 29 - Comparação de intervalos paramétricos de zonamento 

Horizonte 

SPT 

Horizonte 

CPTu 

N60/(N1)60 qt (MPa) cu (kPa) φ´(º) M (MPa) 

ZG1 

(aterro) 

ZG1 

(aterro) 

Pre-furo Pre-furo Pre-furo Pre-furo Pre-furo 

ZG2A ZG2A SPT:[3-8] 

CPTu:[1-10] 

 

[1-10] 

 

--- 

SPT:[27-32] 

CPTu:[35-40] 

SPT:[15-35] 

CPTu:[10-50] 

ZG2B ZG2B SPT:[8-25] 

CPTu:[8-25] 

 

[10-20] 

 

--- 

SPT:[32-40] 

CPTu:[35-40] 

SPT:[35-100] 

CPTu:[50-100] 

ZG2C ZG2C SPT:[25-42] 

CPTu:[25-42] 

 

[15-20] 

 

--- 

SPT:[40-45] 

CPTu:[35-40] 

SPT:[100-190] 

CPTu:[75-150] 

ZG2D ZG2D SPT:[42-60] 

CPTu:[42-58] 

 

[20-40] 

 

--- 

SPT:[45-52] 

CPTu:[35-45] 

SPT:[190-270] 

CPTu:[150-200] 

ZG3A ZG3A SPT:[4-8] 

CPTu:[2-6] 

 

[0,1-1,0] 

SPT:[25-50] 

CPTu:[10-40] 

 

--- 

SPT:[7,5-15] 

CPTu:[10-12,5] 

ZG3B ZG3B SPT:[8-15] 

CPTu:[4-8] 

 

[1-5] 

SPT:[50-90]] 

CPTu:[75-150] 

 

--- 

SPT:[15-30] 

CPTu:[5-40] 

 

Partindo da parametrização geotécnica realizada, conclui-se que  na área de 

estudo estão presentes   7 unidades  Geotécnicas, sendo necessário destacar que  

a unidade ZG2D evidencia um comportamento geotécnicos satisfatório quando 

comparado com as  outras unidades.



Considerações finais 

 

 Ensaios SPT e CPTu. comparações paramétricas: O caso prático do porto da Beira. 122 

7. Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de comparações através relações 

práticas entre os parâmetros geotécnicos estimados a partir de ensaios SPT e 

CPTu. 

Para explorar as relações práticas, os resultados dos ensaios foram comparados 

e correlacionados resultados de 7 ensaios SPT  e 8 de penetração penetração 

estática (CPTu) executados num depósito de solos aluvionares na cidade da Beira. 

A resistência à penetração corrigida para 60 % de eficácia energética foi 

correlacionada com a resistência de ponta corrigida qt e ainda, com N60 deduzido 

a partir do ensaio CPTu. O ângulo de resistência ao corte, a coesão não drenada 

e módulo de deformabilidade foram comparados entre si, com base nos resultados 

obtidos nos dois tipos de ensaios. 

Em termos globais a comparação de todos os parámetros entre os ensaios CPTu 

e SPT indica uma boa convergência e os zonamentos realizados com base nos 

dois ensaios também convergem entre si,   com  primeiro ensaio a permitir uma 

maior discretização das unidades geotécnicas o que permitiu as constatações que 

se seguem:  

1. O N60 apresentou uma variação de coeficiente de proporcionalidade k entre 

0,68 e 1,25 com um valor global igual a 1,05. O coeficiente de determinação 

R2 situados entre 0,82 e 0,95, classificando-se como bom. A Variação entre 

pares tem algum significado, mas globalmente verifica-se um resultado de k 

que situa-se próximo de 1,0 o que confirma a adequabilidade da correlação 

CPTu para obter N60. 

2. A relaçâo N60/qt indicou uma variação de k entre 0,41 e 0,83 com valor  

global igual a 0,55. O coeficiente de determinaçao R2  situou-se entre 0,79 

e 0,91 evidenciando um relaçâo razoável a bom. 

