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    RESUMO 

 

A exploração e a modificação do meio em que vive, faz parte da atividade humana. O 

desenvolvimento da engenharia tem propiciado a adequação da vida humana aos mais diversos 

ambientes, possibilitando a sua expansão pela superfície terrestre. Neste processo, a cartografia 

tem ganhado, cada vez mais, papel de destaque, sobretudo com o surgimento de novas 

tecnologias, pois tem como característica fundamental a representação de informações e dados 

acerca do meio físico, tornando-se elemento fundamental como instrumento norteador para o 

planejamento e gestão de órgãos e entidades governamentais em seus territórios, de forma a 

evitar desastres naturais e promover a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, 

bem como para a implantação de projetos de engenharia de caráter público ou privado. O 

presente trabalho é referente a um estudo preliminar do subsolo do município de Caucaia/Ce, 

localizado na região metropolitana de Fortaleza e, portanto, considerado área de expansão, 

devido ao intenso crescimento urbano da capital. Este estudo tem como etapa fundamental, a 

criação de um sistema de representação espacial de informações geradas pela coleta de perfis 

de sondagens à percussão feitas por uma empresa de médio porte e pela realização de sondagens 

à trado com a coleta de material para a realização de ensaios em laboratório. Estas informações 

darão subsídios para a elaboração de uma carta de fundação indicativa do tipo de fundação mais 

adequado para obras de pequeno, médio e grande porte em cada um dos cinco distritos 

escolhidos para a realização do estudo (Caucaia sede, Catuana, Guararu, Mirambé e Jurema). 

Por se tratar de um estudo preliminar, os tipos de fundações indicadas para cada distrito não 

deverão ser aceitas como definitivas, sendo obrigatória a realização de estudos mais detalhados 

e específicos antes da escolha definitiva do tipo de fundação a ser utilizada na construção de 

uma obra em um determinado local. 

 

 

 



 

  ABSTRACT 

 

The exploration and modifying the environment they live in, is part of human activity. The 

development of engineering has led to the adaptation of human life to the most diverse 

environments, enabling it to expand the earth's surface. In this process, the mapping has gained 

increasingly more prominent role, especially with the emergence of new technologies, it has as 

a fundamental characteristic the representation of information and data about the physical 

environment, making it a key element as a guiding tool for planning and management agencies 

and governmental entities within their territories, to prevent natural disasters and promote 

environmental preservation and sustainable development as well as for the implementation of 

projects of public or private engineering. The present work is a preliminary study concerning 

the basement of the city of Caucaia / Ce, located in the metropolitan area of Fortaleza and 

therefore considered expansion area due to intense urban growth capital. This study has as a 

fundamental step, the creation of a spatial representation of information generated by the 

collection of polls to percussion made by a medium-sized company and by conducting surveys 

on the auger to collect material for testing profiles in the laboratory. This information will 

provide insight for the development of a charter of foundation indicative of the type of 

foundation works best for small, medium and large in each of the five districts selected for the 

study (Caucaia headquarters Catuana, Guararu, and Mirambé jurema). As this is a preliminary 

study, the types of foundations indicated for each district should not be accepted as definitive, 

being mandatory to carry out more detailed and specific studies before the final choice of type 

of foundation to be used in the construction of a work in a particular location.                                            
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o acelerado crescimento populacional e comercial da cidade de 

Fortaleza, bem como a alta densidade populacional das áreas mais centrais e valorizadas da 

cidade, o excelente momento vivenciado pelo mercado imobiliário, obriga a expansão da cidade 

para áreas menos habitadas de municípios da região metropolitana. Dentre estes, destaca-se o 

município de Caucaia. 

O município de Caucaia, segundo dados do IBGE/2010, abrange uma área de 

1.228,506 km² e possui uma população de 325.441 habitantes. Os distritos que compõem o 

município são: Caucaia Sede, Catuana, Guararu, Sítios Novos, Tucunduba, Mirambé, Bom 

princípio e Jurema.  

De acordo com Teles e Amora (2005, p. 1),  
 

Caucaia vem apresentando elevadas taxas de crescimento populacional e mudanças 
expressivas em seu espaço nos últimos anos calçados especialmente pela influência 
da metrópole que vem atraindo cada vez mais pessoas para seu espaço e para os 
municípios de seu entorno que diz respeito à expansão habitacional e ao 
desenvolvimento dos setores secundários e terciários da economia. 
 

O reconhecimento deste crescente processo de ocupação a que o município de 

Caucaia está submetido e o fato de que a informação é um dos recursos estratégicos mais 

valiosos para a elaboração de projetos públicos ou privados, faz com que uma análise da região 

com a obtenção de dados capazes de caracterizá-la seja imprescindível para o seu planejamento 

urbano, para o desenvolvimento de sua infraestrutura e para futuros empreendimentos da 

construção civil. 

Dentre os fatores de caracterização de um ambiente físico, destacam-se os 

relacionados ao subsolo da região. Um dos ensaios de campo mais utilizados para caracterizar 

e classificar o subsolo é o Standard Penetration Test (SPT). Normalizado pela NBR 6484/2001, 

este tipo de sondagem à percussão é capaz de fornecer informações relativas à estratigrafia 

(delimitação e classificação das camadas) do terreno e ao comportamento mecânico das 

camadas que o compõem. 

Os ensaios de caracterização (granulometria, sedimentação e índices de 

consistência) são também muito importantes para a identificação e caracterização dos solos, 

possibilitando previsões, por meio de correlações empíricas, da influência das partículas que os 

compõem no comportamento dos solos sob o ponto de vista da engenharia. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

No intuito de realizar um estudo preliminar de caracterização geotécnica no 

município de Caucaia para fins de engenharia, o presente trabalho tem por objetivo geral a 

criação de um sistema de representação espacial de informações resultantes de ensaios 

coletados (sondagens à percussão) e realizados (ensaios de caracterização) no interior dos 

limites do município de Caucaia, utilizando o software Google Earth, de forma a subsidiar 

futuros estudos geotécnicos no município.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos consistem em: 

- Representar no software Google Earth os limites dos cinco distritos escolhidos 

para estudo, dentre os oito que compõem o município: Caucaia sede, Catuana, Guararu, Jurema 

e Mirambé. 

- Sobrepor as informações geradas pelo sistema de representação espacial criado ao 

limites dos cinco distritos, usando o software Google Earth, e analisá-las visando a indicação 

dos prováveis melhores tipos de fundações para cada distrito, em função do porte da edificação 

(pequeno, médio ou grande). 

- Elaborar um mapeamento preliminar de fundações, apresentando sugestões sobre 

o(s) tipo(s) de fundação(ções) mais indicados para cada distrito, em função do porte da 

edificação (pequeno, médio ou grande) e das características geotécnicas do subsolo.  

 

1.2 Estrutura da monografia 

 

O presente trabalho estrutura-se em 5 capítulos. 

O capítulo 1 refere-se à introdução, que contextualiza o trabalho, ressaltando sua 

importância e definindo seus objetivos. 

O capítulo 2 corresponde ao referencial teórico que fornece o embasamento teórico 

necessário ao entendimento e desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 3 é referente a metodologia adotada para a elaboração do trabalho e 

análise dos resultados. 
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O capítulo 4 trata da apresentação dos resultados e das análises feitas, utilizando 

métodos específicos, para atingir os objetivos propostos inicialmente. 

Finalmente, o capítulo 5 consiste nas conclusões do trabalho, analisando de forma 

resumida os resultados e ressaltando a sua importância.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Histórico da cartografia geotécnica 

 

Ao longo de toda a sua história, o homem sempre se preocupou em representar o 

ambiente que o rodeia. De início, estas representações eram feitas de forma bastante arcaica, 

mas já representavam os primeiros mapas ou registros cartográficos da história, tendo em vista 

que segundo Zuquette e Gandolfi (2004, p. 11), “[...] considera-se um documento cartográfico 

todo e qualquer registro de dados e informações de um espaço geográfico, com ou sem escala, 

no qual haja pontos referenciais.”  

Registros de desenhos que se encaixam nesta definição datam dos primórdios da 

humanidade, sendo muitas vezes rabiscos do homem primitivo. Porém, o surgimento da 

cartografia como ciência é atribuído aos gregos tendo sido estes os responsáveis pela descoberta 

da forma esférica da terra e pela criação dos pólos, paralelos e meridianos. (Zuquette e Gandolfi, 

2004).  

O período da Idade Média foi de relativa estagnação para a evolução da cartografia. 

Neste período imperava na Europa a vida rural (sistema feudal) e o horizsonte geográfico dos 

Europeus era muito limitado. Entretanto, neste mesmo período, com a invenção do papel 

(século I d.C) houve relativo desenvolvimento da Cartografia na China e no mundo árabe, com 

a confecção de um grande número de mapas, impulsionado por objetivos expansionistas. 

Contudo, foi apenas nos séculos XV e XVI, durante o período das grandes 

navegações, que a cartografia obteve grande avanço. O aprimoramento de embarcações, e de 

instrumentos de navegação, como bússola e astrolábio, permitiu a busca dos europeus por terras 

desconhecidas e a confecção de mapas de melhor qualidade. 

Segundo Terra e Coelho (2005, p. 38), 
  

O desenvolvimento da Cartografia moderna decorreu, principalmente, das conquistas 
marítimas dos séculos XV e XVI. Instrumentos de navegação como a bússola 
permitiram o desenho de vários rumos nos mapas. Os portulanos (cartas de 
navegação), contavam com uma rede de rosas-dos-ventos desenhadas a partir de um 
ponto conhecido, o que facilitava a orientação nas viagens. 

 

A Figura 1 ilustra uma carta de navegação (portulano) referente ao período das 

grandes navegações:           
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Figura 1 - Carta náutica. Diego Homem, 1570. 

