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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho aborda a questão da viabilidade técnica e econômica de sapatas de fundações 

para construções de pequeno porte, usando um modelo conceitual que compara os 

procedimentos tradicionais de emprego de fórmulas de capacidade de carga em função do 

SPT, e utiliza critérios estatísticos convencionais, com a abordagem cartográfica 

recentemente disponibilizada pelos SIG’s. Foi construído um banco de dados constando de 

informações de 1313 sondagens à percussão, tais como posição do lençol freático, 

profundidade do impenetrável, tipos de solos e suas respectivas espessuras, num modelo de 

camadas em perfis de alteração. Finalmente, mediante a imposição de restrições à escolha 

de fundações rasas, tais como valores médios de SPT superiores a 4 nos três primeiros 

metros e nível do lençol freático a profundidades inferiores a 1 m, foi gerado um mapa de 

adequabilidade às fundações rasas com validade meramente indicativa nas unidades 

geotécnicas predominantes na região de Belo Horizonte, como o embasamento cristalino e 

xistos e filitos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
É provável que o homem do Neolítico, já sedentário e ao construir suas primeiras cabanas, 
tenha intuído algumas noções rudimentares sobre a resistência e a estabilidade dos 
materiais da crosta terrestre. Um salto brusco para os primeiros anos do século XXI, mostra 
a Geotecnologia coroando todos os conhecimentos acumulados desde as palafitas, 
tornando-se parte da ciência e da arte do engenheiro, sem, contudo, revelar conhecimentos 
verdadeiramente suficientes sobre o real comportamento do solo para projetar fundações de 
edifícios no limite exato entre a máxima economia e a mínima segurança possíveis. A razão 
desta incerteza é a vasta complexidade desse material, de reconhecida anisotropia espacial 
em relação às suas propriedades de engenharia, e da mais absoluta imprevisibilidade. 
 
Embora a abordagem do tema “Fundações” à luz do Geoprocessamento não seja mais uma 
novidade, principalmente em termos do SPT - uma variável já consagrada nos meios 
geotécnicos brasileiros -, não se pode descartar a possibilidade de fazer novas 
investigações, mesmo porque o assunto é completamente original quando se trata de solos 
do Quadrilátero Ferrífero, a complexidade dentro da complexidade. O levantamento de 
informações, bastante volumosas, durante um trabalho metodológico de zoneamento 
ecológico e econômico da APA SUL/RMBH foi uma excelente oportunidade para 
implementação deste trabalho. 
 
A APA SUL/RMBH foi criada pelo Decreto Estadual n° 35.624, de 8 de junho de 1994, 
posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 37.812, de 8 de maio de 1996. Em 26 de 
julho de 2001, através da Lei Estadual n° 37.812, foi dada a redação definitiva do texto de 
criação da APA, tendo como anexo o memorial descritivo contendo seus limites. Engloba 
parte dos municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, 
Ibirité, Itabirito, Mário Campos, Nova Lima, Raposos, Santa Bárbara, Sarzedo e todo o 
município de Rio Acima, totalizando cerca de 1651,6 km2. Os municípios de Nova Lima, 
Rio Acima, Itabirito e Santa Bárbara compõem mais de 85% de seu território (Figura 1). 
 
Alguns municípios da APA SUL, por sua proximidade com a capital, expõem certas 
fragilidades que demandam um direcionamento dos planos diretores para algumas questões 
já relevantes ou em processo de se tornarem significativas, destacando-se aqui os fatores 
que estão objetivamente relacionadas com a expansão imobiliária. 
 
a. Degradação ambiental provocada por erosões em áreas precariamente urbanizadas; 
b. Ocupação de risco em encostas; 
c. Tomada de materiais de empréstimo ou disposição em bota-fora;  
d. Disposição de entulhos de construção civil e de resíduos sólidos urbanos e/ou 

industriais; 
e. Licenciamento e construção de aterros sanitários; 
f. Problemas específicos de urbanização: 

1) Infra-estrutura para novos e antigos loteamentos; 
2) Abastecimento d’água; 
3) Coleta de lixo; 
4) Ampliação de áreas de risco; 
5) Reassentamento urbano; 
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6) Implantação de novos núcleos populacionais, sob a forma de condomínios. 
 
No artigo 3° da referida lei, foi determinada a obrigatoriedade de se elaborar um 
Zoneamento Ecológico e Econômico, com o respectivo sistema de gestão colegiado, 
incumbindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD, a responsabilidade executiva do zoneamento e do sistema de gestão. Ainda dentro 
do artigo 3°, o parágrafo 2° define que “o zoneamento ecológico e econômico indicará as 
atividades a serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, restringidas ou 
proibidas, de acordo com a legislação aplicável”. A SEMAD, por sua vez, celebrou um 
Protocolo de Intenções com a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM, o 
Ministério do Meio Ambiente – MMA e a Companhia Energética de Minas Gerais – 
CEMIG, para operacionalização do zoneamento, cabendo à CPRM a execução dos 
trabalhos e aos demais parceiros o financiamento dos custos. A CPRM, no ano de 2002, 
constituiu diversas equipes multidisciplinares para trabalhos-diagnósticos e recomendações, 
que se encontram ainda em fase preliminar, desmembrando os trabalhos em doze temas, 
incluindo-se aí a Geotecnia. 
 
Especificamente, os trabalhos relacionados à Geotecnia foram direcionados para um grande 
objetivo geral, que é a delimitação de áreas com características favoráveis ou desfavoráveis 
ao uso e ocupação do meio físico para finalidades diversas, inclusive criar subsídios para os 
Planos Diretores Municipais. Cada modalidade de ocupação e uso do solo foi definida em 
termos de restrições de especificações, a serem atendidas pelas unidades geotécnicas bem 
definidas. Dentro deste objetivo geral, é interessante a formulação de recomendações de 
uso e ocupação do solo, notadamente em termos de áreas de favorabilidade às construções 
de pequeno porte. 
 
Refletindo as experiências positivas adquiridas com a participação do autor no projeto, este 
trabalho mostra uma parte do plano geral estabelecido para o zoneamento geotécnico da 
APA SUL/RMBH e de seu entorno, limitando-as ao aspecto de fundações para edificações, 
por sua vez pertinente à questão da expansão urbana. Sob este aspecto, submete-se à 
evidência de que o rápido incremento de população da capital dinamiza vetores de 
expansão preferencial em direção aos eixos da BR-040 (região dos condomínios), da MG 
040 (passando por Ibirité, Sarzedo, Mário Campos e Brumadinho) e da MG 030 (em 
direção a Nova Lima e Rio Acima). 
 
Assim, em parte porque as informações geotécnicas disponíveis são mais volumosas em 
Belo Horizonte e seu entorno próximo, mas também porque a cidade exerce notável 
influência cultural e econômica sobre os demais municípios da área, grande extensão 
territorial da capital do estado foi considerada como área de entorno. Esta opção é bem 
justificável, pois muitos problemas de expansão urbana e de degradação ambiental da APA 
SUL/RMBH ocorrem justamente na região formada pelos maciços cristalinos, cujo 
comportamento geotécnico poderia ser subsidiado pelas informações detalhadas obtidas na 
constituição de um banco de dados bem representativo desta unidade. O produto final do 
trabalho consiste na formulação de mapas de adequação de uso para fundações de 
edificações de pequeno porte. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
a) Mapeamento Geotécnico e Gestão Ambiental 
 
O mapeamento geotécnico é uma adaptação temática do clássico mapeamento geológico, 
que, por sua vez, produziu uma aplicação mais recente, o mapeamento geoambiental, ou o 
zoneamento temático (Diniz et alii, 1999; Liporaci e Zuquete, 1999). Dentro desta visão 
evolutiva, verificou-se a necessidade de desenvolver o conceito de “unidade geotécnica”, 
região onde solos e rochas gozam de propriedades de engenharia homogêneas e com 
vocação natural para usos específicos. A unidade geotécnica é a compartimentação, feita de 
modo conveniente sobre integração de mapas temáticos diversos (Geologia, 
Geomorfologia, Uso do Solo, Pedologia), com vistas à diferenciação espacial de unidades 
com idênticas características geotécnicas. Embora o conceito seja antigo, sua utilização 
ainda está sendo progressivamente direcionada para algumas ferramentas de SIG, como o 
emprego de técnicas geoestatísticas visando à utilização em geotecnia ambiental, 
exemplificando-se com os casos de escolha de sítios para disposição de rejeitos de 
mineração (Meira e Calijuri, 1995) ou para localização de aterros sanitários (Sturaro, 2000). 
 
Os trabalhos de zoneamento temático constituem-se, atualmente, na mais importante 
ferramenta de planejamento regional e, eventualmente, de gestão municipal, pois permitem 
a definição paramétrica de aptidões dos recursos ambientais e servem ainda como suporte 
para elaboração de planos diretores e formulação de leis municipais relativas ao uso e 
ocupação do solo e código de posturas. Um dos temas mais relevantes, quanto a isto, é a 
ocupação de áreas de risco, que pode ocorrer em encostas de alta declividade e 
vulnerabilidade geológica, bem como em várzeas de inundações. Outra aplicação 
importante é a drenagem urbana. 
 
Um trabalho de zoneamento do espaço físico é uma tarefa genuinamente adequada, 
principalmente, ao Geoprocessamento, posto que a implementação da estrutura do banco de 
dados, considerando uma plataforma de gerenciamento das informações, é uma tarefa 
importante. Neste contexto, é importante o conceito de amostras, assim entendidas como os 
pontos aos quais está associado o valor de um geo-campo.  
 
O principal produto oferecido pelo mapeamento geotécnico é a carta geotécnica derivada 
para a totalidade das atividades antrópicas, variando desde usos de solo urbano, como 
fossas e sumidouros e ocupação de risco em encostas (Bento e Frota, 1999; Carvalho, 1990) 
ou atividades tipicamente rurais, como minerações (Liporaci e Zuquette, 1995; Liporaci & 
Zuquette, 1999) e construção de reservatórios (Souza e Calijuri, 1994; Jácomo, 1999). 
 
O rigor na localização geográfica não é uma grande exigência em trabalhos de zoneamento 
regional, posto que a indicação de favorabilidades de uso dos recursos naturais não é 
precisamente detalhada. Apesar disto, a necessidade de gerenciamento das informações 
remete automaticamente também à necessidade de se trabalhar mapas temáticos com bases 
cartográficas coerentes, pois é muito freqüente que áreas vizinhas tenham sido mapeadas 
em épocas distintas, usando sistemas de referência de precisão diferentes (casos do Córrego 
Alegre e do SAD 69 no Brasil). A fim de melhorar a precisão, deverá haver, num cenário 
razoavelmente próximo, a adoção unificada pelas Américas do sistema SIRGAS, o que 
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implicará na necessidade de integração dos dados e mapas antigos a esse novo sistema. 
Com este objetivo, Dalazoana (2002) apresentou as implicações na cartografia advindas da 
evolução do sistema geodésico brasileiro com a futura adoção do SIRGAS. Dentre as 
conclusões ressalta-se a necessidade de reavaliação dos parâmetros de transformação entre 
Córrego Alegre e SAD 69, além de analisar uma metodologia de transformação que 
considere a não-homogeneidade da rede. Os testes indicaram que os parâmetros oficiais 
entre o sistema Córrego Alegre e o SAD 69 podem ser utilizados para escalas menores do 
que 1:100.000 sem causar maiores prejuízos ao usuário, mas deve ser lembrado que os 
mapas utilizados em trabalhos regionais são de escalas iguais ou maiores que 1:50.000. 
 
Em geral, a parte mais sensível dos planos diretores municipais refere-se ao uso do espaço 
territorial da mancha urbana, pelo que se torna freqüentemente indispensável o uso de 
cadastro urbano em zoneamentos. Markus et alli (2002) fizeram uma avaliação da 
aplicabilidade de imagem de alta resolução para o cadastro técnico do município de Rio 
Negro (PR), onde dois grandes objetivos do trabalho eram a delineação de uma 
metodologia adequada para a manipulação da imagem e a comparação dos resultados de 
mapas digitais oriundos do levantamento aerofotogramétrico com os resultados da 
restituição da imagem IKONOS. Nesse trabalho, os autores utilizaram dados vetoriais 
provenientes de restituição aerofotogramétrica em formato “.dxf” para uma área de 4 km2 e 
uma imagem IKONOS II correspondente à área em estudo com resolução espacial de 1 m. 
Os softwares utilizados foram o MicroStation SE, o ArcView GIS. Version 3.1, o Envi 3.2, 
o Erdas Imagine 8.4 e o Ashtech Prism. Os autores concluíram que um fator importante na 
manipulação da imagem é o fato de se ter um erro na localização da feição de no mínimo 1 
m de raio, isto quando a localização não é afetada pela confusão entre os níveis de cinza 
dos pixels, concluindo então que o ideal é fazer a escolha no terreno de pontos que sejam 
bem identificáveis na imagem. 