3. A relaçâo entre o ângulo de resistência ao corte dos dois ensaios baseado 

na proposta de Mayne et al., (2001) exibiu coeficientes de proporcionalidade 

k a variarem entre 1,31 e 1,42 com valor global igual a 1,37. O coeficiente 
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de determinação R2 sitou-se entre 0,99 e1,0, classificados como muito bom. 

Os resultados da correlação proposta por Mayne et al. (2001) revelam-se 

consistentetemente inferiores aos resultados CPTu, isto é, esta correlação 

sub-avalia o ângulo de resistência ao corte. 

4. A avaliação do ângulo de resistência ao corte baseado na equação proposta 

por Hanaka & Uchida (1996) apresenta uma variação de k entre 0,98 e 1,08 

com um valor global igual a 1,03, enquanto o R2 varia entre 0,98 e 1,0 

classificado como sendo muito bom. Os resultados da correlação proposta 

por Hatanaka & Uchida (1996) revelam grande convergencia com os 

resultados CPTu, quer globalmente quer na comparação entre pares. 

5. A análise efetuada para a correlação da coesão não drenada (cu) entre os 

dois ensaios indicou uma variação de k entre 0,84 e 1,32 com um valor 

global igual a 0,97 e o coeficiente de determinação R2 apresentou-se entre 

0,8 e 0,97, tendo sido classificados como razoável a bom. 

6. O módulo de deformabilidade confinado M, apresentou uma variação de k 

entre 0,61 e 1,14 com valor global igual a 0,80 e R2 entre 0,82 e 0,94, 

classificado como razoável a bom. A variação de k entre pares apresenta 

alguma significancia e com valor de k global inferior a 1,0, isto é o valor 

obtido no ensaio SPT é significativamente mais alto do que aquele obtido 

no CPTu, sugerindo que o processo de cravação conduz a uma maior 

densificação dos solos atravessados. 

Para finalizar, pode afirmarmar-se que os resultados no decorrer deste estudo 

são bastante satisfatórios e que se cumpriram com os objetivos propostos. 
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7.1. Sugestões para Pesquisas futuras 

Fica sem dúvida, o início para o desenvolvimento de pesquisas futuras que possam 

aprofundar e validar parâmetros geotécnicos mais ou menos padronizados para 

aplicar em projetos de engenharia numa área geologicamente complexa dominada 

por solos incoerentes associado a um regime hidrológico e hidrogeológico de 

superfície. 

Considerando que o porto da Beira e a respetiva cidade está implantada sobre uma 

bacia de inundação onde jazem sedimentos recentes caracterizado por aluviões 

de areia, silte e argila, sugere-se, para pesquisas futuras, a criação de um banco 

de dados de boletins de sondagens que facilitaria a utilização dos resultados de 

forma estruturada na dedução de parâmetros.  

Recomenda-se a realização de estudos futuros, contemplando a execução destes 

tipos de ensaios em outros tipos de solos de diferentes formações geologicas, 

nomeadamente solos residuais (saprolíticos e lateríticos) e aplicação de 

correlações de modo a delinear conclusões mais abrangentes, incluindo a 

influencia da mineralogia, distribuição granulométrica,     

A generalização dos resultados requer que se faça mais ensaios com SPT 

normalizados a CPTu’s. 
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Anexo A1: Diagrama SBTn dos solos do Porto da Beira. 
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Anexo A2: Diagrama SBTn dos solos do Porto da Beira. 
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Anexo A3: Diagrama SBTn dos solos do Porto da Beira. 
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Anexo A4: Diagrama SBTn dos solos do Porto da Beira. 
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Lista de fórmulas usadas para estimar várias propriedades do solo através do ensaio 

CPTu. 