            
Fonte: http://www.mast.br/multimidia_instrumentos/bussola_historico.html 

 

De acordo com Zuquette e Gandolfi (2004, p. 11), “Nos séculos XV e XVI havia 

mapas considerados de excelente qualidade para a época, como se observa na publicação 

Cartography – atlases and maps (1940)”. 

Um exemplo de mapa desta época, mais precisamente do século XVI, e que 

representa a superfície terrestre está ilustrado na Figura 2: 

   

  Figura 2 - “Typus OrbisTerrarum” Ortelius, 1571. 

 
                  Fonte: http://geocastroalves.blogspot.com.br/2012/06/cartografia-sec-xv-ao-xviii.html 
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Desde então, as formas de registro do meio físico foram se modificando em 

consonância com os avanços tecnológicos e da ciência em geral. O processo de mapeamento 

do meio físico passa a ser cada vez mais utilizado e aprimorado pelas diversas áreas do 

conhecimento, como a geologia, a geografia, a meteorologia, entre outras. De forma que, em 

1883, o British Geological Survey já determinava procedimentos para elaboração de mapas 

geológicos. Mas foi somente no século XX que houve um intenso movimento para que os 

procedimentos e processos envolvidos no mapeamento do meio físico fossem regularizados e 

baseados em critérios cartográficos.  

A partir do século XX, também tem início um crescente interesse da comunidade 

geotécnica em obter e registrar informações relativas a áreas urbanas e periurbanas que possam 

ser utilizadas na implantação de obras civis ou em outras atividades de interesse humano, dando 

início, então, ao mapeamento geotécnico que se intensifica a partir dos anos de 1950. Um dos 

exemplos mais conhecidos foi um relato geológico feito pelo serviço geológico dos EUA 

(Estados Unidos da América) em 1902, baseado em cerca de 1400 sondagens com o objetivo 

de reunir informações úteis ao planejamento urbano da cidade de Nova Iorque. A partir deste 

trabalho intitulado “A configuração da superfície do substrato rochoso de Nova Iorque”, vários 

outros trabalhos semelhantes foram realizados em diversas cidades com o objetivo de reunir e 

registrar informações do meio físico conhecendo suas limitações e vantagens.  

Outro importante trabalho foi apresentado na feira de construções de Leipzig 

(Alemanha) por Langen em 1913. Tratavam-se de mapas e cartas que representavam, por meio 

de gráficos, símbolos e cores, informações relativas às áreas inundáveis e aos locais (ativos ou 

abandonados) de extração de materiais de construção. 

A partir destes trabalhos e de vários outros, o mapeamento geotécnico foi se 

desenvolvendo por meio da incorporação de novas técnicas e procedimentos que visavam 

melhorar o conteúdo e as representações gráficas. Vários métodos foram criados, dentre eles, 

podemos citar: O Método de Moldenhawer (1919), O Método de Stremme-Ostendorff (1932), 

O Esquema de Muller (1938), entre outros. 

Alguns destes trabalhos realizados em diversos países por profissionais ligados ao 

meio físico e pioneiros na elaboração de mapeamentos geotécnicos serviram de base para o 

desenvolvimento de metodologias, que por sua vez serviram de base para o desenvolvimento 

de outras técnicas. 
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2.2 Definições: carta, mapa e mapeamento geotécnico 

 

2.2.1 Cartas e mapas 

 

Os termos mapa e carta se confundem e muitas vezes são usados como sinônimos. 

Isto se deve ao fato de ambos serem documentos gráficos elaborados com o intuito de registrar 

dados ou informações do meio físico para as mais diversas finalidades, como: implantação de 

obras civis, planejamento urbano, controle e gestão ambiental, previsão de eventos catastróficos 

e riscos associados, entre outras. Porém, além de diferenças na grafia das palavras, mapas e 

cartas diferem quanto ao uso. A palavra mapa tem origem no latim mappa, enquanto o termo 

carta tem origem no grego khartes (que deu origem ao termo em latim charta). 

Quanto ao uso, segundo Zuquette e Gandolfi (2004, p. 15),  
 

Mapa é o registro de dados obtidos de um determinado aspecto do ambiente em 
questão, sem interpretação, e carta refere-se a um documento cartográfico com 
representação das informações, ou seja, das interpretações e associações dos dados 
contidos nos mapas. 

 
Os documentos cartográficos, de modo geral (cartas e mapas) diferem quanto ao 

conteúdo e à finalidade. Ainda segundo Zuquette e Gandolfi (2004, p. 15), quanto ao conteúdo, 

documentos cartográficos podem ser mapas fundamentais ou cartas interpretativas.  

Os mapas fundamentais são documentos gráficos que registram informações 

pertinentes ao meio físico, sem interpretá-las. As cartas interpretativas por sua vez são 

elaboradas a partir dos registros contidos nos mapas fundamentais. 

Quanto à finalidade, os documentos cartográficos podem ser de uso múltiplo, 

quando destinados a grupos com objetivos e interesses distintos, ou de uso específico, quando 

elaborados objetivando a obtenção de informações específicas ou especiais. 

 

2.2.2 Mapeamento geotécnico 

 

Conforme dito anteriormente, documentos cartográficos objetivam obter e registrar 

informações relativas aos diversos aspectos do meio físico. Quando este processo envolve a 

representação gráfica de informações destinadas à análise e investigação geológica e geotécnica 

de uma determinada área em estudo, denomina-se mapeamento geotécnico. Estas informações, 

contidas em documentos cartográficos, em geral, são tradicionalmente denominadas pela 

literatura técnica de “atributos”. 
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O termo “atributo” foi inicialmente adotado por Carnap (1962, apud Zuquette e 

Gandolfi, 2004), segundo o qual, significa a informação fundamental selecionada para a 

realização de um mapeamento. Ainda segundo Carnap (1962, apud Zuquette e Gandolfi, 2004), 

Atributo é o elemento básico que será inserido e operado sobre um documento 

cartográfico como informação que representa parte dos componentes do meio físico. 

Assim, um atributo isolado é a informação que pode ser identificada, caracterizada e 

classificada. É fundamental entender que atributo é a informação elementar que 

necessita de uma descrição completa. 

 

Segundo Carnap (1962), um determinado atributo pode representar uma 

característica ou uma propriedade isolada, ou ainda, relações entre elas.  

A escolha dos atributos a serem representados em um mapeamento geotécnico, 

como e onde serão obtidos, em qual escala deverão ser representados no mapeamento, quais os 

recursos que serão utilizados na análise e tratamento dos dados e quais os critérios a serem 

utilizados ao sintetizá-los são definições iniciais que deverão ser respondidas após serem 

conhecidas as finalidades às quais o trabalho se destina e qual o nível de exatidão exigido. 

 

De acordo com Zuquette e Gandolfi (2004, p. 49), 

 

O mapeamento geotécnico pode ser descrito como o processo que busca avaliar e 

retratar as características dos componentes do meio físico, bem como os possíveis 

comportamentos frente às diferentes formas de uso do solo, processos naturais e 

induzidos. Ele considera o meio físico com o objetivo de avaliar limitações e 

potenciais. Assim, o mapeamento geotécnico caracteriza-se por ser um campo de 

interface das diversas áreas de conhecimento e as informações geotécnicas.  

 

Vários países desenvolveram metodologias para a realização de mapeamentos 

geotécnicos. Como exemplo podemos citar: França, Suiça, Estados Unidos, Canadá e Espanha.  

 

 

 

2.3 Cartografia e mapeamento geotécnico no Brasil 

 

Os trabalhos de cartografia geotécnica e mapeamento geotécnico têm início em 

meados da década de 1960, com as publicações do professor Hermann Haberlehner. Tendo 

iniciado o magistério em 1961, quando ingressou na Escola de Geologia da UFRJ (Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro), o professor austríaco foi pioneiro na difusão da geologia de 

engenharia no Brasil. 

Em 1966, Haberlehner publicou os estudos geológicos-geotécnicos para as 

escavações do túnel do Guandu, em ocasião do Congresso Brasileiro de Geologia no Rio de 

Janeiro. Tendo sido tal estudo, em parte, viabilizado pelo convênio estabelecido pelo professor 

entre a Escola de Geologia da UFRJ e a Sursan (Superintendência de Urbanização e 

Saneamento). Também no Rio de Janeiro em 1966, publicou, durante o XXII Congresso 

Brasileiro de Geologia, “Princípios de Mapeamento Geotécnico” que trata de aspectos teóricos. 

A partir dos trabalhos e publicações de Haberlehner, muitos outros trabalhos foram 

desenvolvidos, sobretudo a partir de 1988 (Zuquette e Gandolfi, 2004). O Departamento de 

Geologia da UFRJ é um dos mais atuantes do Brasil na elaboração de documentos cartográficos 

utilizando grandes escalas. De acordo com Zuquette e Gandolfi (2004, p. 44), “É o grupo do 

Brasil que reúne maior experiência em trabalhos em escalas maiores que 1:10000” e “Os 

resultados apresentam como aspecto positivo e de grande importância para o meio técnico a 

consideração do perfil de alteração como base para a avaliação e possível previsão qualitativa 

do comportamento geotécnico”. 

Outra instituição pioneira no desenvolvimento de trabalhos relacionados a 

cartografia geotécnica é o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo). 