 
Nos dias atuais, com o reconhecimento e a evolução da legislação ambiental, o problema da 
gestão dos resíduos sólidos urbanos passou a ser a questão de maior responsabilidade na 
gestão municipal. Inúmeras publicações tratam do tema pelos aspectos operacional e 
projetivo, mas o aspecto logístico tem sido pouco explorado no campo da prática. Embora a 
construção de aterros sanitários implique em investimentos pesados para os municípios e 
alguma preocupação esteja sendo dedicada ao aspecto de baratear custos através de alguns 
critérios de seleção de sítios para sua localização, negligenciam-se os custos operacionais 
devido à mentalidade de curto prazo que permeia a cena político-administrativa no País. 
 
Os produtos gerados por um estudo de zoneamento regional, embora se destinem mais 
objetivamente às administrações públicas para elaboração de planos diretores, não devem 
ter um proprietário único. Passá-lo ao domínio público, especialmente às Universidades e 
outras instituições de pesquisa básica, tem certas vantagens insuperáveis, como 
contribuição para o state-of-the-art, para suscitar análises e discussões e, principalmente, 
para gerenciamento do banco de dados (embora os arquivos devam ser fechados para 
edição, de um modo geral, não deve haver restrição de qualquer espécie para usos 
acadêmicos). Sob este aspecto, é interessante notar que o caráter multidisciplinar de um 
trabalho de zoneamento regional, não pode impedir que o banco de dados seja unificado, de 
modo a poder ser acessado e atualizado facilmente através dos usuários, como sugere o 
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estudo de utilização de um cadastro técnico de múltiplas finalidades no mapeamento de 
condições de saúde do município de Montes Claros-MG (Rodrigues Neto et al, 2003).  
 
b) Geoestatística e Estatística Básica 
 
A importância da integração entre Geoestatítica e Sistemas de Informação Geográfica é 
enfatizada por Camargo et alii (1999), que descrevem os fundamentos da análise e 
inferência de fenômenos espaciais/temporais, apresentam os procedimentos gerais para 
utilização do módulo de Geoestatística no SPRING e desenvolvem um exemplo de 
aplicação desta técnica usando como variável de estudo o teor de argila em solos da 
Fazenda Canchim, São Carlos (SP). No passo a passo são abordados: 1) análise 
exploratória dos dados; 2) análise estrutural (modelagem variograma) do teor de argila; 3) 
inferência de valores através de Krigagem Ordinária; 4) análise e apresentação de 
resultados e; 5) comparação dos resultados obtidos com outros métodos convencionais de 
estimação. Os autores concluem que a qualidade dos mapas oriundos da krigeagem revela 
boa adequação do modelo empregado, cujos resultados estão mais próximos da realidade 
quando comparados com os métodos tradicionais de inferência estatística.  
 
Genevois e Pedreira (2002) apresentam um estudo de mapeamento de camadas de argila 
mole na cidade do Recife utilizando geostatística, em que foram usadas técnicas de 
krigagem para traçar mapas de contorno (curvas de iso-espessura das camadas de argila 
orgânica) e a correlação espacial da variável foi determinada por variogramas. O artigo 
apresenta três mapas de contorno de “mesma espessura de camadas de solo mole” em 
Recife, a partir de um banco de dados geotécnicos, constando de sondagens SPT, 
desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco. Os autores selecionaram uma área 
da cidade com cerca de 6 km2, dela retirando três sub-áreas onde havia maior densidade de 
sondagens. Os variogramas foram obtidos pelo software “Variowin” e os mapas de 
contorno foram traçados com o “Surfer”. Ressalta-se, nas conclusões, a existência de duas 
sub-áreas problemáticas para a engenharia de fundações pelo fato de se constar a existência 
de camadas de argila orgânica bastante espessas. Embora os mapas de isso-espessura de 
camadas de solo mole não permitam a substituição de sondagens, pelo menos fornecem 
uma indicação de locais de ocorrência de argila mole, a fim de intensificar a malha de furos 
e diminuir os riscos de grandes recalques diferenciais nas construções. 
 
Lana et alii (2001) apresentam os fundamentos para construção de modelos geoestatísticos, 
desenvolvendo um estudo de caso para estabilidade de taludes em maciços rochosos. 
Salientam as vantagens da aplicação desta técnica em relação aos modelos probabilísticos 
tradicionais, que se baseiam na estatística clássica. 
 
Dubois (2002) apresenta uma extensiva listagem de softwares que lidam com a questão de 
dados espaciais e que permitem a visualização desses dados em 2D ou 3D. O autor também 
relaciona os softwares de GIS mais importantes, destacando que essas duas famílias de 
programas devem ser bem distinguidas, pois somente a segunda permite as consultas do 
tipo “dentro”, “área”, “distância”, que são relações espaciais determinadas pela Topologia.  
 
Landin e Sturaro (2002) utilizam a krigagem indicativa para elaboração de mapas 
probabilísticos de riscos, utilizando de modo associado os softwares GEOEAS e o 
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SURFER para análise da contaminação de um solo por cádmio e chumbo, em que estas 
variáveis apresentam um coeficiente de correlação de 0,46. A aplicação da krigagem 
indicativa mostra, neste caso, que o modelo esférico foi o melhor ajuste para o variograma 
obtido. 
 
A estatística básica requerida para tratamento de dados numéricos em termos de medidas de 
tendência central, medidas de dispersão, correlações e regressões é abordada de forma 
sumária por Diniz (2003), onde se apresentam os métodos e procedimentos de tratamento 
de dados geográficos de natureza quantitativa, com ênfase para as principais 
potencialidades e limitações de alguns softwares e de técnicas estatísticas.  
 
Bruno (2003) apresenta as principais relações entre Geoestatística e Geoprocessamento, 
informando que as grandezas envolvidas são geralmente variáveis naturais e advertindo 
para o perigo de utilizar softwares que ignorem a fase de estudo de variabilidade. Neste 
trabalho são enfatizadas as etapas de estimação e de geoestatística multivariada. 
 
c) Ferramentas de SIG e Geoprocessamento 
 
Até o início da década de 90, o número de computadores pessoais ainda era relativamente 
pequeno no Brasil e os softwares de processamento estavam em pleno processo de testes e 
desenvolvimento. Assim, muitas das tarefas que hoje são executadas rotineiramente em 
ambiente SIG, eram feitas por processos puramente manuais (cadastros em fichas, mapas 
transparentes superpostos, etc.), como se vê no I Simpósio Latino Americano sobre Risco 
Geológico Urbano (São Paulo, 14 a 18 de maio de 1990). Nos anais deste Simpósio, os 
diversos temas abordados deixam muito claro o imenso potencial que se abria para a 
utilização do SIG, sem que os autores tivessem qualquer percepção dessa poderosa 
ferramenta na produção de mapas temáticos. 
 
Embora a ciência de “fazer mapas” seja relativamente antiga, datando de 1477 na Europa 
(Maillard, 2000), o modo mais eficiente de fazê-los, por meio de computadores, é muito 
recente e hoje se constitui no processo cartográfico globalmente aceito porque alia a 
facilidade e a produtividade aos clássicos preceitos de boa visualização, entendimento, 
interpretação e memorização das mensagens de qualquer mapa, especialmente os temáticos. 
 
Ferramentas de SIG são compreendidas, no contexto do Geoprocessamento, como um 
conjunto de técnicas, destacando-se a Informática e, particularmente, os softwares e suas 
possibilidades de trabalhar com imagens ou vetores. Araújo et all (2002) estudaram uma 
bacia de inundação de 0,322 km2 na zona urbana de Natal (RN), com recursos de 
Geoprocessamento, onde os dados básicos para modelagem digital do terreno foram 
gerados por vetorização semi-automática a partir de cartas altimétricas. A modelagem, 
propriamente dita, foi feita pelo método de triangulação com interpolação linear. 
Posteriormente, os autores determinaram os limites da bacia hidrográfica através de um 
plano de informação indicando o sentido e a intensidade do escoamento superficial com 
base no traçado das ruas, obtido através de um mosaico formado por fotografias aéreas na 
escala de 1:5.000, seguindo-se o georreferenciamento com aquisição de pontos de controle 
de campo por meio de GPS. 
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Sabe-se que os primeiros SIG apareceram no Canadá nos anos 60, criados com a finalidade 
de inventariar os recursos naturais (Davis Jr. e Fonseca, 2000), mas a denominação GIS (ou 
SIG) só se tornou conhecida na década de 70, juntamente com os primeiros sistemas 
comerciais de CAD. Esses autores definem SIG de modo apropriado: 
 

“SIG é um software, uma tecnologia que, utilizando recursos de computação gráfica 
e processamento digital de imagens, associa informações geográficas a bancos de 
dados convencionais”. 

 

O SIG é, portanto, apenas uma parte do Geoprocessamento (conjunto de tecnologias que 
utilizam representações computacionais do espaço geográfico, inclusive o banco de dados). 
Moura & Rocha (2001) procuram delimitar as funções de um SIG, no sentido de 
estabelecer diferenças bem exatas entre o significado de SIG e o de CAD. As explicações 
desenvolvidas deixam bastante claro que um mero mapeamento feito em computador não 
pode ser visto como um SIG (ARC/INFO, ArcView, IDRISI, SPANS) porque o termo tem 
um significado mais abrangente, visto como um “sistema assistido por computador para a 
captura, armazenamento, recuperação, análise e representação de dados”. E, a respeito do 
CAD (AutoCAD, MicroStation), pode ser entendido que esse sistema, “por si só, não é 
capaz de automaticamente destacar cada parcela baseada em valores armazenados em um 
banco de dados auxiliar, contendo informações relativas à propriedade, ao uso ou a 
valores”. 
 
Enfim, podemos entender que o SIG, num conceito atual, é a ferramenta que “associa à 
capacidade de produzir não só o inventário, como, também, a análise e a manipulação de 
dados, o que se torna possível gerar informações e não só recuperá-las de um banco de 
dados” (Moura & Rocha, 2001). Davis Jr. e Fonseca (2000) vão além ao relacionar todas as 
exigências operacionais a que deve satisfazer um SIG: a) permitir a digitalização de dados 
gráficos em formato vetorial; b) permitir a associação de imagens digitais ao banco de 
dados; c) realizar análises de consistências sobre os dados vetoriais (limpeza topológica); d) 
realizar procedimentos de limpeza ou correção dos dados adquiridos; e) receber, converter 
e tratar dados provenientes de outros sistemas de informação (SIG ou não-SIG) a partir de 
arquivos de formato padronizado. 
 
Se considerarmos que a primeira geração dos SIG (1980 – 1990) utilizava tecnologia CAD, 
prestando-se exclusivamente ao desenho de mapas, em ambientes isolados e em sistemas 
separados, podemos entender as grandes dificuldades enfrentadas pelos profissionais de 
então, cujos interesses estivessem voltados para a área de processamento de informações 
geográficas. Somente com a chegada ao mercado da segunda geração de SIG comerciais 
(1990 a 1997), usando tecnologia de banco de dados e imagens digitais, voltados para 
análise espacial em ambiente de Cliente/Servidor e trabalhando em sistema integrado, 
modular, é que se verificou a grande expansão dos mapas temáticos, típicos dos produtos 
resultantes de zoneamento.  
 