::Peso volúmico, g (kN/m3):: 
 

𝑔 = 𝑔𝑤 [0.27 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑓) + 0.36 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝑡

𝑝𝑎
) + 1.236] 

Onde gw = peso volúmico da água 

::Módulo de corte de pequena deformação, G0 
(MPa):: 
 

𝐺𝑜 =  (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) ⋅ 0.0188 ⋅ 100.55⋅𝐼𝐶+1.68 
 

::Permeabilidade, k (m/s):: 
𝐼𝑐 < 3.27     𝑒    𝐼𝑐 > 1.0 𝑙𝑜𝑔𝑜  𝑘 = 100.952 − 3.04⋅𝐼𝑐 

 

𝐼𝑐 ≤ 4.0     𝑒    𝐼𝑐 > 3.27  𝑙𝑜𝑔𝑜  𝑘 = 10−4.52 − 1.37⋅𝐼𝑐 
 

::Velocidade de ondas de corte, Vs (m/s):: 
 

𝑉𝑠 = (
𝐺0

𝜌
)

0.50

 

::NSPT (golpes por 30 cm):: 

N60 = (
qc

pa
) ⋅

1

101.1268−0.2817⋅IC
 

(N1)60 =  Qtn ⋅
1

101.1268−0.2817⋅IC
 

::Resistência ao corte não drenado de pico:: 

𝑆𝑢 =
(𝑞𝐶 − 𝜎𝑣0

′ )

𝑁𝑘𝑡
  

onde: 𝑁𝑘𝑡 = 10.50 + 7 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝑟)  
(aplicável apenas para SBTn:1, 2, 3, 4 e 9 ou 𝐼𝑐 < 𝐼𝑐−𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓)  

::Modulo de Young, Es (MPa):: 
 
(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) ⋅ 0.015 ⋅ 100.55⋅𝐼𝐶+1.68 
 
(aplicável apenas para 𝐼𝑐 < 𝐼𝑐−𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓) 

::Resistência ao corte não drenada remoldada Su 
(rem) (kPa):: 
Su(rem) = fs   

  (aplicável apenas para SBTn:1, 2, 3, 4 e 9 ou Ic < Ic−cutoff) 

  

::Densidade relativa, Dr (%):: 
 

100 ⋅ √
𝑄𝑡𝑛

𝑘𝐷𝑟
   

(aplicável apenas para SBTn: 5, 6, 7 e 8 ou  𝐼𝑐 < 𝐼𝑐−𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓) 

::Razão de sobreconsolidação, OCR:: 
 

𝑘𝑂𝐶𝑅 = [
𝑄𝑡𝑛

0.20

0.25 ⋅ (10.50 + 7 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝑟))
]

1.25

 

ou usar a definição 𝑂𝐶𝑅 = 𝐾𝑂𝐶𝑅 ⋅ 𝑄𝑡𝑛 
(aplicável apenas para SBTn:1, 2, 3, 4 e 9 ou Ic < Ic−cutoff) 

 

::Parâmetro de estado, 𝝍 :: 
 

𝜓 = 0.56 − 0.33 𝑙𝑜𝑔(𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠) 

::Razão da tensão in situ: 
𝑘0=(1−𝑠𝑖𝑛 𝜑′)⋅𝑂𝐶𝑅 𝑠𝑖𝑛 𝜑′ 

(aplicável apenas para SBTn:1, 2, 3, 4 e 9 ou Ic < Ic−cutoff) 

 

::Ângulo de atrito de pico, 𝝋′(°):: 
𝜑′ = 17.60 + 11 𝑙𝑜𝑔(𝑄𝑡𝑛) 
 
(aplicável apenas para SBTn: 5, 6, 7 e 8) 

::Sensibilidade do solo, St :: 

𝑆𝑡 =
𝑁𝑠

𝐹𝑟
 

(aplicável apenas para SBTn:1, 2, 3, 4 e 9 ou Ic < Ic−cutoff) 

 

::1-D Módulo confinado, M (MPa):: 
 
Se 𝐼𝑐 > 2.20 

𝑎 = 14  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝑡𝑛 > 14 
𝑎 = 𝑄𝑡𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝑡𝑛 ≤ 14 

MCPT=  (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) ⋅ 0.0188 ⋅ 100.55⋅𝐼𝐶+1.68 

::Ângulo de atrito efetivo, 𝝋(°):: 
 
φ′ = 29.5° ⋅ Bq

0.121 ⋅ (0.256 + 0.336 ⋅ Bq + log Qt) 

 

(aplicável para 0.10 < 𝐵𝑞 > 1.0) 

 

ANEXO: E 