Os primeiros estudos realizados, neste sentido, foram realizados na década de 70, quando a 

instituição foi convidada pela Casa Militar do Estado de São Paulo, por intermédio da 

Coordenadoria de Defesa Civil, para promover estudos com o objetivo de solucionar os 

problemas de deslizamentos de terra ocorridos desde a década de 1920 nos morros de Santos e 

São Vicente que ocasionaram a morte de dezenas de pessoas, sobretudo nos acidentes ocorridos 

entre 1929 e 1956. Durante a realização do trabalho foram feitos levantamentos geológicos e 

geomorfológicos da região, cartas topográficas, estudos dos tipos e distribuição da vegetação, 

etc. Os resultados dos estudos realizados levaram à elaboração da primeira carta geotécnica do 

Brasil publicada com o título “IPT – morros de Santos e São Vicente”, em 1980. 

Apesar de deixarem a desejar quanto ao conteúdo geotécnico e não se preocuparem 

com o desenvolvimento de metodologias próprias, sendo, na verdade, adaptações de 

metodologias desenvolvidas em outros países, os trabalhos supracitados representam marcos 

históricos na elaboração de documentos cartográficos para fins de geotecnia. 

A partir dos trabalhos pioneiros acima citados muitos outros trabalhos foram 

elaborados em várias universidades e instituições do Brasil. Como exemplo destas instituições 

podemos citar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Instituto Geológico 
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de São Paulo, a Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 

No estado do Rio Grande do Sul, segundo Zuequette e Gandolfi (2004, p. 46), “Os 

procedimentos da metodologia do grupo de geotecnia da UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) envolve, principalmente, aspectos relacionados às características geotécnicas e 

pedológicas”. 

No Estado de São Paulo, ainda de acordo com Zuquette e Gandolfi (2004, p. 46), 

“Os procedimentos do Instituto Geológico de São Paulo estão embasados nos conceitos de tipos 

de terrenos como pode ser observado nos trabalhos de Yoshinaga et al (1995) e Pires Neto e 

Yoshinaga (1995)”. 

Na Universidade de Brasília (UNB), vêm sendo desenvolvidos recentemente 

importantes trabalhos utilizando modelagem tridimensional do subsolo que permitem uma 

análise mais detalhada e complexa das características geotécnicas do subsolo da região em 

estudo, como observa-se em Carlos Petrônio Leite da Silva (2007, 2011), Paola Cristina Alves 

(2009). 

Outras instituições merecem destaque pelo desenvolvimento de trabalhos na área 

de Cartografia Geotécnica: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade Federal de 

São Paulo (USP). 

Moreira e Souza (1998) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

publicaram no XI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica um 

artigo intitulado “Carta Orientativa Para Escolha do Tipo de Fundações do município de Natal-

RN e Áreas Adjacentes” referente ao mapeamento geotécnico de uma área de 317 km² da região 

litorânea do Estado do Rio Grande do Norte. Entre as diversas etapas do trabalho, levantaram-

se, inicialmente, informações pré-existentes de fotointerpretação, mapas topográficos, 

geológicos, pedológicos, hidrográficos, perfis de sondagem SPT, perfis litológicos de poços de 

captação de águas profundas, entre outras. Foram feitos ensaios de caracterização de 59 

amostras coletadas ao longo da área de estudo. A partir das informações colhidas elaborou-se 

um conjunto de mapas básicos, utilizando os sistemas de geoprocessamento SGI (Sistema 

Geográfico de Informação) e SITIM (Sistema Interativo de Tratamento de Imagens), a partir 

dos quais foram elaboradas diversas cartas derivadas. Dentre estas, apresenta-se a carta 

orientativa para escolha do tipo de fundações. 
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Outro importante trabalho também tendo como área de estudo o estado do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente, parte do bairro Maria Luiza (Natal) foi elaborado por 

Amaral, Júnior e de Jesus (1998). O trabalho intitulado “Mapeamento de Áreas de Risco de 

Movimentos de Massas em Encostas Formadas por Dunas na Cidade de Natal” foi iniciado com 

um levantamento de instabilizações anteriormente ocorridas na área em estudo com o objetivo 

de estudar e identificar os diversos mecanismos de ruptura. Posteriormente, elaborou-se um 

zoneamento de risco, em escala 1:2000, em conformidade com os possíveis mecanismos de 

ruptura nas encostas da área em estudo. O trabalho resultou em um cadastramento das áreas de 

maior risco com a elaboração de mapas de quadra, em escala 1:1000, onde, em cada mapa, 

representavam-se os lotes da quadra, com hachuras indicativas do respectivo grau de risco. 

 

2.4 Sondagem à percussão (SPT) 

 

A investigação do subsolo é etapa preliminar indispensável à elaboração de um 

projeto de engenharia civil, sobretudo, auxiliando na escolha e resolução de problemas de 

fundações. Segundo Craig (2007, p. 304) são as informações obtidas nesta etapa que permitem 

a elaboração de um projeto seguro e econômico, evitando dificuldades que surgem durante a 

construção.   

De acordo com Mello e Teixeira (1971, p. 81), os requisitos mínimos para o 

reconhecimento do subsolo são quatro itens: 

a. Determinação dos tipos de solo encontrados ao longo de toda a perfuração; 

b. Determinação das condições de compacidade (caso das areias) ou consistência (caso 

das argilas) em que esses solos respectivos se encontram na ocasião do reconhecimento 

do subsolo procedido; 

c. Determinação da espessura das camadas que constituem o subsolo até a profundidade 

pesquisada e avaliação da orientação dos planos que as separam;  

d. Coleta de informações completas sobre a ocorrência de água em lençol freático, bem 

como, eventualmente, em lençóis artesianos ou empoleirados. 

O Standard Penetration Test (SPT) ou sondagem à percussão ou, ainda, sondagem 

de simples reconhecimento, normalizado pela NBR 6484:2001, é o método de investigação 

direta do subsolo mais utilizado, por ser de fácil execução, baixo custo, exigir aparelhagem 

simples, dentre outros motivos. Segundo Mello e Teixeira (1971, p. 83), “Este método 

caracteriza-se, essencialmente, pela retirada de amostras representativas do solo ao longo de 

toda a perfuração, com determinação tanto do tipo de solo como da condição em que ocorre”. 
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 Segundo a NBR 6484:2001, os objetivos da sondagem à percussão (SPT) são: 

a. A determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência 

(estratigrafia). 

b. A posição do nível d’água; e  

c. Os índices de resistência à penetração a cada metro. 

A aparelhagem utilizada na execução do ensaio SPT é basicamente composta por 

um tripé, com altura aproximada de 5 metros, uma corda, uma roldana e o amostrador padrão 

(barrilete) acoplado a uma haste metálica (composição de perfuração). A “torre” constituída por 

tripé, corda e roldana dará suporte ao manuseio da composição de perfuração que será cravada 

no solo por percussão. A aparelhagem descrita pode ser observada detalhadamente na Figura 3. 

Outros equipamentos como bomba d´água motorizada para circulação de água e 

trépano de lavagem também fazem parte dos equipamentos utilizados neste ensaio. 

                           

Figura 3 - Equipamentos utilizados na sondagem SPT. 

 
             Fonte: http://www.nfsondas.com.br/sondagem_percussao.html 

 

Segundo a norma NBR 6484: 2001, o ensaio deve ser iniciado com o trado concha 

ou cavadeira manual até a profundidade de 1 metro, seguindo-se a instalação do primeiro 

seguimento do tubo de revestimento. Nos metros seguintes a perfuração é feita, por penetração 
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dinâmica, mediante a cravação, por percussão, de um amostrador-padrão de 50,8 mm ± 2 mm 

de diâmetro externo e 34,9 mm ± 2 mm de diâmetro interno (amostrador tipo Raymond), 

utilizando para isso a energia proveniente da queda de um peso de 65 kg de uma altura de 75 

cm (Figura 4-b). Para cada 15 cm de perfuração, anota-se o número de golpes até que ocorra a 

penetração de 45 cm. O índice de resistência à penetração (N) será, então, a soma do número 

de golpes para a penetração dos últimos 30 cm.  

Apesar de ser o método de investigação direta do subsolo mais utilizado na 

engenharia civil, o ensaio de sondagem à percussão (SPT), assim como todo ensaio de campo 

ou de laboratório, está sujeito a fatores que podem influenciá-lo. De acordo com Carvalho e 

Conciani (2012, p. 39), “Na maioria dos casos esses fatores podem ser classificados como sendo 

de três naturezas: humana, de equipamento e de procedimento.” 

 

Figura 4 - Execução da sondagem à percussão: (a) Perfuração por circulação de água e (b) 
Perfuração por penetração dinâmica. 

 
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgG2sAF/aula-4-solos-fundacoes 
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Após a obtenção do índice de resistência à penetração, a perfuração deve ser seguida 

até completar 1 m utilizando o trado helicoidal ou o trépano de lavagem (perfuração por 

circulação de água ou simplesmente lavagem), nos casos de solo mais resistente (Figura 4-a). 

Após cada sequência de golpes, o amostrador é retirado e o volume de solo contido 

em seu interior, coletado para análise tátil-visual capaz de classificá-lo. O solo trazido à boca 

do furo durante a perfuração por trado helicoidal ou por lavagem também deve ser devidamente 

analisado. 

Mais recentemente, ao final da determinação do índice de resistência a penetração 

obtido ao término de cada 45 cm de penetração, acopla-se um torquímetro capaz de medir o 

máximo momento de torção necessário para girar o amostrador-padrão. Este procedimento 

permite uma melhor estimativa do coeficiente de atrito lateral de estacas e é denominado SPT 

com medida de torque (SPTT). 

A Figura 5 ilustra de forma detalhada os componentes do amostrador tipo 

Raymond. 

 

     Figura 5 - Cabeça e sapata do amostrador tipo Raymond. 

 
        Fonte: NBR 6484:2001 
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2.5 Escolha do tipo de fundação 

 

2.5.1 Tipos de fundações 

 

As fundações são estruturas que têm por finalidade transmitir ao solo as diversas 

cargas que atuam em uma edificação. Estas estruturas podem ser classificadas em: 

 

- Fundações Superficiais (ou rasas); 

- Fundações Profundas. 