As ferramentas de SIG podem ser utilizadas para apoio a vários tipos de decisão em relação 
à escolha de rotas de coleta e até mesmo em relação à escolha do sítio com a menor 
distância de transporte em relação ao centro de massas dos resíduos. Uma abordagem sobre 
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o planejamento da coleta de RSU (determinação dos setores de coleta, freqüência e turnos 
de coleta, itinerários, etc.) foi apresentada por Carvalho & Loureiro (2002) com enfoque 
sob a luz da Pesquisa Operacional, onde foram implementadas modelagens estatística e 
matemática das diversas variáveis envolvidas no processo. A modelagem foi feita em 
termos de oferta (serviços de limpeza) e demanda (produção de resíduos), 
dimensionamento dos setores de coleta, atribuição de turnos e freqüências a estes setores, 
otimização da frota e roteamento dos setores. Os autores concluem que o conjunto de 
ferramentas e o ambiente de desenvolvimento oferecidos por sistemas SIG os tornam 
particularmente adequados para o tratamento de tais processos, em que as características de 
representação dos objetos georreferenciados são utilizadas como modelo para o projeto de 
algoritmos para solução de problemas logísticos.  

 
O desenvolvimento de aplicativo computacional, utilizando GIS e grafos, para 
determinação de redes atingidas na interrupção do abastecimento de água (Cançado, 2001) 
pode perfeitamente ser adaptado para o importante papel de simular rotas alternativas para 
desvio de tráfego regional, num cenário em que um ou mais pontos críticos previamente 
mapeados são potencialmente susceptíveis de estrangulamento de uma determinada via. A 
similaridade é bastante completa nas duas situações, pois um problema na rede implicaria 
em fechar alguns registros e desabaster alguns ramais, enquanto que no sistema viário 
implicaria em fechar alguns ramais de ligação e abertura de vias alternativas (arestas, nos 
grafos). Embora o problema possa ser aplicado igualmente aos sistemas de abastecimento 
de água, captação de esgotos e energia, em geral, estas questões não são gerenciadas pelas 
Prefeituras, a não ser em casos excepcionais.  

 
No caso do sistema viário regional, também podem ser utilizados os conceitos da Teoria 
dos Grafos e SIG, seguindo a mesma metodologia, isto é, num primeiro passo executa-se os 
levantamentos de campo, a modelagem do problema e dos dados alfanuméricos e a análise 
funcional; no segundo passo, projeta-se a arquitetura física do sistema, especificam-se as 
entradas e saídas e testa-se o programa implementado. Para o caso apresentado, Cançado 
(2001) utilizou o aplicativo ARC/INFO e a linguagem de programação AML (Arc Macro 
Language). 
 
Dentre as ferramentas de SIG, a mais básica e, possivelmente, a mais relevante, é sem 
dúvidas o banco de dados. Arquivos de levantamentos de campo, destacando-se os 
topográficos, os geográficos e os geotécnicos, geralmente são criados em formato de texto, 
com a extensão “txt”, não lidos pela maioria dos SIG’s em seu formato original. A inserção 
destes arquivos em bancos de dados SIG precisa ser estruturados como tabelas e um passo a 
passo dos procedimentos requeridos é apresentado por Machado (2003). 
 
d) Estudos de Fundações 
 
A experiência acumulada em muitos anos de práticas e pesquisas em fundações demonstra 
a grande importância dos ensaios de penetração dinâmica – conhecidos genericamente 
como SPT – em projetos de fundação no Brasil. Aoki (1985) observa, neste contexto, a 
influência dos bandamentos subverticais preservados em solos residuais de gnaisses na 
erraticidade dos valores de SPT em iguais profundidades, em áreas pequenas do tamanho 
de lotes para edificações.  
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A capacidade de carga de terrenos de fundação é apresentada em exaustivo state-of-the-art 
cobrindo o período de 1920 a 1996 (Teixeira, 1997) onde se destacam as fórmulas 
disponíveis para cálculo de fundações rasas – sapatas e outros tipos -, com ênfase para os 
métodos empíricos formulados por Meyerhof (1956) em função do SPT. 
 
A questão de recalques admissíveis, isto é, as maiores deformações verticais que um solo 
de fundações pode suportar em razão do carregamento imposto por uma construção sem 
produzir danos estruturais a ela, foi discutida de modo original por Meyerhof (1953) e 
Bjerrum (1973). Nesses trabalhos são descritos casos típicos de danos produzidos por 
recalques, destacando-se as trincas inclinadas do centro superior para os cantos inferiores, 
sendo a base das construções sujeita a trincas horizontais e verticais. Sowers (1962) associa 
os danos do primeiro tipo à presença de solos muito deformáveis, isto é, de baixos SPT, e 
os do segundo tipo à influência de construções vizinhas.  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Apresentação da metodologia utilizada 
 

A metodologia estabelecida para a condução dos trabalhos de campo e de escritório está 
esquematizada abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 Diagrama esquemático das ações metodológicas usadas na pesquisa 
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3.2. Detalhamento da metodologia 
 

a) Inventário de empresas potencialmente disponibilizadoras de informações 
geotécnicas 

 
��Prefeituras Municipais dos municípios integrantes da APA SUL/RMBH; 
��Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM); 
��CEMIG; 
��COPASA; 
��Empresas mineradoras instaladas no território da APA SUL/RMBH; 
��Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
��Departamento de Estradas de Rodagem da Minas Gerais (DER) 
��Empresa Brasileira de Agro-Pecuária (EMBRAPA) 
��Empresas instaladas em BH com atividades de execução de sondagens de 

reconhecimento e de fundações. 
 

b) Formalização de contatos com as instituições e empresas inventariadas 
 

��Expedição de 38 ofícios; 
��Agendamento dos contatos confirmados. 

 
c) Levantamento de informações junto às fontes. Coleta e classificação de dados 

 
��Ensaios de laboratório e campo: 

o Sondagens a percussão, SPT;  
o Sondagens a trado; 
o Sondagens rotativas e mistas; 
o Limites de liquidez e plasticidade; 
o Índices físicos (umidade natural, massa específica natural, massa 

específica dos sólidos, grau de saturação, índice de vazios, 
porosidade, massa específica seca); 

o Granulometria por peneiramento e sedimentação; 
o Ensaios de compactação: energias do Proctor Normal e 

Intermediário; 
o Ensaios de permeabilidade e infiltração; 
o Ensaios de adensamento;  
o Ensaios de resistência ao cisalhamento (cisalhamento direto, ensaios 

de palheta, triaxiais); 
o Ensaios de classificação de rochas.  

��Relatórios internos de empresas abordando os temas de Geologia (Litologia 
e Geologia Estrutural), Geomorfologia e Pedologia; 

��Compilação de dados e formatação do BD (figura 3). 
 

Para esta pesquisa, foram utilizados somente os ensaios SPT. A relação de todas 
as entidades e autores de relatórios é apresentada na figura 2. Todos os boletins 
de sondagens com qualquer característica duvidosa foram rejeitados, inclusive 
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os de desvios de furos no entorno de 2 m em relação a um furo original que 
tenha encontrado o impenetrável muito raso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 Resultados de consultas e captação de informações para o banco de dados. 
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d) Definição das áreas de entorno, das unidades geotécnicas e das escalas de 
trabalho. 

 
Quanto às áreas de entorno, na constituição do banco de dados foram 
consideradas as seguintes áreas: 
��Áreas urbanas fora da APA: Belo Horizonte, Contagem e Caeté; 
��Condomínios de Nova Lima, situados fora da APA; 
��Rodovias estaduais fora da APA;  

o Estrada de ligação “Barão de Cocais-Santa Bárbara”;  
o Estrada de ligação “Santa Bárbara-Catas Altas”; 
o MG-030 (Belo Horizonte-Nova Lima). 

 
Quanto às unidades geotécnicas, foram consideradas as seguintes, em correlação 
apenas com as litologias dominantes: 
 
��Baixadas aluvionares (Unidade 1 = ALV); 
��Solos residuais derivados de rochas cristalinas (Unidade 2 = CRT); 
��Solos residuais derivados de rochas hematíticas e itabiríticas (Unidade 3 = 

RFE); 
��Solos residuais derivados de filitos (Unidade 4 = RFI); 
��Solos de cobertura coluvionar (Unidade 5 = CLV). 
 
Quanto às escalas de trabalho, foram consideradas: 
 
��Escala de 1:100.000 para macrovisualização da área estudada e localização 

geral dos pontos de informação; 
��Escala de 1:75.000 para apresentação do mapa de adequação às fundações 

rasas. 
 

e) Escolha do SIG, tratamento e formatação do banco de dados, seleção dos temas 
a serem correlacionados. 

 
��SIG escolhido: ArcView; 
��Banco de dados original: formatado no EXCEL e salvo como arquivo 

exportável “dbf”; 
��Mapas temáticos a serem correlacionados: 

o Geologia. 
 

f) Escolha das variáveis e dos atributos para elaboração das cartas de 
adequabilidade. 

 
As variáveis consideradas neste trabalho foram: a) Valor médio do SPT nas 
profundidades de 1m, 2m e 3m (SPT3,médio). Convencionou-se como 
impenetrável qualquer terreno com SPT>99; 2) Profundidade do lençol freático 
(NA). 

 
��As principais VARIÁVEIS constantes do banco de dados foram: 
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o Informações de localização ou coordenadas (x, y, z), onde “z” é a cota da 

boca do furo; 
o Profundidade do lençol freático; 
o Profundidade do impenetrável a percussão; 
o Classificação textural do solo das três primeiras camadas; 
o Espessura de cada camada de solo; 
o Valores de SPT’s para os dez primeiros metros dos furos de sondagens; 
o Valores médios dos SPT’s nos três primeiros metros de cada furo. 

 
g) Escolha das ferramentas de tratamento 
 

��Da estatística convencional: 
o Média e desvio padrão das variáveis: 

i. Profundidade do lençol freático; 
ii. Profundidade do impenetrável à percussão; 
iii. Valores do SPT metro a metro até os dez primeiros metros. 

��Do Geoprocessamento: 
o Mapas de localização de sondagens; 
o Mapas-síntese ou integração de mapas; 
o Cartas de favorabilidade. 
 

h) Representação do “produto final” 
 

��Relatório descritivo (monografia); 
��Anexos 

o Sumário das estatísticas de cada litologia da área de interesse; 
o Relatório fotográfico 
o Carta de favorabilidade às fundações de pequeno porte em unidade 

geotécnicas da área de interesse. 
 

A conversão dos dados de sondagens para o ambiente SIG foi feita através do 
seguinte passo a passo: 
 
1) Obtenção de mapas geológicos da área da APA SUL/RMBH (detalhado a nível 

de escala 1:25.000) e seu entorno (Folha Geológica de Belo Horizonte, na escala 
1:100.000), georreferenciados em coordenadas UTM. Outros mapas, produzidos 
pela CPRM para o Zoneamento Ecológico-Econômico da APA SUL 
(Geomorfológico, Caracterização Pedológica, Levantamento Geológico 
Regional - produzidos por Dantas et alii (2003), Shinzato e Carvalho Filho 
(2002) e Silva (2002) dentro do convênio CPRM/SEMAD/CEMIG) ainda são 
preliminares e, em razão disto, foram desconsiderados neste trabalho; 

2) Entrada de dados como planilha EXCEL, salvando-se o arquivo no formato 
“dbf”. Foram utilizadas 25 colunas, descritas abaixo. 
��Número do furo (N°) 
��Profundidade do impenetrável (IMP) 
��Posição X do furo (X) 
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��Posição Y do furo (Y) 
��Posição Z do furo (Z) 
��Profundidade do NA (NA) 
��Tipo de solo da primeira camada (C1) 
��Tipo de solo da segunda camada (C2) 
��Tipo de solo da terceira camada (C3) 
��Espessura da primeira camada (Z1) 
��Espessura da segunda camada (Z2) 
��Espessura da terceira camada (Z3) 
��Valores do SPT a 1 m de profundidade (1) 
��Valores do SPT a 2 m de profundidade (2) 
��Valores do SPT a 3 m de profundidade (3) 
��Valores do SPT a 4 m de profundidade (4) 
��Valores do SPT a 5 m de profundidade (5) 
��Valores do SPT a 6 m de profundidade (6) 
��Valores do SPT a 7 m de profundidade (7) 
��Valores do SPT a 8 m de profundidade (8) 
��Valores do SPT a 9 m de profundidade (9) 
��Valores do SPT a 10 m de profundidade (10) 
��Unidade Geotécnica (UG) 
��Origem dos dados (FONTE) 
��Valores médios dos SPT’s nos três primeiros metros de cada furo (media_3). 