Para esta classificação, considera-se uma fundação do tipo rasa quando o 

mecanismo de ruptura da base atinge a superfície do terreno. Geralmente, isto ocorre quando a 

base da fundação está assentada a uma profundidade inferior a duas vezes a sua menor 

dimensão. Por isso, a norma NBR 6122 (2010) determinou que fundações profundas são 

aquelas cujas bases estão assentadas a uma profundidade superior a duas vezes sua menor 

dimensão. 

A Figura 6 ilustra a classificação dos principais tipos de fundações em superficiais 

(ou rasas) e profundas. 

 

Figura 6 - Classificação dos principais tipos de fundações. 

 
   Fonte: Elaborada pelo Autor (16/07/2014). 
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Segundo Velloso e Lopes (2010, p. 11), as fundações do tipo superficial são: 

 

- Bloco; 

- Sapata; 

- Sapata corrida; 

- Sapata Associada; 

- Radier. 

 

A seguir serão definidos os tipos de fundações superficiais: 

 

- Bloco: elemento de fundação de concreto simples dimensionado de forma que a tensão de 

tração a que o concreto é submetido não ultrapasse a sua tensão de tração limite. 

- Sapata: elemento de fundação que, por ter menor altura e estar submetido à tensão de tração 

superior à resistida pelo concreto, deve ser dimensionado com o uso de concreto armado. 

- Sapata corrida: sapata que transmite ao solo a carga distribuída linearmente de uma parede ou 

muro, ou ainda de uma série de colunas dispostas em linha. 

- Sapata associada: sapata que recebe as cargas de 2 (dois) ou mais pilares. 

- Radier: elemento de fundação que recebe as cargas de todos os pilares da estrutura ou de 

grande parte deles. 

 

As fundações do tipo profunda, por sua vez, são: 

 

- Estaca; 

- Tubulão; 

- Caixão. 

 

Os elementos de fundações profundas são assim definidas: 

 

- Estaca: elemento de fundação cuja execução se dá por cravação ou escavação, ou ainda, mista, 

utilizando para isso ferramentas ou equipamentos. 

-Tubulão: elemento de fundação de seção circular que difere da estaca pelo fato de, pelo menos 

em sua fase final de execução, necessitar da descida de um operário ou técnico. 

- Caixão: elemento de fundação de forma prismática previamente concretado na superfície e 

executado por escavação interna (tipo não citado na norma NBR 6122/2010). 
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2.5.2 Escolha do tipo de fundação 

 

A elaboração de um projeto de fundação deve ser precedida, obviamente, pela 

escolha do tipo de fundação. De acordo com Vargas (s.d, p. 76), conhecidas as cargas a serem 

transmitidas às fundações, a natureza do terreno e alguns de seus índices ou parâmetros capazes 

de classifica-lo e caracterizá-lo, faz-se uma análise dos possíveis tipos de fundações. Em 

seguida, desenvolve-se o estudo de cada possibilidade de fundação até o nível de ante-projeto, 

com o objetivo de determinar qual a alternativa mais viável do ponto de vista técnico e 

econômico. 

Em alguns casos, as características do terreno impõem determinado tipo de 

fundação, facilitando o processo de escolha. Em outros casos, porém, mais de um tipo de 

fundação são igualmente viáveis, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista 

econômico. No entanto, segundo Vargas (s.d, p. 76), para que haja o estudo mais detalhado de 

um determinado tipo de fundação, calcular sua capacidade de carga, os recalques que irá 

produzir no terreno e os seus efeitos em fundações vizinhas, é necessário primeiro escolhê-la 

como possibilidade para um determinado tipo de terreno. Logo, o primeiro problema a ser 

enfrentado pelo engenheiro da fundação é o da escolha do(s) tipo(s) de fundação e previsão das 

cargas admissíveis que os elementos da fundação poderão transmitir, com segurança, ao solo.  

Segundo Vargas (s.d, p. 76),  

 

Evidentemente, o que governa tal escolha não pode ser uma lei matemática, ou mesmo 

uma regra sistemática. Ela dependerá dos hábitos construtivos da região onde se irá 

edificar a estrutura, tanto quanto das condições econômicas e das possibilidades do 

mercado de trabalho local, além de depender das possibilidades tecnológicas do 

terreno de fundação. Enfim, esta escolha resulta das combinações de uma série de 

conhecimentos do projetista (que se convencionou chamar de sua “experiência”) e 

mais as condições econômicas e sociais do local da construção.   

 

 

 

2.6 Software Google Earth 
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O Google Earth é um software criado pela empresa norte-americana Google, tendo 

sido lançado em 28 de junho de 2005.  

O software tem a função de criar um modelo tridimensional do globo terrestre a 

partir de imagens de satélites, imagens aéreas fotografadas de aeronaves e GIS (Geographic 

information system) 3D. Desta forma, o programa pode ser usado como base para a geração de 

mapas (como no caso do presente trabalho) ou como navegador, permitindo ao usuário 

identificar: lugares, paisagens, construções, cidades, entre outros elementos. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para a realização do presente trabalho está baseada na 

execução das seguintes etapas:  

 

- Escolha do local do estudo; 

- Coleta de dados; 

- Criação de um sistema de representação espacial das informações coletadas; 

- Alimentação do sistema a partir dos dados coletados, das sondagens realizadas e dos ensaios                

de caracterização realizados. 

- Representação espacial das informações obtidas; 

- Sobreposição das informações geradas pelo sistema de representação espacial criado aos 

limites dos cinco distritos escolhidos para estudo. 

- Execução de um Mapeamento Preliminar de Fundações. 

 

O trabalho realizado tem como finalidade básica fornecer informações geotécnicas 

de áreas menos habitadas e, portanto, sujeitas à implantação de futuros projetos de engenharia 

no município de Caucaia. 

Inicialmente, foi feita a coleta de dados de sondagens à percussão realizadas no 

entorno do município por uma empresa de médio porte. Posteriormente, foram realizadas 

sondagens à trado em três outros pontos dentro da área de estudo, sendo coletadas amostras. A 

partir das três amostras coletadas, foram feitos ensaios laboratoriais de caracterização a fim de 

gerar mais informações para uma melhor caracterização das ocorrências investigadas.  
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Em seguida, as informações geradas foram representadas espacialmente utilizando 

o software Google Earth. A partir desta representação, subdividiu-se a área de estudo em sub-

áreas homogêneas, sendo esta divisão baseada nas características físicas do subsolo. 

O trabalho foi finalizado com a elaboração de uma carta de fundação com 

indicações preliminares dos tipos de fundações mais adequados para cada uma das sub-áreas 

para os casos de edificações de pequeno, médio e grande porte. 

 

 

 

3.1 Escolha do local do estudo 

 

O presente trabalho é realizado em áreas de expansão urbana do entorno do 

município de Caucaia, no estado do Ceará, que integra a Região Metropolitana de Fortaleza. 

Mais precisamente nos distritos: Caucaia (Sede), Catuana, Guararu, Jurema e Mirambé. 

A figura 7 mostra a área contemplada no estudo: 
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                Figura 7 - Ilustração da área de estudo. 

 
                   Fonte: Elaborada pelo Autor (2014) 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em uma empresa de médio porte, atuante no 

mercado nos setores de geotecnia, sondagens e fundações, sendo tais dados, 183 boletins de 

sondagens à percussão (SPT) resultantes de ensaios de campo realizados pela empresa no 

município de Caucaia. 

3.3 Criação de um sistema de representação espacial das informações coletadas 

 

O sistema criado para a representação espacial dos dados obtidos de informações 

coletadas de sondagens à percussão, da realização de sondagens à trado e de ensaios de 

laboratório foi baseado em dois recursos básicos disponíveis no software Google Earth citados 

a seguir e detalhados nas seções seguintes: 

- Marcação de pontos; 
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- Inserção de imagens aos pontos marcados. 

 

3.3.1 Marcação de pontos  

 

O software permite a marcação de pontos de interesse do usuário. Para adicionar 

um marcador, basta selecionar o comando “adicionar” no menu principal e em seguida 

selecionar a opção “marcador” (Figura 8). Este procedimento fará aparecer uma “janela” 

(Figura 9) para edição do marcador adicionado onde será possível nomeá-lo e adicionar 

imagens. 

 

Figura 8: Procedimento de marcação de pontos no software Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth (2014) 
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Figura 9: Janela de edição do “marcador”. 

 

Fonte: Google Earth (2014). 

 

3.3.2 Inserção de imagens aos pontos marcados 

 

Conforme citado na seção anterior, o software Google Earth permite também a 

adição de imagens sucessivas aos pontos marcados. Isto pode ser feito “clickando” com o botão 

direito do mouse no marcador ao qual se deseja inserir uma primeira imagem e escolhendo com 

o botão esquerdo do mouse a opção “propriedades” (Figura 10). Em seguida, no quadro de 

edição do marcador, seleciona-se “adicionar imagem”. Neste momento, deve-se inserir a URL 

da imagem (do inglês Uniform Resource Locator) que pode ser o diretório de uma pasta do 

computador do usuário ou um endereço eletrônico de um site disponível na internet (Figura 11). 

Várias imagens podem ser inseridas sucessivamente, em um mesmo marcador, repetindo-se 

este procedimento, que quando terminado, exibirá uma janela com as imagens inseridas ao 

selecionar com o botão esquerdo do mouse o marcador editado. 
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Figura 10: Procedimento de adição de imagens aos pontos marcados. 

 
Fonte: Google Earth (2014). 

 

Figura 11: Procedimento de adição de imagens aos pontos marcados. 

 
Fonte: Google Earth (2014). 



34 

 

3.4 Alimentação do sistema a partir dos dados coletados, dos resultados das sondagens 

realizadas e dos ensaios de caracterização realizados.  

 

3.4.1 Localização e marcação aproximada dos locais das sondagens no Google Earth 

 

Os locais das sondagens à percussão que foram coletadas, bem como os locais de 

realização das sondagens à percussão adicionais e sondagens à trado, das quais foram coletadas 

amostras do solo até a profundidade de 1 m para ensaios de caracterização, foram localizados 

e marcados no Google Earth conforme procedimento descrito na seção 3.4.1. 

Ao fazer o procedimento de adição de um “marcador”, faz-se necessário nomeá-lo 

de forma a identifica-lo e diferenciá-lo dos demais a serem inseridos. A localização e a 

marcação dos locais de execução das sondagens que deram origem aos dados coletados foram 

feitas de forma aproximada, tendo em vista que os boletins e relatórios de sondagens coletados 

não apresentavam as coordenadas exatas de execução dos furos. Esta etapa, portanto, foi 

possível por meio de pesquisa na internet, em site de busca, de ruas especificadas em plantas e 

“croquis” de locação dos furos e pesquisa dos endereços dos empreendimentos a serem 

construídos por ocasião das sondagens (cliente da empresa, que a contratou para execução da 

sondagem).    

 

3.4.2 Transformação dos formatos dos arquivos originais dos boletins de sondagens (.pdf) 

para formato de imagem (.jpg) 

 

Para que pudessem ser utilizados em um formato compatível com o software 

Google Earth, os arquivos originais das sondagens coletadas e acompanhadas (em formato .pdf) 

e os arquivos criados com as informações obtidas dos ensaios de caracterização (em formato 

.xls) deveriam ser transformados para um formato de imagem (.jpg, .png, .bmp ou .gif). O 

formato escolhido foi o “png”, portanto, os arquivos originais foram transformados para o 

formato “png” utilizando o comando “print screen” do teclado do computador e o software 

paint. 

Durante este processo, os perfis de sondagens à percussão (SPT) coletados foram 

utilizados para a criação de perfis (gráficos) padronizados, utilizando para isso o software excel. 

Os perfis foram elaborados de forma a reproduzir fielmente as informações contidas no perfis 

originais coletados.  
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3.4.3 Armazenamento dos arquivos de imagem em um ambiente virtual da internet 

 

Em seguida, antes de adicionar os arquivos de imagem das informações geradas aos 

pontos marcados no Google Earth, estes foram armazenados em um ambiente virtual. Este 

procedimento foi feito com a intenção de que qualquer usuário que disponha de um computador 

com o software Google Earth instalado possa ter acesso às imagens geradas pelo sistema. Caso 

as imagens fossem armazenadas em uma pasta de um determinado computador, o acesso ficaria 

restrito ao usuário do mesmo. 

 

3.4.4 Utilização do Google Earth para relacionar as imagens dos perfis de sondagens 

disponibilizadas na internet aos respectivos locais anteriormente marcados. 

 

O último procedimento desta etapa do trabalho foi a inserção das imagens das 

informações obtidas aos respectivos locais, de realização de ensaios e de coleta de amostras que 

deram origem a tais informações, anteriormente marcados, por intermédio do software Google 

Earth. Isto foi feito conforme procedimento descrito na seção 3.4.2. Deve-se lembrar de que, 

como as imagens foram armazenadas em um ambiente virtual da internet, ao adicioná-las, deve-

se inserir a URL correspondente ao endereço eletrônico do site da internet onde foram 

armazenadas. 

Após todas as imagens dos boletins de sondagens serem adicionadas em seus 

respectivos locais, deve-se salvar cada um dos marcadores selecionando-os com o botão direito 

do mouse e “clickando” na opção salvar lugar como, escolhendo, em seguida, o diretório onde 

deseja-se salvar o arquivo. Este será salvo no local escolhido com a mesma nomeação usada 

para identifica-lo, quando marcado no Google Earth, e no formato .kmz (formato  compatível 

com o software). Este procedimento deve ser feito para todos os locais marcados que devem 

ser salvos em um mesmo diretório. Posteriormente, estes arquivos salvos deverão ser copiados 

para um cd, cuja posse possibilitará a operacionalização do sistema por qualquer usuário. 

3.5 Representação espacial das informações obtidas: Operacionalização do sistema 

 

Para que o sistema possa ser utilizado, é preciso que o usuário baixe o software 

Google Earth (baixado livremente) e abra cada um dos arquivos correspondentes aos locais 

marcados salvos em cd. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos no cd para o 

software Google Earth do usuário, que passará a ter livre acesso às informações contidas nos 
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boletins de sondagens dos locais marcados e às informações obtidas dos resultados dos ensaios 

de caracterização de amostras coletadas também de lugares marcados. 

 

3.6 Sobreposição das informações geradas pelo sistema de representação espacial criado 

aos limites dos cinco distritos escolhidos para estudo. 

 

Os dados representados espacialmente foram sobrepostos aos limites dos cinco 

distritos e, em seguida, analisados com a finalidade de sugerir os prováveis tipos de fundações 

mais indicados em cada um dos cinco distritos escolhidos para o estudo, em função do porte da 

edificação (pequeno, médio ou grande porte). 

 

3.7 Execução de um Mapeamento Preliminar de Fundações 

 

Os dados contidos no sistema de representação espacial, resultantes dos 

procedimentos anteriormente descritos, relativos à estratigrafia e aos índices de resistência 

provenientes das sondagens à percussão (SPT), bem como, às informações referentes aos 

resultados dos ensaios de caracterização das amostras coletadas feitos em laboratório, foram 

utilizados para a elaboração de um mapeamento preliminar de fundações, de forma a apontar 

os prováveis tipos de fundações mais indicados em cada um dos cinco distritos escolhidos para 

o estudo, em função do porte da edificação (pequeno, médio ou grande porte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES 
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4.1 Apresentação dos resultados dos dados coletados e de ensaios realizados 

 

4.1.1 Apresentação dos resultados dos dados coletados 

 

Foram coletados 90 boletins de sondagens realizadas em 14 locais, devidamente 

marcados conforme procedimentos descritos no capítulo 3, situados no município de Caucaia. 

Em seguida, fez-se a sobreposição dos locais marcados de realização das sondagens 

à percussão (SPT) aos limites dos cinco distritos que compõem a área de estudo, conforme 

ilustrado na Figura 12, e escolheu-se um perfil para representar cada um deles. 

                  

       Figura 12 - Local de realização das sondagens à percussão coletadas. 

 
        Fonte: Elaborada pelo Autor (2014) 
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Este procedimento foi feito levando-se em consideração alguns critérios. Para os 

distritos que apresentavam perfis de sondagens com valores de índices de resistência (Nspt) 

muito diferentes, escolheu-se o perfil que apresentava os menores valores de Nspt ao longo da 

profundidade, sendo, portanto, a favor da segurança. Por outro lado, para os distritos que 

apresentavam pequenas variações dos índices de resistência à penetração (Nspt), escolheu-se um 

perfil que apresentasse valores médios dos mesmos ao longo da profundidade.  

Os perfis escolhidos para representar cada um dos distritos estão ilustrados nas 

figuras 9, 10, 11 e 12 

. Os distritos Catuana e Guararu foram representados pelo mesmo perfil, por 

estarem próximos e, principalmente, pelo fato de não ter sido coletado nenhum perfil de 

sondagem à percussão (SPT) localizada no interior dos limites do distrito de Guararu. Tal perfil 

encontra-se ilustrado na Figura 13. 

Em anexo, serão apresentados os demais perfis de sondagens coletados. 

 

Figura 13 - Perfil representativo do distrito Caucaia sede. 

             

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O perfil ilustrado na Figura 13 indica a existência de uma areia siltosa ao longo de 

toda a profundidade de realização do ensaio. Os valores do índice de resistência a penetração 

(Nspt) indicam variação da consistência do solo de fofo (Nspt= 1) a muito compacto (Nspt= 50) 

ao longo da profundidade.  

O nível da água não foi identificado durante a realização do ensaio. 
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Figura 14 - Perfil representativo do distrito Jurema. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

  

De acordo com o perfil, verifica-se uma camada de 0,23 m de uma areia siltosa de 

cor cinza e fofa. A partir desta profundidade até a profundidade de 5,13 m verifica-se uma areia 

silto-argilosa de cor variegada e cuja a consistência varia de fofa a medianamente compacta. 

De 5,13 a 8,45 m (profundidade final do ensaio) passa a existir no subsolo uma areia argilosa 

de cor variegada, cuja consistência varia de medianamente compacta a muito compacta. O 

índice de resistência a penetração (Nspt) varia ao longo da profundidade de ensaio de 2 a 50. 

O nível da água não foi identificado até a profundidade final do ensaio. 

 

Figura 15 - Perfil representativo do distrito Mirambé. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O perfil ilustrado na Figura 15 indica a existência de expurgo até a profundidade de 

0,20 m. Em seguida, ocorre um solo do tipo silte arenoso até a profundidade final de realização 

do ensaio. Ao longo da profundidade, a consistência do silte arenoso, variou de fofo (Nspt=  4) 

a muito compacto (Nspt=  64).  

O nível da água não foi identificado até a profundidade final do ensaio. 
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Figura 16 - Perfil representativo dos distritos Catuana e Guararu. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Os distritos Catuana e Guararu foram representados pelo mesmo perfil, por motivos 

anteriormente descritos.  