 
3) Criação do banco de dados no ArcView; 
4) Locação dos pontos de sondagens nos mapas geológicos, usando-se a cor 

vermelha para materialização dos pontos a fim de melhor visualização, por 
contraste, em relação aos temas do mapa geológico; 

5) Para estes procedimentos, foram usadas ferramentas de CAD (MapInfo), banco 
de dados e SIG (ArcView); 

6) Montagem do projeto SIG, com utilização do ArcView. Foi feita a integração 
dos dois mapas geológicos, georreferenciados em coordenadas UTM (SAD 69, 
região 23S) e ligada a layer SPT (coordenadas x,y dos furos de sondagens SPT); 

7) A existência de muitos pontos situados fora dos dois mapas sugeriu a eliminação 
de linhas do BD. Originalmente com 1313 sondagens, a área de recorte 
contendo as litologias mais representativas resultou em um novo BD com 
apenas 733 furos. Este recorte constituiu-se na assim denominada “área de 
interesse”; 

8) O SIG utilizado foi montado de modo que mapas do entorno (Folhas Geológicas 
de Divinópolis e Itabira) possam ser integradas futuramente ao estudo atual, 
incorporando os dados eliminados nesta fase da pesquisa. Desta forma, as 
feições poderão ser visualizadas e consultadas, independentemente de 
visualização e consulta do mapa atual (integração da Geologia da APA SUL 
com a Folha de Belo Horizonte). Deverá ser possível, na consulta, clicar com o 
mouse sobre determinada feição ou sobre o mapa e ser exibida uma janela com 
todas as informações a respeito da locação ou unidade (propriedades); 

9) As unidades geológicas são shapes, cuja representação espacial é denotada pelos 
respectivos centros de gravidade (ou centros de área); 
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10) Todas as informações foram armazenadas sob a forma de tabelas no software do 
BD, de modo a permitir seu gerenciamento futuro. Qualquer atualização deverá 
se apresentar automática e imediatamente em uma consulta direta sobre o mapa; 

11) As informações armazenadas permitem consultas por atributos (SQL), de tal 
forma que é possível solicitar ao sistema as respostas para as seguintes questões: 
1) onde ocorrem as unidades geotécnicas? b) Qual a descrição das respectivas 
litologias? As respostas às consultas podem ser exibidas sob a forma de texto ou 
por realce da feição, de modo a facilitar sua visualização; 

12) O sistema adotado permite acrescentar aos mapas detalhes fotográficos de 
feições do terreno – o que será implementado em etapas futuras no 
gerenciamento do banco de dados -, para controle, consultas e monitoramento de 
informações do mapa durante esse período de gerenciamento. 
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4. CONCEITOS IMPORTANTES UTILIZADOS NESTE TRABALHO 
 

4.1. Glossário relevante em fundações 
 
��Bulbo de tensões: espaço 3D do subsolo que compreende todas as tensões 

transferidas por um carregamento externo (devido a uma construção qualquer) até 
um valor mínimo que corresponde a 10% da máxima tensão. Ou seja, qualquer 
ponto do interior do solo, dentro do bulbo de tensões, está sujeito a uma tensão 
variável de 0,1.q até 1,0.q (ver Figura 5). 

 
��Capacidade de carga: é a máxima carga suportada pelo terreno de fundação sem 

que ele apresente ruptura ou deformações excessivas (ver Figura 4). 
 

��Cristalino: ou embasamento cristalino, é um termo empregado para designar rochas 
mais antigas, geralmente mais metamorfisadas e de estilo tectônico diferente, que 
servem de base para um complexo rochoso metamórfico ou não (rochas 
sedimentares, por exemplo) e do que se separam por meio de uma discordância. 
Quando a área aflorante do cristalino é muito extensa, reserva-se a denominação 
especial “escudo cristalino”. Em termos geocronológicos, em geral o embasamento 
cristalino é de idade pré-cambriana, enquanto que as rochas de cobertura são 
paleozóicas (mais recentes). 

 
��Fundação: o termo fundação pode ser entendido como “o terreno cujo estado 

natural foi alterado pela introdução de um carregamento externo devido a uma 
construção” ou como “um elemento estrutural qualquer – sapata, radier, estaca, 
tubulão – que constitui a infra-estrutura de uma edificação”. É necessário observar o 
contexto. 

 
��Fundação rasa: teoricamente, uma fundação rasa é aquela que está assentada a 

uma profundidade “D” no terreno igual ou inferior à menor dimensão da sapata. 
Considerando-se que a menor dimensão admitida para uma sapata é de 0,8 m, pode-
se dizer que uma fundação rasa assenta-se sempre abaixo desta profundidade. Em 
geral, as fundações rasas são assentadas em profundidades variáveis desde 1,0 m até 
3-4 m (ver Figura 5). 

 
��Lençol freático ou NA: lençol freático é o plano superior de um aqüífero 

subterrâneo mais ou menos raso, onde a pressão está em equilíbrio com a pressão 
atmosférica. O NA (nível d’água) não é constante, podendo passar por variações 
sazonais ou temporais. No período de um ano, passa por uma elevação máxima, que 
corresponde ao final da estação chuvosa. O contrário se dá ao final da seca. 
Rebaixamentos regionais de aqüíferos – atividades de mineração ou de exploração 
de águas subterrâneas para abastecimento público - também podem modificar sua 
posição. 

 
��Propriedades geotécnicas: a expressão “propriedades geotécnicas” é de largo 

emprego, mas tem um significado muito vago quando não é referida a um uso 
específico. No presente estudo, as propriedades geotécnicas do subsolo da região 
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estudada referem-se estritamente às propriedades relativas a fundações e, deste 
modo, pode-se dizer que tais propriedades são: a) resistência do solo ao 
carregamento, que, dentre outras alternativas, poderia ser representada pela 
resistência à penetração dinâmica do ensaio padronizado SPT; b) escavabilidade do 
material, que poderia ser representada pelas profundidades do impenetrável na 
sondagem SPT e do lençol freático. 

 
��Prova de carga: ensaio experimental para determinação da maior carga que um 

solo pode suportar. O ensaio consiste na aplicação de carregamentos crescentes 
sobre uma placa metálica apoiada no solo de fundação, por meio de um macaco 
hidráulico munido de manômetro para leitura de pressões, reagindo contra uma viga 
rigidamente instalada no terreno (figura 3). 

 

 
FIGURA 3 Esquema de um ensaio de placa para determinação da carga de ruptura de um solo de 

fundação 
 

��Recalque: é o deslocamento vertical de uma sapata por causa da deformação uni-
direcional do solo sob a fundação, em virtude da diminuição do seu espaço de 
vazios. O concreto e a alvenaria comum são materiais pouco tolerantes a recalques 
diferenciais (diferença entre os recalques de duas sapatas contíguas), surgindo, 
decorrentemente, trincas em posições aproximadamente diagonais. 

 
��Sapata: elemento de fundação cuja característica essencial é a transferência de todo 

o esforço externo devido ao carregamento do pilar pela sua base apenas.  
 

��SPT ou N: é um número inteiro, maior ou igual a zero, que representa o número de 
golpes na energia padrão do ensaio normalizado, necessários para a penetração dos 
30 cm finais de uma peça de cravação e amostragem de solo denominada 
“barrilete”. Uma descrição mais completa será apresentada em (4.4). 
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��Tensões admissíveis ou de segurança (σσσσs): valor que, multiplicado pela área da 

base da sapata, iguala o valor do carregamento do pilar. O valor da tensão 
admissível incorpora um fator ou coeficiente de segurança. Por definição, é igual à 
carga de ruptura da prova de carga dividido por um número maior que 1 (fator de 
segurança) ou é a tensão que corresponde a um recalque admissível (adotar o menor 
dos 2). Ver figura 4. 

 

 
FIGURA 4 Gráfico “tensões x deformações” ou “carga x recalque” de uma prova de carga típica em 
ensaio de placa para fundação rasa. 

 
 
4.2. Escolha do tipo de fundações 
 
Em muitas situações de projeto de fundações, a decisão de se utilizar estacas em lugar 
de sapatas não é tomada em razão da deficiência na capacidade de carga do terreno (isto 
é, sua capacidade de resistir à carga transferida ao terreno de fundação por um pilar sem 
apresentar ruptura), mas porque os recalques (ou afundamentos) apresentados por 
sapatas ou cintas de fundação poderiam ser muito grandes. 
 
Uma vez adotado um determinado tipo, por mera questão de decisão, não se deve 
utilizar um outro tipo diferente num mesmo projeto. 
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4.3. Fundações rasas 
 
Chamam-se de “fundações rasas” aquelas que permitem a transferência de carga de uma 
construção para o subsolo por meio de estruturas assentadas nas proximidades da 
superfície do terreno. Cintas, blocos, radiers e sapatas constituem-se na generalidade 
desta classe de fundações. 
 
A Engenharia de Fundações, especialidade da Geotecnia, tem-se pautado nas seguintes 
regras para uso de fundações rasas: 
 

1) A camada superficial do terreno deve ser resistente e possuir uma espessura 
mínima da ordem de (h=D+b), sendo “D” a cota de assentamento da sapata e 
“b” a profundidade do bulbo de tensões (em geral igual a duas vezes à menor 
dimensão da sapata); 

2) Não deve haver dificuldade para escavação (denotada pelo “impenetrável à 
penetração”); 

3) Não deve haver problema de esgotamento de água (o que ocorre sempre que o 
lençol freático, na época da construção, estiver acima da cota de assentamento 
da sapata). 

 
Embora as fundações rasas – também conhecidas como “fundações diretas” – possam 
servir para obras residenciais e industriais de grande porte, é nas construções de 
pequeno a médio porte que elas mais se destacam por suas indiscutíveis vantagens: a) 
baixo custo; b) facilidade executiva; c) dispensa de tecnologias sofisticadas e de mão de 
obra especializada; d) rapidez construtiva. 
 
Em geral, um impedimento ao uso de fundações rasas se dá na situação onde ocorre 
uma camada de solo mole dentro da zona do bulbo de tensões, como se ilustra na figura 
5. 
 
4.4. “Standard Penetration Test” (ou SPT) 
 
Em muitos países do mundo, mas particularmente no Brasil, a grande maioria dos 
projetos de fundações é executada com base somente nos ensaios correntemente 
denominados de SPT. Método patenteado nos USA em 1902 e introduzido no Brasil em 
1939, foi normalizado em 1979 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT, 1980; ABGE, 1990).  
 
O ensaio é simples: consiste na cravação de um amostrador padrão com 45 cm de 
comprimento (barrilete), por meio de um peso de 65 kgf caindo em queda livre de 0,75 
m. Através desta energia de cravação padronizada, tem-se como resultado mais 
importante a medida do número de golpes necessários para a penetração dos 30 cm 
finais do barrilete. Porém, o ensaio também permite: a) fazer perfuração abaixo do 
lençol freático, possibilitando indicar sua posição em relação à superfície do terreno; b) 
coletar amostras do solo, a cada metro de profundidade, para caracterização táctil-visual 
do material; c) indicar a existência de material impenetrável à percussão. 
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O conceito de “impenetrável” não é tão subjetivo quanto faz parecer a decisão adotada 
nesta pesquisa de assim considerar qualquer terreno com SPT>99. Por definição, um 
solo só é considerado “impenetrável à ferramenta de percussão” quando: 
 

a. Em três metros sucessivos, forem obtidos índices de penetração SPT maiores 
que 45/15 (isto é, 45 golpes aplicados sobre a ferramenta de percussão para 
penetrar apenas 15 cm do barrilete amostrador); 

b. Quando em quatro metros sucessivos forem obtidos índices de penetração SPT 
entre 45/15 e 45/30; 

c. Quando em cinco metros sucessivos forem obtidos índices de penetração SPT 
entre 45/30 e 45/45. 