De acordo com o perfil, representado na Figura 16, existe uma camada de 30 cm de 

silte arenoso, com matéria orgânica, de cor marrom claro. Desta profundidade até a 

profundidade de 2 m, passa a existir um silte argiloso com a consistência variando de média a 

dura. De 2 a 3 m de profundidade existe um silte muito arenoso, com micáceo, de cor cinza e 

muito compacto (alteração de rocha). O Nspt cresce rapidamente de forma linear até atingir o 

impenetrável e o nível da água encontra-se a uma profundidade de 2,05 m. 

 

4.1.2 Apresentação dos resultados dos ensaios realizados 

 

Foram realizados em 3 locais, previamente selecionados (Figura 17), três furos de 

sondagens à trado até a profundidade de 1 m, tendo sido coletada uma amostra em cada um 

deles.  

O primeiro furo, do qual foi obtida a amostra 1, foi realizado na BR 222 (Latitude: 

3°45'37.86"S; longitude: 38°41'30.96"O). O segundo furo, do qual obtida a amostra 2, foi 

realizado na CE 020 (Latitude: 3°46'56.94"S; longitude: 38°41'35.34"O) e o terceiro, do qual 

foi obtida a amostra 3, na CE 085 (Latitude: 3°41'6.78"S; longitude: 38°42'50.88"O). A Figura 

13 ilustra os locais de realização dos furos marcados no Google Earth. 

Conforme se pode observar na Figura 13, os três locais onde os furos das sondagens 

à trado foram feitos situam-se no interior do distrito Caucaia Sede. 
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         Figura 17 - Locais de realização das sondagens à trado. 

 
          Fonte: Elaborada pelo autor (2014)  

 

As amostras foram levadas à laboratório, onde foram submetidas aos seguintes 

ensaios de caracterização: granulometria; sedimentação; determinação de índices de 

consistência (limites de Atterberg) e determinação da densidade real. Os ensaios foram 

realizados no laboratório de mecânica dos solos da Universidade Federal do Ceará de acordo 

com as normas brasileiras: NBR 7181/1984 (Solo Análise granulométrica), NBR 6457´/1986 

(Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização), NBR 

6459/1984 (Solo – Determinação do limite de liquidez), NBR 7180/1984 (Solo – Determinação 

do limite de plasticidade), DNER-ME 093/94 (Solos – determinação da densidade real).  

Para a classificação de solos de granulação fina (mais da metade do material passa 

na peneira nº 200 de abertura 0,075 mm) utilizou-se o gráfico de plasticidade ilustrado na Figura 

18. 
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Figura 18 - Gráfico de plasticidade utilizado na classificação de solos de granulação fina. 

 
Fonte: http://engenhafrank.blogspot.com.br/2012/06/estrutura-e-classificacao-dos-solos.html 

 

A Tabela 1 ilustra as peneiras utilizadas nos ensaios de granulometria das amostras 

coletadas. Para a realização deste ensaio, considerou-se uma amostra total de 2 kg e uma 

amostra parcial de 100 g. 

 

Tabela 1 - Peneiras utilizadas na realização dos ensaios de granulometria. 

Peneira Abertura (mm) 

2" 50,80 

1 1/2" 31,10 

1" 25,40 

3/4" 19,10 

1/2" 12,27 

3/8" 9,52 

Nº 4 4,76 

Nº 10 2,00 

Nº 16 1,19 

Nº 30 0,59 

Nº 40 0,42 

Nº 50 0,297 

Nº 100 0,149 

Nº 200 0,075 

       Fonte: Elaborada pelo autor (2014)  
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Os resultados dos ensaios realizados com as três amostras obtidas das sondagens à 

trado realizadas até a profundidade de 1 m estão ilustrados nas Tabelas 2, 3 e 4. 

Os resultados dos ensaios de granulometria referentes às três amostras podem ser 

melhor visualizados nas curvas granulométricas ilustradas nas Figuras 19, 20 e 21. 

 

Tabela 2 - Resultados dos ensaios de caracterização da amostra 1. 

Amostra 1 

Granulometria Limites Físicos Densidade 

(% passando) 
LL IP Real 

2" 1" 3/8" nº 4 nº 10 nº 40 nº 200 

100 100 100 99 97 81 51 30% 10% 2,65 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Figura 19 - Curva granulométrica da amostra 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

De acordo com o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), o solo da 

amostra 1 é de granulação fina, pois mais de 50%, em peso, passa na peneira de número 200 

(0,075 mm). No caso da amostra, 51%, em peso, passou na peneira de nº 200, conforme 

constata-se na Tabela 2 (valor correspondente a porcentagem de finos).  

Quanto aos índices de consistência, ao plotar os valores encontrados do limite de 

liquidez (30%) e do índice de plasticidade (10%), conclui-se que se trata de um solo de 

granulação fina argiloso do tipo CL (argila de baixa compressibilidade). Esta classificação não 

condiz com a análise táctil-visual verificada, à 1 m de profundidade, na descrição da 

estratigrafia do perfil representativo do distrito Caucaia Sede (seção 4.1.1). Isto pode ser 
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justificado pela distância considerável entre o local de realização do ensaio de sondagem à 

percussão e o local de coleta da amostra 1 por sondagem à trado. 

Apesar da classificação, pelo SUCS, do solo ensaiado indicar uma argila, este 

possui quantidade considerável de silte (partículas com diâmetro entre 0,005 e 0,075 mm), 

representando 24%, em peso, da amostra.  

A densidade real das partículas da amostra 1 é 2,65. Vale ressaltar que este valor da 

densidade real obtido pelo ensaio está de acordo com os valores usualmente obtidos para solos, 

segundo Pinto (2006). 

 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de caracterização da amostra 2. 

Amostra 2 

Granulometria 

Limites 

Físicos Densidade 

(% passando) 
LL IP Real 

2" 1" 3/8" nº 4 nº 10 nº 40 nº 200 

100 100 100 100 98 77 22 - - 2,66 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Figura 20 - Curva granulométrica da amostra 2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

No caso da amostra 2, de acordo com o SUCS, trata-se de um solo de granulação 

grossa, pois menos de 50%, em peso, passa na peneira de nº 200 (0,075 mm). Ainda de acordo 

com o SUCS, o solo é classificado como areia, pois mais de 50%, em peso, da amostra passa 
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na peneira de nº 4 (4,76 mm), com considerável quantidade de finos (mais de 12% em peso), 

sendo, portanto, classificado como solo de granulação grossa do tipo areia com finos. 

Os finos representam 22%, em peso, da amostra total. Deste percentual, 12% 

corresponde a argila (partículas com diâmetro menor que 0,005 milímetros) e 10% corresponde 

a silte. 

A densidade real das partículas da amostra 2 é 2,66, estando também de acordo com 

os valores de densidade real usualmente encontrados para solos, segundo Pinto (2006).  

 

Tabela 4 - Resultados dos ensaios de caracterização da amostra 3. 

Amostra 3 

Granulometria 

Limites 

Físicos Densidade 

(% passando) 
LL IP Real 

2" 1" 3/8" nº 4 nº 10 nº 40 nº 200 

100 100 100 100 97 74 17 - - 2,67 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Figura 21 - Curva granulométrica da amostra 3. 

 
Fonte: Autor (2014) 

 

Seguindo a mesma classificação, o solo da amostra 3 também é de granulação 

grossa e classificado como areia, devido ao fato de mais de 50%, em peso, da amostra passar 

na peneira de nº 4 (4,76 mm), sendo também classificado como areia com finos, devido à 

considerável quantidade de finos (mais de 12%, em peso, passando na peneira de nº 200) na 

amostra, conforme pode-se visualizar na Tabela 4 e na curva granulométrica. 
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De acordo com a Tabela 4, os finos correspondem a 17%, em peso, da amostra total, 

sendo 13% de argila e 4% de silte.  

A densidade real encontrada foi 2,67. Valor próximo aos valores de densidade real 

das outras duas amostras e, como as outras duas, próximo dos valores usualmente encontrados 

para densidade real dos solos, segundo Pinto (2006). 

 

4.2 Mapeamento Preliminar de Fundações 

 

Para a elaboração do mapeamento preliminar de fundações foram consideradas as 

informações obtidas dos 90 boletins de sondagens à percussão (SPT), coletados e resultantes de 

ensaios realizados por uma empresa de médio porte, e dos resultados dos ensaios de 

caracterização das amostras de solo coletadas por meio de sondagens à trado realizadas em três 

locais distintos, dentro da área de estudo (Figura 22). 

            

           Figura 22 - Locais de realização das sondagens à percussão (SPT) e à trado. 

 
             Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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Depois de feita a sobreposição dos locais de realização das sondagens à percussão 

(SPT) aos limites dos cinco distritos escolhidos para o estudo, apenas um ficou situado dentro 

dos limites do distrito de Catuana, onde foram coletados 3 furos de ensaios de sondagens à 

percussão. Seis locais ficaram situados dentro do distrito Caucaia Sede, totalizando 43 furos de 

sondagens à percussão coletados. No distrito de Jurema ficaram situados 4 locais, onde foram 

realizadas 26 furos de sondagens à percussão, e no distrito de Mirambé ficaram situados 3 

locais, totalizando 18 furos de sondagens à percussão coletados. No distrito de Guararu, não 

ficou situado nenhum local de realização de sondagem à percussão. 

Os três locais, previamente estabelecidos, de realização das sondagens à trado 

situaram-se todos dentro do distrito Caucaia Sede. 

Vele ressaltar que, para efeito de análise, foram consideradas apenas as sondagens 

selecionadas como representativas de cada área supostamente “homogênea” e para a indicação 

do provável tipo de fundação mais indicado considerou-se três portes de edificações:  

 

- Porte 1: edificações de pequeno porte com 1 pavimento; 

- Porte 2: edificações de médio porte com, no máximo, 4 pavimentos (térreo mais três andares). 