 

FIGURA 5 Elementos de interesse no projeto de fundações rasas 
 

 
Em razão da má qualificação tecnológica de uma grande quantidade de empresas de 
sondagens, a credibilidade do SPT pode ser considerada, no mínimo, suspeita. As justas 
críticas que se fazem aos resultados obtidos por este ensaio (que tornam efetivamente 
necessária uma interpretação fina das sondagens por um especialista e que acarretam o 
descarte de boa parte delas quando se trata de trabalho com finalidades acadêmicas), 
estão relacionadas com uma certa diversidade de fatores de influência, tais como: 1) 
tipo do martelo de bater utilizado; 2) tipo do material da corda fixada ao martelo; 3) 
procedimento adotado para elevação do martelo; 4) incorreções na altura de queda 
(energia de cravação). As falhas que se cometem corriqueiramente no ensaio SPT têm 
levado a uma conclusão carregada de ironia: o ensaio padronizado (SPT ou “ensaio de 
penetração padronizado”) não é padronizado. 
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Dentre os vários usos do ensaio SPT para projeto de fundações, mencionam-se as 
tensões admissíveis para os terrenos de fundação e a determinação de perfis 
geotécnicos. O primeiro procedimento, muito útil para projetos de fundações rasas de 
construções de pequeno porte, pode ser adotado através de tabelas práticas para solos 
argilosos e arenosos ou areno-siltosos em função exclusivamente do SPT (Quadros 1 e 
2). 

 
QUADRO 1 Correlação entre o SPT e tensões admissíveis para areias e siltes 

 
CLASSIFICAÇÃO DE AREIAS E 
SILTES 

 

 
SPT 

 
Tensões admissíveis (kPa) 

Fofa 0 a 4 0 a 100 
Pouco compacta 5 a 10 100 a 150 

Medianamente compacta 11 a 30 150 a 300 
Compacta 31 a 50 300 a 500 

Muito compacta >50 >500 
 
 
QUADRO 2 Correlação entre o SPT e tensões admissíveis para argilas 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS ARGILAS 

 

 
SPT 

 
Tensões admissíveis (kPa) 

Muito mole 0 e 1 0 a 50 
Mole 2 a 4 51 a 100 
Média 5 a 8 101 a 200 
Rija 9 a 15 201 a 300 

Muito rija 16 a 30 301 a 350 
Dura >30 >350 

 
Embora não seja um procedimento criterioso, a verdade é que, na realidade da 
engenharia brasileira, os valores dos Quadros 1 e 2 são extensamente utilizados. O 
modo de aplicação é muito simples: 
 

1) Em geral, cada pilar (exceto os que se encontram muito próximos uns dos 
outros) transferem sua carga para uma única sapata de fundação; 

2) As tensões admissíveis já incorporam um fator de segurança; portanto, ao 
utilizá-las, o projetista não precisa majorar a carga de serviço (aquela que 
corresponde à transferência pelo pilar); 

3) A área da sapata (em m2) é obtida de modo direto, dividindo-se a carga do pilar 
(em kN) pela tensão admissível, em kPa; 

4) As dimensões da base da sapata – em geral quadrada ou retangular – são obtidas 
por homologia com as dimensões do pilar correspondente. 

 
No entanto, os procedimentos mais adequados consideram que o valor médio mais 
representativo do SPT, para projeto de fundações em sapatas, não é aquele 
imediatamente abaixo da cota de assentamento da sapata e sim um valor médio dos três 
valores abaixo dela (esta consideração incorpora o conceito do bulbo de tensões, como 
mostrado na figura 5). 
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A apresentação dos resultados de sondagens sob a forma de um perfil geotécnico 
(figura 6) é de extrema utilidade para visualização globalizada do sítio de fundação para 
toda a construção, embora seja de emprego bem mais raro; com efeito, o perfil tem uma 
ligeira aparência de “raio-X” do subsolo. Sua grande importância está no fato de 
permitir ao projetista tomar decisões quanto à escolha do tipo mais adequado de 
fundação para a construção planejada. 

 
 

 FIGURA 6 Perfil geotécnico obtido a partir de quatro furos de SPT 
 

4.5. Unidades Geotécnicas e restrições da pesquisa 
 

Unidade Geotécnica é aquela que goza de uma certa uniformidade em relação a 
determinados parâmetros de comportamento ou em relação a determinadas 
similaridades. Quanto maior for o conhecimento das propriedades de engenharia dos 
solos de uma determinada região, mais detalhadas poderão ser as respectivas unidades 
geotécnicas, o que exigiria um banco de dados com grande densidade de informações - 
inviável se forem consideradas a escassez de sondagens, os ensaios de laboratório e a 
grande extensão da área territorial existentes na execução desta pesquisa. 
 
O banco de dados constituído gera informações apenas pontuais, localizadas em 
manchas urbanas, lugares dispersos de minerações e algumas estradas. As sondagens a 
percussão, cujo volume se concentra majoritariamente em Belo Horizonte, assim como 
os ensaios de laboratório, não permitem fazer um tratamento abrangente de 
informações, nem fazer o alongamento dos conceitos teóricos estabelecidos para a área 
da APA SUL/RMBH e seu entorno considerado. 
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A questão da definição das unidades geotécnicas é profundamente ambígua, pois torna-
se necessário compartimentá-las a priori segundo algumas evidências e o estado da 
arte, ao mesmo tempo em que se necessita comprovar as propriedades características de 
cada unidade. Cai-se numa indeterminação lógica, fomentando o dilema: são as 
unidades geotécnicas que definem as propriedades de engenharia esperada para os 
solos, ou são as propriedades que definirão as unidades geotécnicas? 
 
Diante deste conflito de escolha, o autor optou pela definição prévia das unidades, 
simplesmente porque fez uma expectativa, diante de experiências passadas - próprias e 
de terceiros -, de que o comportamento dos solos quanto à aptidão para fundações rasas 
se enquadraria melhor dentro dos compartimentos relacionados no Quadro 3. 

 
QUADRO 3 Unidades geotécnicas, tipos e solos e propriedades esperadas 

 
UNIDADE 

GEOTÉCNICA 
 

 
CAMADAS 

PRINCIPAIS 

 
PROPRIEDADES ESPERADAS 

Colúvios (CLV) �� Superior: argila 
�� Inferior: silte 

�� Relevo suave com rampas médias não superiores a 15%, de 
amplitudes variáveis na ordem de grande de dezenas de metros; 

�� SPT’s relativamente baixos nos 5 primeiros metros (no máximo 
N=10), crescentes com a profundidade; 

�� Horizonte superficial poroso, susceptível a recalques por colapso 
estrutural do solo; 

�� NA e impenetrável relativamente profundos, com pequena 
dificuldade de escavação; 

�� Boa homogeneidade do solo, indicando a possibilidade de se adotar 
o assentamento de todas as fundações quase que numa mesma 
profundidade. 

Baixadas aluvionares 
(ALV) 

�� Presença aleatória de 
camada mole; 

�� Areia e pedregulho, 
intercalados. 

�� Presença de todos os tipos de solo (argilas, siltes, areias, 
pedregulhos) com sucessão indefinida; 

�� NA relativamente superficial; 
�� Relevo praticamente plano; 
�� Impenetrável profundo; 
�� Alta probabilidade de ocorrência de grandes recalques diferenciais; 
�� A variação do SPT com a profundidade pode decrescer com a 

profundidade em trechos com bolsões de argila mole; 
�� Dificuldade de assentamento das sapatas em uma mesma 

profundidade; 
�� Pequena previsibilidade de comportamento da capacidade de carga 

do subsolo. 
Solos derivados de 

rochas cristalinas (CRT) 
�� Superior: argila; 
�� Inferior: silte. 

�� A camada superior de argila tem grande variabilidade na espessura; 
�� A camada de solo residual (silte) poderá reter traços de estrutura 

reliquiar das rochas de origem, em planos sub-horizontais, dando 
grande erraticidade aos valores do SPT; 

�� Relevo bastante movimentado, com taludes naturais em colinas 
variando de suave a íngreme; 

�� NA relativamente profundo; 
�� O impenetrável é bastante aleatório, dependendo da presença de 

matacões ou lentes de cascalho de grande dureza; 
�� Dificuldade de assentamento das sapatas em uma mesma 

profundidade; 
�� Boa capacidade de suporte para fundações de pequeno porte; 
�� Moderada previsibilidade de comportamento da capacidade de 

carga do subsolo. 
Solos derivados de 

rochas ferríferas (RFE) 
�� Superior: argila ou silte; 
�� Inferior: silte ou cascalho. 

�� Relevo com altas declividades; 
�� Solo raso; 
�� SPT’s geralmente elevados; 
�� NA errático; 
�� Impenetrável pouco profundo; 
�� Dificuldade de escavação; 
�� Pouca susceptibilidade ao colapso e a recalques por adensamento; 
�� Alta capacidade de carga. 
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Solos derivados de filitos 
(RFI) 

�� Superior: argila; 
�� Inferior: silte ou areia 

siltosa. 

�� Solos rasos; 
�� NA variável; 
�� SPT’s geralmente elevados; 
�� Impenetrável pouco profundo, às vezes a menos de 1 m; 
�� Facilidade de escavação; 
�� Pouca a nenhuma susceptibilidade ao colapso e a recalques por 

adensamento; 
�� Alta capacidade de carga; 
�� Susceptibilidade de escorregamentos quando os planos de corte 

interceptarem superfícies de descontinuidades com ângulos 
menores. 

Terrenos antropizados  �� Superior: aterro; 
�� Inferior: argila. 

�� Grande probabilidade da cobertura superficial ser constituída por 
aterros mal consolidados; 

�� Baixos SPT’s na camada de aterro, crescendo para valores 
moderados na camada inferior argilosa do relevo original; 

�� Quando os cortes removem o solo de cobertura, há problemas de 
erosão no horizonte siltoso exposto; 

�� Capacidade de carga variando de baixa a média, às vezes 
inviabilizando a alternativa de fundações rasas; 

�� NA tende a ser profundo nas zonas de aterro e raso nas zonas de 
corte; 

�� Pouca ou nenhuma previsibilidade de comportamento geotécnico, 
exigindo uma campanha de sondagens bem detalhada. 

 
 
A Geotecnia de Fundações tem boa correlação, principalmente, com a Geologia 
(litologias) e a Geomorfologia (relevo). A primeira indica as rochas de origem e os 
minerais formadores de solos enquanto que a segunda denota o transporte e a 
competência dos agentes transportadores dos solos não formados in situ. Os principais 
fatores que condicionam a escolha do tipo de fundação são a profundidade do aqüífero 
livre (freático ou NA, cuja superfície está sempre em equilíbrio com a pressão 
barométrica) e os perfis de alteração.  
 
Solos argilosos e siltosos, por sua baixa permeabilidade, diminuem a velocidade de 
percolação – tanto horizontal, quanto vertical – dos fluxos de águas pluviais e 
subterrâneas, explicando a existência de NA raso, muitas vezes aqüíferos localizados ou 
pontuais, represados por bolsões de argilas, e que restringem o emprego de fundações 
rasas. Ao contrário, os solos arenosos e/ou pedregulhosos, não armazenam facilmente 
as águas pluviais infiltradas no terreno, escoando-as rapidamente para baixo e para os 
pontos de menor cota. Em conseqüência, tais solos tendem a ser pouco úmidos; em 
casos onde o aqüífero é alimentado por fontes regionais, os solos arenosos podem se 
tornar saturados e dificultar imensamente o esgotamento das cavas de fundação quando 
o NA interceptar o terreno acima do nível de assentamento das sapatas. 
 
Por outro lado, os terrenos formados em áreas de altas declividades também são mal 
drenados e, decorrente disto, os processos de alteração química das rochas são bastante 
incipientes. A taxa de produção de solos é baixa e a capacidade de remoção por 
gravidade, nas encostas de altas vertentes, é de elevada competência. Disto resultam 
solos rasos, pouco argilosos. Em geral, os solos são transportados encosta abaixo e 
depositados nos pés das colinas (piemontes) onde se acumulam e se transformam em 
espessos mantos de intemperismo químico. Os solos dessas rampas de colúvio em geral 
são argilosos na superfície, sobrepostos a solos siltosos. Freqüentemente possuem 
impenetrável profundo e, por vezes, blocos de rochas imersos na matriz de solo 
constituem-se em um obstáculo às sondagens e à própria execução de fundações. Outro 
problema relacionado com os terrenos de colúvio é a possibilidade de pequenos 
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escorregamentos, denominados de “rastejos lentos” (ou creep, na literatura geotécnica), 
praticamente imperceptíveis, mas potencialmente perigosos para estruturas de concreto 
que são muito sensíveis a deslocamentos (ver Foto 2, no Anexo II). 