Exemplo: edificações de conjuntos habitacionais. 

- Porte 3: edificações de grande porte. Exemplo: edifício de 10 andares. 

 

- Caucaia Sede 

 

 Edificação de pequeno porte  

 

A partir da sondagem representativa do distrito (Figura 13) e em virtude da baixa 

carga a ser transmitida ao solo pela fundação, recomenda-se a adoção de fundações superficiais 

do tipo “sapata” assentes a uma profundidade de 2 m, adotando-se como tensão admissível do 

solo o valor de 80 kPa (0,8 kgf/cm²). 

Para a determinação da profundidade de assentamento da sapata, considerou-se a 

seguinte fórmula prática para a determinação da tensão admissível de solos arenosos: 

 

                                          σadm = Nspt/5        (1) 

 

O valor obtido, por meio da fórmula 1, da tensão admissível do solo na 

profundidade de 2 m (0,8 kgf/cm²) é satisfatório para solos arenosos submetidos a cargas de 
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edificações de pequeno porte. O valor 0,5 kgf/cm² para a tensão admissível do solo, neste caso, 

já seria suficiente. 

 

 Edificação de médio porte 

 

Considerando edificações de médio porte, conforme características anteriormente 

definidas (porte 2), e utilizando para a caracterização do subsolo do distrito Caucaia Sede a 

sondagem da Figura 13 e os resultados obtidos dos ensaios de laboratório, verifica-se a 

possibilidade da utilização de fundações em radiers ou estacas pré-moldadas de concreto de 

pequena dimensão.  

Para o caso de radier, esta alternativa seria aplicável por transmitir baixas tensões 

ao solo, devido à grande área da fundação.  

Para o caso de fundações profundas, constata-se que o emprego de fundações do 

tipo estaca pré-moldada de concreto seria uma alternativa viável do ponto de vista técnico e 

econômico. No caso de estacas pré-moldadas de seção quadrada (25x25 cm) e adotando-se uma 

carga de trabalho de 400 KN (Velloso e Lopes, 2010), estimam-se estacas com comprimento 

aproximado de 9 m. A estimativa do comprimento foi realizada a partir do método Aoki-

Velloso (1975).  

A Tabela 5 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada. 

 

Tabela 5 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Aoki-Velloso, 1975). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

 

 Edificação de grande porte 
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No caso de edificações de grande porte, conforme as características descritas 

anteriormente (porte 3), e utilizando para a caracterização do subsolo a sondagem da Figura 13, 

constata-se a necessidade da utilização de fundações profundas, em virtude da baixa resistência 

do solo em profundidades próximas à superfície e das elevadas cargas a serem transmitidas ao 

solo. 

Neste caso, os tipos de fundações profundas estaca raíz e estaca hélice seriam 

alternativas viáveis. 

No caso de estaca raiz de 25 cm de diâmetro e adotando-se uma carga de trabalho 

de 550 KN (55 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 9 m. A estimativa do 

comprimento foi realizada através do método de Cabral. 

A Tabela 6 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  

 

Tabela 6 - Cargas admissíveis com a profundidade (método de Cabral, 1986). 

 
Fonte:  Elaborada pelo autor (2014) 

 

No caso de estaca hélice de 60 cm de diâmetro e adotando-se uma carga de trabalho 

de 1700 KN (170 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 9 m. A estimativa 

do comprimento foi realizada através do método Antunes-Cabral. 

A Tabela 7 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  
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Tabela 7 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Antunes-Cabral, 1996). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

- Mirambé 

 

 Edificação de pequeno porte 

 

A partir da sondagem representativa do distrito (Figura 15) e em virtude da baixa 

carga a ser transmitida ao solo pela fundação, recomenda-se a adoção de fundações superficiais 

do tipo “sapata” assentes a uma profundidade de 1 m, adotando-se como tensão admissível do 

solo o valor de 160 KPa (1,6 kgf/cm²). 

O valor obtido, por meio da fórmula 1, da tensão admissível do solo na 

profundidade de 1 m (1,6 kgf/cm²) é bastante satisfatório para solos arenosos submetidos a 

cargas de edificações de pequeno porte uma vez que o valor 0,5 kgf/cm² para a tensão 

admissível do solo, neste caso, já seria suficiente. 

 

 Edificação de médio porte 

 

Considerando edificações de médio porte, conforme características anteriormente 

definidas (porte 2), e utilizando para a caracterização do subsolo do distrito Mirambé a 

sondagem da Figura 15, verifica-se, também, a possibilidade da utilização de fundações em 

radiers ou estacas pré-moldadas de concreto de pequena dimensão.  

Para o caso de radier, está alternativa seria aplicável por transmitir baixas tensões 

ao solo, devido a grande área da fundação.  

Para o caso de fundações profundas, constata-se que o emprego de estaca pré-

moldada de concreto, também, seria uma alternativa viável do ponto de vista técnico e 

econômico como solução de fundação para o distrito. Considerando estacas pré-moldadas de 
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seção quadrada (25x25 cm) e adotando-se uma carga de trabalho de 400 KN (Velloso e Lopes, 

2010), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 9 m. A estimativa do comprimento 

foi realizada a partir do método Aoki-Velloso (1975).  

A Tabela 8 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada. 

 

Tabela 8 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Aoki-Velloso, 1975). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

 Edificação de grande porte 

 

No caso de edificações de grande porte, conforme as características descritas 

anteriormente (porte 3), e utilizando para a caracterização do subsolo a sondagem da Figura 15, 

constata-se a necessidade da utilização de fundações profundas, em virtude da resistência 

relativamente baixa do solo em profundidades próximas à superfície e das elevadas cargas a 

serem transmitidas ao solo. 

Neste caso, os tipos de fundações profundas estaca raíz e estaca hélice seriam 

alternativas viáveis. 

No caso de estaca raiz de 25 cm de diâmetro e adotando-se uma carga de trabalho 

de 550 KN (55 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 9 m. A estimativa do 

comprimento foi realizada através do método de Cabral. 

A Tabela 9 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  
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Tabela 9 - Cargas admissíveis com a profundidade (método de Cabral, 1986). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

No caso de estaca hélice de 60 cm de diâmetro e adotando-se uma carga de trabalho 

de 1700 KN (170 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 9 m. A estimativa 

do comprimento foi realizada através do método Antunes-Cabral. 

A Tabela 10 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  

 

Tabela 10 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Antunes-Cabral, 1996). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

- Catuana e Guararu 

 

 Edificações de pequeno porte 

 

A partir da sondagem representativa do distrito (Figura 16) e em virtude da baixa 

carga a ser transmitida ao solo pela fundação, recomenda-se a adoção de fundações superficiais 

do tipo “sapata” assentes a uma profundidade de 1 m, adotando-se como tensão admissível do 

solo o valor de 180 KPa (1,8 kgf/cm²). 

O valor obtido, por meio da fórmula 1, da tensão admissível do solo na 

profundidade de 1 m (1,8 kgf/cm²) é bastante satisfatório para solos arenosos submetidos a 
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cargas de edificações de pequeno porte uma vez que o valor 0,5 kgf/cm² para a tensão 

admissível do solo, neste caso, já seria suficiente. 

 

 Edificações de médio porte 

 

Considerando edificações de médio porte, conforme características anteriormente 

definidas (porte 2), e utilizando para a caracterização do subsolo dos distritos Catuana e Guararu 

a sondagem da Figura 16, verifica-se também a possibilidade da utilização de fundações do tipo 

“sapata” ou radier, em virtude da elevada resistência do solo em baixas profundidades. 

Para o caso de radier, está alternativa seria aplicável por transmitir baixas tensões 

ao solo, devido a grande área da fundação e pela boa resistência do solo em profundidades 

próximas à superfície.  

No caso de fundações em “sapata”, estas devem ser assentes a uma profundidade 

de 2 m, considerando uma tensão admissível do solo o valor de 3 kgf/cm². Vale ressaltar que o 

valor da tensão admissível calculado pela fórmula 1 é de 8,8 kgf/cm², porém, este valor deve 

ser limitado ao valor máximo de 0,3 Mpa (3 kgf/cm²) para siltes duros (muito compactos), 

segundo a NBR 6122/1996.  

Vale ressaltar que antes da execução da fundação, dever ser feito o rebaixamento 

do lençol freático, pois o nível da água encontra-se na profundidade de 2,05 m. 

 

 Edificações de grande porte 

 

No caso de edificações de grande porte, conforme as características descritas 

anteriormente (porte 3), e utilizando para a caracterização do subsolo a sondagem da Figura 16, 

constata-se a possibilidade da utilização de fundações superficiais, em virtude da elevada 

resistência do solo em baixas profundidades. O uso de estacas neste caso não é recomendado, 

pois, provavelmente, resultará em maiores gastos. 

Neste caso, recomenda-se o uso de fundações em radier, com a profundidade de 

assentamento da base, em relação ao nível do solo, na profundidade de 2 m. 

 

- Jurema  

 

 Edificação de pequeno porte 
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A partir da sondagem representativa do distrito (Figura 14) e em virtude da baixa 

carga a ser transmitida ao solo pela fundação, recomenda-se a adoção de fundações superficiais 

do tipo “sapata” assentes a uma profundidade de 1 m, adotando-se como tensão admissível do 

solo o valor de 80 KPa (0,8 kgf/cm²). 

O valor obtido, por meio da fórmula 1, da tensão admissível do solo na 

profundidade de 2 m (0,8 kgf/cm²) é satisfatório para solos arenosos submetidos a cargas de 

edificações de pequeno porte, uma vez que o valor 0,5 kgf/cm² para a tensão admissível do solo, 

neste caso, já seria suficiente. 