 
4.6. Conceitos fundamentais de Geoestatística 
 
Muitas variáveis encontradas implicitamente na natureza, isto é, em formações 
geológicas – vale aqui lembrar, como exemplos, a resistência à penetração SPT, a 
espessura de camadas de solo, etc. – podem ser caracterizadas pela presença de uma 
“estrutura de variabilidade espacial”. Os valores z(x) e z(x+h) de qualquer uma dessas 
variáveis, nos pontos “x” e “x+h” de um domínio D, são auto-correlacionados. Esta 
correlação diminui com o aumento da distância “h”, isto é, não se pode “explicar” uma 
dada variável num ponto em relação a outro muito distante. 
 
Quando os valores de uma variável em pontos do domínio D (áreas ou subáreas) são 
medidos, as variações locais existentes levam à obtenção de valores que sugerem que a 
variável tem comportamento aleatório. Temos, aí, um dos conceitos mais importantes 
da Geoestatística: o das “variáveis regionalizadas”, que são variáveis aleatórias 
correlacionadas definindo uma função aleatória. Dois aspectos são essenciais na 
descrição de variáveis regionalizadas: a estrutura de variabilidade espacial e o 
comportamento aleatório local. Portanto, a análise estrutural – ou caracterização da 
distribuição espacial das variáveis - é o primeiro passo dos procedimentos adotados na 
modelagem geoestatística. Diz-se que a variabilidade entre Z(x) e Z(x+h) em dois 
pontos quaisquer do domínio é caracterizada pela função variograma, sendo “h” um 
vetor de módulo |h| e direção α. O segundo passo é o ajuste, através de modelos 
teóricos, do variograma experimental definido matematicamente por: 
 

(1) γγγγ*(h)=(1/2N(h)).ΣΣΣΣ1
N(h)[z(xi)-z(xi+h)]2 

 

Sendo: 
 
z(xi) = valor da variável no ponto xi; 
z(xi+h)=valor da variável no ponto (xi+h). 
 
A Geoestatística é um nome associado a uma classe de técnicas, sendo utilizada para 
analisar e inferir valores de uma variável distribuída no espaço e/ou no tempo. Assume-
se, implicitamente, que tais valores se correlacionam com outros (o estudo de tal 
correlação se denomina “análise estrutural” ou “modelagem do variograma”). Após a 
modelagem do variograma, passa-se à inferência da variável em pontos não amostrados 
(usa-se a técnica da Krigagem ou então se usam simulações condicionais). 
 
Então, pode-se resumir os passos de um estudo geoestatístico do seguinte modo: 
 
1) Escolha de uma base cartográfica onde se distribuem os valores conhecidos da 

variável x (matriz raster de valores Z(x)); 
2) Fazer a análise exploratória dos dados, isto é, das grandezas conhecidas Z(xi); 
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3) Calcular e modelar o variograma, isto é, conhecer as propriedades da grandeza em 
estudo (SPT), especialmente com relação às propriedades de variabilidade espacial; 

4)  Fazer a Krigagem (estimador da Geoestatística). 
 

Qualquer variável que se distribui no espaço e no tempo se chama “variável 
regionalizada”. A variação espacial de uma variável regionalizada pode ser expressa 
pela soma de três componentes: 
 
a) Uma componente estrutural, que é associada a um valor médio constante ou a uma 

tendência constante; 
b) Uma componente aleatória, espacialmente correlacionada; 
c) Um erro residual (ruído aleatório). 

 
Matematicamente, a variação espacial de uma variável Z em função de uma posição (x) 
qualquer (com 1, 2 ou 3 dimensões) pode ser descrita pela equação: 
 

(2) Z(x) = m(x) + ττττ’ (x) + ττττ” 
 

Onde: 
m(x) = Função determinística que descreve a componente estrutural de Z em x; 
τ’ (x)= Termo estocástico, que varia localmente e depende espacialmente de m(x)  
τ” = erro residual não correlacionado, com distribuição normal (média zero e variância σ2. 
 
No caso mais usual, a Krigagem Simples e/ou Ordinária admite que a componente m(x) 
é igual ao valor esperado da variável aleatória Z na posição “x”, e que a diferença 
média entre os valores observados em “x” e “x+h” é nula. 
 
O semivariograma pode ser estimado a partir do dado amostral. Na prática, o gráfico da 
função γ(h) é conhecido como “Semivariograma experimental”. Este procedimento 
mostra aquilo que parece óbvio: que observações mais próximas geograficamente têm 
um comportamento mais semelhante entre si do que aquelas que estão separadas por 
maiores distâncias. A isto se poderia chamar de “alcance” do modelo teórico de um 
variograma (o outro parâmetro de modelagem de variograma é o “patamar” ou 
“soleira”). Ver figura 7. 
 
Uma vez obtido um semivariograma experimental, ele deverá ser ajustado, por um 
processo interativo, em que se torna necessário, a cada ajuste feito, verificar sua 
adequação com o modelo teórico. Os modelos de ajuste podem ser classificados em 
dois tipos: 1) modelos com patamar, ou modelos transitivos, tais como o modelo 
esférico, o modelo exponencial e o modelo gaussiano; 2) modelos sem patamar, que 
continuam aumentando à medida que a distância aumenta, adequados para modelar os 
fenômenos que possuem capacidade infinita de dispersão (exemplo: modelo de 
potência). 
 
Em seguida, faz-se a inferência de Krigagem Simples e Ordinária, cujos estimadores 
são diferentes: na Krigagem Simples é requerido o conhecimento prévio da média 
amostral (m) e na Krigagem Ordinária isto não é necessário. Entretanto, deve-se atribuir 
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“pesos” às diferentes amostras; no caso da interpolação ser feita por média simples, os 
pesos são todos iguais a 1/N, onde N é o número de amostras. No SPRING há um 
módulo de procedimentos geoestatísticos integrado, cujo objetivo é fazer a análise no 
domínio 2D de dados especialmente distribuídos. 
 

FIGURA 7 Semi-variograma experimental e seus parâmetros 
 
 
Embora não tenha sido aqui explicitamente utilizada, este trabalho tem excelente 
potencial para uso da ferramenta de Geoestatística como uma alternativa a mais em 
relação ao modelo conceitual apresentado no item (4.7), onde se busca uma orientação 
genérica com ferramentas de Geoprocessamento, acoplada a previsões ou estimativas, 
feitas por fórmulas empíricas da Engenharia de Fundações. Para isto, deve ser utilizado 
o seguinte passo a passo: 
 
1) Plotar os pontos de sondagens sobre o mapa de Unidades Geotécnicas; 
2) Fazer uma análise exploratória dos dados, usando a Estatística convencional. Nesta 

fase, deverão ser analisados: a) escassez ou excesso de dados em determinadas 
regiões do mapa; b) tipo de distribuição dos valores de SPT (caracterização de 
simetria, assimetria, normalidade, etc.). As estatísticas dos valores de SPT a serem 
apresentadas nesta etapa devem ser: 

 
a. Número de observações 
b. Média 
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c. Variância 
d. Desvio padrão 
e. Coeficiente de assimetria 
f. Coeficiente de curtose 
g. Valor mínimo 
h. Valor máximo 
i. Mediana 
j. Quartil inferior 
k. Quartil superior. 

 
Essas informações são utilizadas para as seguintes análises: 
 
��Verificar se a distribuição estatística dos valores observados é simétrica ou 

assimétrica e, neste caso, se é positiva ou negativamente assimétrica; 
��Verificar o grau de achatamento, através do coeficiente de curtose; 
��Decidir se é razoável tomar a distribuição como normal (gaussiana); 
 

3) Desenhar o semi-variograma experimental e ajustar a um modelo teórico. Deverão 
ser selecionados os semi-variogramas que apresentarem maior e menor alcance e 
suas respectivas direções. Também deverá ser buscado o semi-variograma com um 
efeito pepita tal que alcance o maior patamar. Com isto, será possível analisar a 
anisotropia do solo em relação à variável SPT, que retrata a verdadeira continuidade 
espacial do fenômeno; 

4) Realizar a validação do modelo proposto no item anterior, para avaliar a sua 
adequação. Só aceitar o modelo se for favorável a análise dos resultados de 
validação, como estatísticas e histograma do erro, diagrama espacial do erro e 
gráfico de “Valores verdadeiros x Valores Estimados”; 

5) Realizar a krigagem para a integração SIG x Geoestatística. Poderá ser usada a 
técnica de Krigagem Ordinária. Nos lugares onde a amostragem será melhorada 
para novos estudos, deverá ser apresentado um indicador através da Variância de 
Krigagem. 

 
 

4.7. Conceitos fundamentais da Estatística básica 
 
A Estatística tradicional é a área de conhecimentos que compreende os estudos de 
amostragem e planejamento de experimentos (coleta de dados), organização, 
apresentação e sintetização de dados (Estatística descritiva) e métodos para tomada de 
decisão quando ocorrem incerteza e variação (Estatística inferencial). 
 
O importante conceito de inferência refere-se à tomada de decisões sobre toda a 
população de valores com base em estudos feitos sobre os dados da amostra, isto é, as 
variáveis. Tais decisões sempre envolvem certo grau de incerteza ou probabilidade de 
erro. 
 
Na Estatística descritiva, utilizam-se as importantes medidas de tendência central, que 
buscam identificar valores típicos de uma determinada distribuição: a) média aritmética; 
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b) mediana; c) moda; d) distribuição dos dados: simétrica/normal, assimétrica positiva e 
assimétrica negativa.  
 
Mas a Estatística descritiva também se ocupa das medidas de variabilidade ou 
dispersão, extremamente úteis para se comparar dois ou mais conjuntos de dados – 
como, por exemplo, os valores de SPT de unidades geotécnicas diferentes. Tais 
medidas são: a) amplitude total; b) variância e desvio padrão; c) coeficiente de variação. 
 
O conceito de probabilidade é de grande importância quando se deseja fazer inferências 
estatísticas, pois procura quantificar a incerteza existente em determinadas situações. 
No caso desta pesquisa, tem-se um espaço amostral (conjunto de todos os resultados 
possíveis do experimento) discreto ou finito constituído por 1.313 furos de sondagens, 
sobre o qual pode-se verificar se: 
 

��Que a distribuição dos valores não é normal, verificável pela construção de 
histogramas (gráficos que consideram quanto elementos da amostra estão dentro 
de certo intervalo de classes de valores) e de seu correspondente polígono de 
freqüências, isto é, a linha envolvente ao histograma (ver Figura 10 e Anexo I). 
A distribuição normal, certamente a mais importante distribuição, é simétrica 
em relação a um eixo vertical passando pela média (igual à moda) e tem as 
seguintes propriedades: 

o 68,26% das ocorrências encontram-se no intervalo “média ± 1 desvio 
padrão”; 

o 95,44% das ocorrências encontram-se no intervalo “média ± 2 desvios-
padrão”; 

o 99,74% das ocorrências encontram-se no intervalo “média ± 3 desvios-
padrão”; 

o 99,99 das ocorrências encontram-se no intervalo “média ± 4 desvios-
padrão”. 

��O forte grau de assimetria e achatamento da distribuição dos valores de SPT. 
 

Em estudos estatísticos voltados para a pesquisa, sempre haverá um momento em que 
se torna necessário fazer suposições sobre parâmetros desconhecidos e, em 
conseqüência, o questionamento indispensável: quão prováveis seriam as estatísticas 
amostrais formuladas se as suposições fossem realmente verdadeiras. Enfim, para se 
decidir se uma hipótese sobre determinada característica de uma população é ou não 
apoiada pela evidência revelada pelos dados amostrais, recorre-se a um tipo de 
inferência chamado de “teste de hipótese”, que permite generalizar sobre toda a 
população com base em uma amostra retirada dessa população. Num teste de hipótese, 
o pesquisador especula acerca de parâmetros desconhecidos e pergunta quão provável 
serão as estatísticas se as especulações ou hipóteses forem verdadeiras. 
 
O escopo deste trabalho não comporta um aprofundamento em teste de hipóteses, pois 
não se trabalha com amostras e sim com conjunto de dados espaciais de diversas 
unidades geotécnicas. Portanto, é mais razoável separar o conjunto de dados em 
diversos subconjuntos e fazer o cruzamento de dados por categorias. Embora não tenha 
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sido utilizado, é muito útil para esta finalidade o uso do “teste de Qui-quadrado”, um 
procedimento capaz de testar a relação entre duas variáveis nominais com base em uma 
tabela de contingências. Poderia ser útil buscar o relacionamento entre a localização 
espacial e os parâmetros geotécnicos definidos em sondagens SPT, como se vê, a título 
de exemplo, no quadro abaixo. 

 
QUADRO 4 Relacionamento entre parâmetros geotécnicos do SPT e unidades geotécnicas 

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS E 
ATRIBUTOS 

UNIDADES GEOTÉCNICAS 

SPT>4 na profundidade de 1 m Unidade Filitos 
SPT>4 na profundidade de 1 m Unidade Rochas Cristalinas 
NA>1 m Unidade Filitos 
NA>1 m Unidades Rochas Cristalinas 

 
Com base na computação dos valores de freqüência no preenchimento do quadro 4, 
podem ser feitas duas importantes inferências: 
 

1) Existe uma relação entre o tipo predominante de rochas na unidade geotécnica e 
o valor do SPT ou do NA, ou; 

2) Não há qualquer relação entre os dados cruzados.  
 

Os procedimentos começam pela geração de uma tabela de “freqüências esperadas”, 
seguindo-se os cálculos relativos ao teste do qui-quadrado. 
 
Também relevante é o conceito da “Análise Bivariada”, onde a pergunta básica é: 
existem relações entre fenômenos distintos em um conjunto de dados? Por exemplo, 
poderia haver alguma relação entre as cotas da superfície do terreno e do aqüífero livre 
(lençol freático)?  
 
A questão básica desta importante ferramenta da Estatística envolve uma variável 
independente (causa do fenômeno) e uma variável dependente (efeito decorrente). Uma 
análise deste tipo ordinariamente se faz em três passos: 
 

1) Escolha das variáveis correlacionadas, escolhendo-se a priori qual é a variável 
independente e qual a dependente; 

2) Estabelecimento de uma hipótese (H1); 
3) Estabelecimento de uma antítese ou hipótese nula, negação da hipótese (H0). 

 
Um interessante exemplo de aplicação de regressão ou Análise Bivariada no caso desta 
pesquisa seria a correlação entre “valores previstos de SPT” numa determinada unidade 
geotécnica e a dispersão ou nuvem de valores reais obtidos do espaço amostral. Para 
este caso, sugere-se o seguinte encaminhamento: 
 

1) Variáveis correlacionadas: a) valores de SPT; b) profundidade; 
2) Hipótese a ser testada (H1), válida para terrenos oriundos de rochas cristalinas 

(granitos e gnaisses): SPT=2,85 + 1,18.z (onde “z” é a profundidade, em 
metros); 
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3) Hipótese nula ou negativa (H0), que consiste em rejeitar H1 se a reta ajustada 
por correlação estatística (modelos: linear, quadrático, potencial, exponencial e 
logaritmo) tiver coeficiente de correlação inferior a 0,90. 

 
O coeficiente de correlação (por exemplo, o de Pearson) possui duas funções muito 
importantes: 
 
��Examina o grau de associação entre duas variáveis, isto é, mede até que ponto elas 

são interdependentes ou covariantes; 
��Determina a direção da correlação, podendo variar desde –1 até +1 (podendo, 

portanto, ser negativa ou positiva). 
 

Independente do sinal dado, quando o coeficiente de correlação tiver módulo unitário, 
isto significa que a correlação é perfeita. Em outras palavras, é verdadeira a hipótese 
testada H1. No entanto, em algumas situações práticas, o especialista pode decidir  uma 
aproximação válida, ou um limite de aceitação, já que a natureza geotécnica dos solos é 
de tal forma complexa que praticamente inviabiliza a existência de um modelo de ajuste 
perfeito. A questão se remete, portanto, a uma decisão em dois níveis: 
 

1) Qual o modelo que melhor se ajusta, isto é, qual o modelo que apresenta o maior 
valor do coeficiente de correlação? 

2) O coeficiente de correlação é superior (em módulo) a um determinado valor-
limite (validação do modelo)? 

 
Sabe-se, no entanto, que o coeficiente de correlação, por si só, é um indicador 
relativamente pobre ou insuficiente para explicar a correlação, pois em determinadas 
situações o pesquisador poderá estar interessado em correlacionar diversas variáveis e 
verificar quais delas mais influenciam uma determinada variável dependente. Seria o 
caso de imaginar, como hipótese a ser testada, o seguinte: 
 

1) Suspeita-se que o SPT pode ser afetado pelo tipo litológico, R, (rocha de 
origem), pela declividade do relevo (I) e pela média anual de precipitações 
pluviométricas (P), resultando numa função complexa: SPT=f(R, I, P); 

2) Testando uma correlação múltipla (Análise Multivariada) que envolva todas 
estas variáveis, seria possível definir qual ou quais são as que têm maior 
influência sobre a resistência do solo à penetração no ensaio SPT? 

 
Se for verdade que uma ou mais variáveis não afetam o fenômeno retirado, então será 
possível testar o efeito de uma variável independente sobre a dependente como se as 
demais não estivessem presentes na análise. Ao performar este esta análise, se for 
possível demonstrar que o coeficiente de correlação diminui, a demonstração está 
concluída. 
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4.8. Conceitos mais precisos de unidades geotécnicas de acordo com os 
fundamentos da Geologia e Geomorfologia regionais 
 
No Quadro 5 é apresentado um resumo envolvendo litologias, unidades geotécnicas, 
minerais e solos prováveis, baseado nas unidades já pré-definidas: 
 
1) Unidade CRT (solos derivados de rochas do embasamento cristalino); 
2) Unidade RFE (solos derivados de formações ferríferas) -  representadas em diversas 

Unidades Geológicas no Quadrilátero Ferrífero, podem englobar outras litologias, 
como o basalto, o quartzito, o filito e o xisto carbonoso. Os corpos minerais mais 
ricos em ferro são geralmente constituídos por itabiritos silicosos e dolomíticos; 

3) Unidade RFI (solos derivados de filitos); 
4) Unidade ALV (depósitos aluvionares); 
5) Unidade CLV (rampas de colúvios).  

 
 
QUADRO 5 – Resumo das principais litologias e sua correspondência com unidades geológicas e 
geotécnicas associadas e os prováveis solos formados 



� ��

ROCHAS PRINCIPAIS UNIDADES 
GEOLÓGICAS 
ASSOCIADAS 

MINERAIS 
ESSENCIAIS 

PROVÁVEIS SOLOS 
FORMADOS 

��Gnaisses granodioríticos 
�� Tonalitos migmatizados 
�� Rochas intrusivas  básicas e 

metabásicas (gabros, diabásios, 
metagabros, metadiabásios, 
anfibolitos) 

�� Granitos 
�� Migmatitos 

�� CRT 
�� ALV 
�� CLV 

�� Quartzo 
�� Feldspato 
�� Mica (biotita e 

moscovita) 

�� Argilas siltosas 
�� Argilas arenosas 
�� Siltes argilosos 
�� Siltes arenosos 
�� Areias quartzozas 

com pedregulhos 
(seixos rolados ou 
não) 

��Metassedimentos químicos 
�� Filitos, filitos dolomíticos, filitos 

grafitosos e filitos carbonosos ou 
sericíticos 

�� Metabasaltos 
�� Itabiritos, itabiritos dolomíticos, 

itabiritos silicosos 
�� Dolomitos 
�� Hematita (compacta e friável) 
�� Mármore 
�� Canga de minério de ferro 
�� Rochas ultrabásicas 
�� Quartzitos e quartzitos micáceos 
�� Arenitos 
�� Quartzo de veio 
�� Formações ferríferas e metachert 
�� Xistos e xistos carbonosos 
�� Metagrauvacas feldspáticas 
�� Metaconglomerados 
�� Metapelitos 
�� Metarenitos 
�� Metargilitos e argilitos 
�� Siltitos e siltitos arenosos 

�� RFE 
�� RFI 

�� Clorita 
�� Albita 
�� Serpentina 
�� Dolomita 
�� Sericita 
�� Talco 
�� Granada 
�� Cianita 
�� Tremolita 
�� Turmalina 
�� Antigorita 
�� Epidoto 
�� Actinolita 
�� Quartzo 
�� Plagioclásio 
�� Quartzo 
�� Mica 
�� Magnetita e outros 

minerais de ferro 
�� Sulfetos (pirita) 
�� Carbonatos 

(siderita, ankerita) 

�� Argilas siltosas 
�� Siltes argilosos 
�� Siltes arenosos 
�� Solos arenosos e 

saibro 

 
 

4.9. Formulação de um modelo conceitual. Exemplo de uso e relação com o 
objetivo pretendido 
 
O modelo conceitual será formulado com base nas seguintes hipóteses: 
 
1) Tensão admissível do terreno de fundação, em função do SPT, dada pela fórmula 

empírica (Alonso, 1983): 
 

(3) σσσσs = SPT(médio)/0,05 (kPa) 
 

Na equação (3), o valor do SPT médio é tomado para os valores de SPT na 
profundidade (abaixo da cota de assentamento da fundação) de aproximadamente 2 
vezes a largura estimada da sapata. Para resolver a indeterminação inicial (quando ainda 
não se conhece a largura da sapata), adota-se a largura de 1,5 m. Daí resulta que se deve 
considerar a média dos três SPT’s abaixo da sapata. Na ausência de ensaios SPT, seria 
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possível prever os valores de SPT para diversas profundidades pela equação (Teixeira, 
1997): 
 

(4) SPT=2,85 + 1,18.z (onde “z” é a profundidade, em metros). 
 

2) Carga média de um pilar, em função do número de pavimentos “n” (Teixeira, 1997). 
 

(5) Q = 131.n (kN). 
 

3) A densidade média de sapatas (Dm), para pequenas construções, pode ser estimada 
por (Teixeira, 1997): 

 
(6) Dm = 1 Sapata/7 m2  

 
Na equação (5) considera-se apenas a projeção da construção. 
 
Exemplo de aplicação do método: 
 

��Área de projeção da construção: 96 m2 
��Dois pavimentos 

 
O número de sapatas da construção seria (aproximadamente) 96/7=14. A carga média 
de um pilar seria de Q=131 x 2= 262 kN e deve-se considerar um desvio de ±30% para 
os pilares mais e menos carregados, respectivamente. Assim, a previsão do pilar mais 
carregado seria Qmáx=262 x 1,3= 341 kN. Considerando que as sapatas sejam assentadas 
a 0,8 m de profundidade e que os valores do SPT são (em média) de 4, 6 e 8 para os três 
primeiros metros, a tensão admissível do terreno de fundação seria de [(4+6+8)/2]/0,05 
= 180 kPa. Então, no dimensionamento de uma sapata para suportar a máxima carga da 
construção, teríamos (sapata quadrada de lado L): 
 
σs = Qmáx/A ∴L2 = 341/180 ∴L ≅ 1,9 m. 
 
Em termos médios, a área total ocupada pelas sapatas (14 x 1,92 = 50,54 m2) 
corresponde a 52,6% da área de projeção da construção, ensejando um volume de corte 
da mesma ordem de grandeza da área, o que indica viabilidade técnica e econômica 
para emprego de fundações rasas. 

 
Com base no exposto, e considerando as hipóteses admitidas, o modelo conceitual 
poderá ser delineado do modo como se expõe na figura 8. 
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FIGURA 8 Representação do modelo conceitual: Previsão X Orientação 
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5. ALGUNS ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DA ÁREA 
ESTUDADA 
 

5.1. Geologia regional 
 

A APA SUL/RMBH e o entorno estudado estão inseridos no domínio geológico 
denominado “Quadrilátero Ferrífero” - aspecto fisiográfico assemelhado a um quadrado 
-, sendo definido por estruturas sinformais localizadas nas suas bordas. As mega-
estruturas são compostas por rochas do Supergrupo Minas, que se encontram 
topograficamente mais elevadas em relação ao Embasamento Granítico–Gnáissico e ao 
Supergrupo Rio das Velhas. 
 
As rochas encontradas na região compreendem xistos, quartzitos, filitos, itabiritos, 
dolomitos, depósitos lacustres, sedimentos aluvionares, depósitos de tálus/colúvios e 
coberturas lateríticas (canga). 
 
Geomorfologicamente, as áreas de ocorrência de xistos apresentam relevos de baixa 
amplitude, revelando suscetibilidade de moderada a alta a escorregamentos e processos 
erosivos, governados principalmente pela foliação dessas rochas e por outras estruturas. 
 