 

 Edificação de médio porte 

 

Considerando edificações de médio porte, conforme características anteriormente 

definidas (porte 2), e utilizando para a caracterização do subsolo do distrito de Jurema a 

sondagem da Figura 14, verifica-se também a possibilidade da utilização de fundações em 

radiers ou estacas pré-moldadas de concreto de pequena dimensão.  

Para o caso de radier, está alternativa seria aplicável por transmitir baixas tensões 

ao solo, devido a grande área da fundação.  

Para o caso de fundações profundas, constata-se que o emprego de fundações do 

tipo estaca pré-moldada de concreto seria uma alternativa viável do ponto de vista técnico e 

econômico. No caso de estacas pré-moldadas de seção quadrada (25x25 cm) e adotando-se uma 

carga de trabalho de 400 KN (Velloso e Lopes, 2010), estimam-se estacas com comprimento 

aproximado de 7 a 9 m. A estimativa do comprimento foi realizada a partir do método Aoki-

Velloso (1975).  

A Tabela 11 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada. 

 

Tabela 11 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Aoki-Velloso, 1975). 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

 Edificação de grande porte 

 

No caso de edificações de grande porte, conforme as características descritas 

anteriormente (porte 3), e utilizando para a caracterização do subsolo a sondagem da Figura 14, 

constata-se a necessidade da utilização de fundações profundas, em virtude da baixa resistência 

do solo em profundidades próximas à superfície e das elevadas cargas a serem transmitidas ao 

solo. 

Neste caso, os tipos de fundações profundas estaca raíz e estaca hélice seriam 

alternativas viáveis. 

No caso de estaca raiz de 25 cm de diâmetro e adotando-se uma carga de trabalho 

de 550 KN (55 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 8 a 9 m. A estimativa 

do comprimento foi realizada através do método de Cabral. 

A Tabela 12 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  

 

Tabela 12 - Cargas admissíveis com a profundidade (método de Cabral, 1986). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

 

No caso de estaca hélice de 60 cm de diâmetro e adotando a carga de trabalho de 

1700 KN (170 tf), estimam-se estacas com comprimento aproximado de 7 a 9 m. A estimativa 

do comprimento foi realizada através do método Antunes-Cabral. 

A Tabela 13 mostra os valores obtidos para a determinação da profundidade 

estimada.  
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Tabela 13 - Cargas admissíveis com a profundidade (método Antunes-Cabral, 1996). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

4.3 Quadros-resumo 

 

Os quadros representados nas Tabelas 14, 15 e 16 resumem os prováveis tipos de 

fundações mais indicados para cada distrito, levando em consideração os três portes de 

edificações previamente estabelecidos na secção 4.2: porte 1 (pequeno porte), porte 2 (médio 

porte) e porte 3 (grande porte). 

 

Tabela 14 - Quadro resumo - Porte 1 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Onde: D= Profundidade de assentamento de fundações superficiais (m); 

 σadm= Tensão admissível do solo (kgf/cm²); 

 CT= Carga de trabalho de fundações profundas; 
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Tabela 15 - Quadro resumo - Porte 2 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Tabela 16 - Quadro resumo - Porte 3 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

Observando os quadros-resumo, percebe-se que, em todos os distritos considerados, 

tomando por base as sondagens que os representam, é possível a utilização de fundação 

superficial do tipo “sapata” para o caso de edificações de pequeno porte.  
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Em relação às edificações de médio porte, verifica-se a possibilidade de utilização 

de fundações superficiais do tipo radier e fundações profundas do tipo estaca pré-moldada de 

concreto (25x25), com o comprimento variando entre 7 e 9 m, em todos os distritos, com 

exceção dos distritos Catuana e Guararu cuja sondagem que os representa indica a existência 

de um solo de boa resistência, atingindo o impenetrável já a 3 m de profundidade. Neste caso 

recomenda-se o uso de sapatas assentes a 2 m de profundidade, considerando o valor máximo 

de tensão admissível do solo de 3 kgf/cm², segundo a NBR 6122/1996.  

No caso de edificações de grande porte, de acordo com a Tabela 16, tomando por 

base as sondagens representativas de cada distrito, recomenda-se o uso de estaca raiz e estaca 

hélice, com o comprimento variando entre 7 e 9 m, em todos os distritos, com exceção, mais 

uma vez, dos distritos Catuana e Guararu, que, mesmo no caso edificações de grande porte, 

recomenda-se o uso de fundação superficial do tipo radier com base assente na profundidade 

de 3 m, coincidindo com o nível do subsolo, previamente considerado neste porte de edificação.  

 

4.4 Mapeamento Preliminar de Fundações 

 

Para a elaboração do mapeamento preliminar de fundações para cada porte de 

edificação, tendo como base as informações sintetizadas nos quadros-resumo, considerou-se 

uma classificação numérica (Figura 23) para facilitar a disponibilização de informações.  

Tal classificação seguiu o seguinte critério de ordem: 

1º - Tipo de fundação (superficial ou profunda); 

2º - Tipo de fundação superficial/profunda (sapata, radier, estaca raiz, etc.); 

3º - Recomendações para o anteprojeto de fundações (D= diâmetro de assentamento de 

fundações superficiais e comprimento de estacas de fundações profundas). 

No caso de mais de uma possibilidade de tipo de fundação, tais possibilidades serão 

separadas por “/”. 
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         Figura 23 - Classificação numérica. 

 
          Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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4.4.1 Mapeamento preliminar de fundações para edificações de pequeno porte 

 

   Figura 24 - Mapeamento preliminar de fundações para edificações de pequeno porte. 

 

   Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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4.4.2 Mapeamento preliminar de fundações para edificações de médio porte 

 

 Figura 25 - Mapeamento preliminar de fundações para edificações de médio porte. 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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4.4.3 Mapeamento preliminar de fundações para edificações de grande porte 

 

 Figura 26 - Mapeamento preliminar de fundações para edificações de grande porte. 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir do sistema de representação espacial dos dados gerados, conclui-se que os 

distritos Caucaia Sede, Jurema e Mirambé foram bem representados pelas respectivas 

sondagens à percussão selecionadas, a partir das quais foram feitas as análises e indicações dos 

prováveis tipos de fundações mais indicados. 

As sondagens coletadas destes distritos apresentam valores muito diferentes de 

índices de resistência à penetração (Nspt) e a escolha da sondagem à percussão que representa 

cada distrito foi feita levando e m consideração a segurança. Desta forma, escolheu-se uma 

sondagem, dentre as que apresentavam os menores índices de resistência à penetração (Nspt). 

A sondagem selecionada para representar os distritos de Catuana e Guararu, por 

outro lado, não representa bem os distritos, por ter sido escolhida dentre poucas opções (apenas 

3 sondagens coletadas no total). Neste caso, as três sondagens apresentavam pouca variação 

dos índices de resistência à penetração (Nspt), portanto, escolheu-se uma sondagem com valores 

médios do Nspt. 

Pelo mapeamento preliminar de fundações, produto final do trabalho, pode-se 

concluir que, com relação a edificações de pequeno porte, provavelmente, o melhor tipo de 

fundação será superficial do tipo “sapata” para todos os distritos estudados. 

No caso de edificações de médio porte, os tipos mais indicados para todos os 

distritos são: fundação superficial do tipo radier e fundação profunda do tipo estaca pré-

moldada de concreto (25x25), com exceção dos distritos Catuana e Guararu, tendo em vista que 

o perfil da sondagem à percussão selecionada para representá-los indica um solo bastante 

resistente que possibilita o uso de fundação superficial do tipo sapata assente a 2 m de 

profundidade. 

Para as edificações de grande porte, indicam-se fundações profundas dos tipos 

estaca raiz (ϕ = 25 cm) e estaca hélice (ϕ = 60 cm), com comprimentos variando entre 7 e 9 m, 

com exceção dos distritos Catuana e Guararu, pois o perfil da sondagem à percussão 

selecionada para representá-los indica um solo bastante resistente que possibilita o uso de 

fundação superficial do tipo radier assente a uma profundidade de 2 m da superfície, 

coincidindo, portanto, com o nível do subsolo, previsto para este porte de edificação. 

Por último, conclui-se que o trabalho é bastante útil como instrumento norteador 

para projetos de fundações de futuros empreendimentos a serem implantados na área estudada. 
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ANEXO A – SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT) COLETADAS (DISTRITOS: 

CATUANA E GUARARU) 

 

SP – 01 (1) 

 

SP – 02 (1) 

 

SP – 03 (1) 
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ANEXO B – SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT) COLETADAS (DISTRITO: 

CAUCAIA SEDE) 

 

SP – 01 (2) 

 

SP – 02 (2) 

 

SP – 03 (3) 
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SP – 04 (3) 

 

SP – 05 (3) 

 

SP – 06 (3) 

 

SP – 07 (3) 
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SP – 08 (3) 

 

SP – 09 (3) 

 

SP – 10 (4) 
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SP – 11 (4) 

 

SP – 12 (4) 

 

SP – 13 (4) 

 

SP – 14 (4) 
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SP – 15 (4) 

 

SP – 16 (4) 

 

SP – 17 (4) 

 

SP – 18 (4) 
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SP – 19 (4) 

 

SP – 20 (5) 

 

SP – 21 (5) 

 

SP – 22 (5) 
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SP – 23 (5) 

 

SP – 24 (5) 

 

 

SP – 25 (5) 

 

SP – 26 (5) 
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SP – 27 (5) 

 

SP – 28 (6) 

 

 

SP – 29 (6) 

 

SP – 30 (6) 
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ANEXO C – SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT) COLETADAS (DISTRITO: 

JUREMA) 
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ANEXO D – SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT) COLETADAS (DISTRITO: 

MIRAMBÉ) 
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