Os quartzitos formam relevos escarpados, sendo pouco suscetíveis a escorregamentos e 
podendo ocorrer processos de queda quando estas rochas encontram-se muito 
fraturadas. Quando sã, esta litologia caracteriza-se por ser muito resistente à erosão, o 
contrário do que ocorre quando friável. 
 
Os filitos são rochas metamórficas, ocorrentes em zonas que sofreram baixo 
metamorfismo e com elevado teor de metais alcalinos. Possuem granulometria fina, 
constituída principalmente de caulinita, mica moscovita (sericita) e quartzo. São 
encontrados nos fundos de vales ou no sopé de encostas, e muitas vezes mostram-se 
altamente suscetíveis à erosão e escorregamentos, freqüentemente controlados pelas 
estruturas da rocha. 
 
Os itabiritos dolomíticos são rochas constituídas por estratos onde predominam a 
dolomita e a calcita (carbonato). Concentram-se nas áreas mais elevadas da região, 
possuem erodibilidade elevada (quando muito friáveis) e alta suscetibilidade a 
escorregamentos, quando muito fraturados. 
 
Os dolomitos possuem baixa suscetibilidade a escorregamentos e erosão, porém tais 
processos se manifestam em alguns locais, por vezes associados a contatos litológicos 
dessa rocha com outras unidades. 
 
As cangas ocorrem recobrindo platôs em áreas de relevo elevado e se caracterizam por 
serem muito resistentes à erosão. Algumas vezes, são mobilizadas em escorregamentos, 
devido ao descalçamento de sua base, provocado por erosão ou escorregamento do 
material subjacente com menor resistência. 
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5.2. Aspectos geológicos pontuais 
 
��Condomínio Vila Castela (Nova Lima) 
 

A área corresponde ao limite norte do Quadrilátero Ferrífero, nas encostas da Serra 
do Curral, cujas cristas são conformadas por rochas itabiríticas da Formação Cauê e 
ladeadas por rochas dolomíticas da Formação Gandarela ao norte e rochas filíticas e 
quartzíticas das formações Batatal e Moeda, todas do Super Grupo Minas. 

 
Localmente, a litologia predominante é um filito grafitoso de cor cinza-prateado e 
marrom avermelhado, pertencente à Formação Batatal. Sua xistosidade é muito 
evidente, com superfície sedosa ao tato e com intercalação de lentes de quartzito. 
Em superfície, a rocha está muito decomposta, produzindo solos residuais 
(saprolitos silto-argilosos e siltosos), com preservação da xistosidade original, 
embora com variação na direção dos planos. O solo de cobertura atinge 
profundidades variáveis de 10 a 17 m, quando então o material transiciona para uma 
rocha alterada dura, com xistosidade bem definida e sub-vertical, da ordem de 60º. 
 
O desplacamento dos blocos de filito e de quartzito é condicionado por uma família 
de fraturas com direção sub-paralela à da xistosidade, mas com mergulho contrário 
e mais suave. Portanto, a própria estrutura geológica das litologias ocorrentes no 
local condicionaram o relevo, onde se podem encontrar declividades elevadas, que 
chegam aos 90%. 

 
Quando se corta esses materiais com um ângulo mais suave que o das xistosidades, 
mantém-se a estabilidade, mas quando os planos de corte são mais verticalizados, 
torna-se evidente a necessidade de se fazer contenção. O solo residual de filito 
apresenta boa resistência à penetração (SPT>14), mesmo nos horizontes mais 
superficiais. Nos taludes de corte já existentes, observam-se focos erosivos em 
desenvolvimento, o que se deve ao caráter siltoso ou silto-argiloso do solo. O 
problema só não se agrava devido à boa resistência do terreno. A ausência de 
afloramentos do NA na encosta natural ou nos taludes de corte reforça o diagnóstico 
encontrado da boa estabilidade dos maciços. 

 
��Entorno de Nova Lima 

 
A região é dominada por duas litologias distintas: os itabiritos, rochas duras e 
resistentes, e os filitos, rochas brandas com baixa capacidade de suporte. Às vezes, 
ambas são encontradas num mesmo sítio, com alternância irregular de camadas, 
tendo estrutura dobrada ou orientação sub-horizontal, obedecendo a um sistema de 
falhas e fraturas. Quando em adiantado estado de decomposição, o filito produz 
geralmente um silte argiloso de baixa a média resistência à penetração nos ensaios 
de SPT. 
 
De um modo genérico, os solos apresentam dois níveis distintos. No superior, 
aparece um solo saprolítico (muito raramente laterítico) formado por silte argiloso 
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vermelho com intercalações de fragmentos de hematita. No inferior, tem-se um 
estrato rochoso constituído essencialmente por itabirito bastante fraturado, com 
inclusão de solo saprolítico e com níveis de xisto sericítico e quartzito. Devido às 
elevadas declividades encontradas na região, as formações coluvionares são bastante 
raras. 

 
��Barragem Maravilhas (MBR) 

 
Esta barragem está situada na região centro-oeste do Quadrilátero Ferrífero, nas 
porções sudeste da quadrícula Lagoa Grande e sudoeste da quadrícula de Itabirito. A 
região é constituída por depósitos superficiais recentes e por rochas metamórficas 
pré-cambrianas do Super Grupo Minas e do Grupo Itacolomi. 
 
A sudeste da quadrícula Lagoa Grande, tem-se uma sinclinal com eixo de direção 
preferencial N30W, com a seguinte seqüência estratigráfica normal, da base para o 
topo: 
 
o Formação Cercadinho (filito e quartzito ferruginoso); 
o Formação Fecho do Funil (filito domolítico e mármore); 
o Quartzito Taboões (quartzito muito fino); 
o Formação Barreiro (filito multicolorido e lentes de filito grafitoso). 

 
Todas as formações descritas pertencem ao Grupo Piracicaba (Super Grupo Minas, 
em cujo topo se encontra o Grupo Itacolomi, composto por filito e conglomerado de 
seixos, calhaus e matacões). 
 
Já na porção sudoeste (quadrícula de Itabirito), a seqüência estratigráfica do Super 
Grupo Minas encontra-se invertida, tendo, da base para o topo: 
 
o Formação Cercadinho (Grupo Piracicaba): filito e quartzito ferruginoso; 
o Formação Gandarela (Grupo Itabira): itabirito dolomítico e mármore; 
o Itabirito Cauê (Grupo Itabira): itabirito e hematita; 
o Formação Batatal (Grupo Caraça): filito; 
o Formação Moeda (Grupo Caraça): quartzito e filito. 
 
Os depósitos superficiais são representados por canga, capeamento limonítico, 
argila branca a pintalgada de vermelho. Em muitos lugares ocorrem seixos e 
matacões de hematita e itabirito. 
 
Localmente, na área de implantação da barragem Maravilhas, ocorrem litologias do 
Grupo Piracicaba (Super Grupo Minas). Na margem direita do córrego de 
Maravilha, a seqüência estratigráfica é composta, da base para o topo: 
 
o Formação Fecho do Funil; 
o Quartzito Taboões; 
o Formação Barreiro. 
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Na porção oeste (margem esquerda do referido córrego), ocorre uma inversão 
estratigráfica. Da base para o topo, tem-se: 
 
o Formação Fecho do Funil; 
o Formação Cercadinho. 

 
A primeira etapa da barragem Maravilhas é assentada sobre as litologias da 
Formação Fecho do Funil (90%) e o restante sobre quartzitos e filitos da Formação 
Cercadinho. Superficialmente, ocorrem coluviões. A Formação Cercadinho é 
constituída por intercalações de filito cinza-azulado muito alterado, foliado, com 
níveis milimétricos descontínuos brancos e pretos. O quartzito ferruginoso, que tem 
cor cinza-escura, localmente rosado e amarelado, encontra-se friável, com 
granulação variando de média a grossa. São freqüentes os veios de quartzo 
centimétricos, contínuos, sendo que o contato do quartzito ferruginoso com o filito é 
concordante. 
 
A Formação Fecho do Funil contém filito dolomítico, filito silicoso, filito e filito 
multicolorido. O primeiro encontra-se muito alterado e foliado. Todo o pacote 
encontra-se muito deformado. 
 
Os depósitos cenozóicos são representados por um horizonte laterizado, de matriz 
silto-argilosa, por colúvios argilo-siltosos ou argilo-arenosos e por aluviões de 
seixos (quartzito) e filito. As cores são variadas: branco, amarelo, vermelho, cinza.  
 
Nas duas ombreiras do eixo da barragem ocorrem grandes voçorocas, que chegam a 
medir 200 m de extensão. Embora antigas, estão se reativando em função da ação 
antrópica, principalmente desmatamento e abertura de estradas. Sempre que os 
fluxos concentrados de águas pluviais atingem o quartzito ferruginoso, abrem-se 
erosões em forma de sulcos que logo evoluem para cavidades mais profundas. 
 
��Mina de Águas Claras (MBR) 

 
A jazida de Águas Claras situa-se no cruzamento de duas das maiores estruturas do 
Quadrilátero Ferrífero, em que a primeira é o grande sinclinal (cuja aba invertida 
forma a Serra do Curral e é resultado de deslocamento, no rumo NW, de todo o 
pacote de meta-sedimentos do Grupo Minas), e a segunda é constituída pelo 
dobramento do sinclinal da Moeda, cujo eixo corta quase ortogonalmente a primeira 
estrutura. 
 
O sinclinal da Moeda é resultado de esforços de compressão de leste e de oeste, que 
interceptaram o sinclinal da Serra do Curral. No cruzamento desses dois 
dobramentos, foi produzido um intenso sanfonamento da aba invertida da Serra do 
Curral, o que proporcionou as condições estruturais para a gênese da jazida de 
hematita de Águas Claras. 
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��Mina da Mutuca (MBR) 
 

As rochas abrangidas pela área da cava da Mina da Mutuca (MBR) pertencem aos 
Supergrupos Minas e Rio das Velhas. A litologia é representada pelos seguintes 
tipos: 
 
o Clorita-xistos do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas), com 

intercalações de quartzitos e quartzitos cloríticos; 
o Filitos, quartzo-xistos e quartzitos da Formação Moeda (Grupo Caraça, 

Supergrupo Minas); 
o Filitos da Formação Cauê (Grupo Itabira, Supergrupo Minas), com intercalações 

de itabiritos carbonáticos; 
o Formação ferrífera da Formação Cauê (Grupo Itabira, Supergrupo Minas), com 

intercalações de itabiritos carbonáticos; 
o Rochas carbonáticas, mais ou menos impuras, possivelmente da Formação 

Gandarela (Grupo Itabira, Supergrupo Minas), com intercalações ou não de 
filitos carbonáticos; 

o Metabasito de granulação fina, formando um dique discordante na parte sul da 
mina. Essa rocha apresenta xistosidade concordante com a das rochas 
adjacentes, mostrando que a intrusão ocorreu antes da deformação (pré-
tectônica). 

 
Na mina, a foliação é definida pelo bandamento composicional, foliação milonítica 
e xistosidade, praticamente paralelos. É uma sucessão de faixas paralelas, com 
espessuras milimétricas e decimétricas, de diferentes composições mineralógicas e 
petrográficas. A foliação é uma feição onipresente na mina, tendo traçado sinuoso e 
com direções sub-paralelas ao alongamento da mina. Seus mergulhos são variáveis 
de médios a altos, para dentro da cava. 
 
Há três famílias principais de juntas na área da mina, sendo uma com direção e 
mergulho sub-paralelos à foliação, outra de baixo ângulo com direção sub-paralela e 
mergulho oposto ao da foliação e a última de alto ângulo com direção e mergulho 
sub-transversais e oblíquos aos da foliação. Infere-se que as atitudes das juntas estão 
interrelacionadas às da foliação.  
 
As juntas são, ao lado das foliações, os tipos de anisotropia mais relevantes para os 
estudos de estabilidade. Num episódio de movimentação de massas rochas, 
constatou-se que a ocorrência se deu segundo a direção ENE-WSW, em regime de 
cavalgamento ao longo de uma rampa oblíqua, compatível com a direção das 
lineações.  
 
��Mina do Tamanduá (MBR) 

 
A Mina do Tamanduá (MBR) é constituída por minérios de ferro da Formação 
Cauê, de composição variada (ferro, silício, alumínio, fósforo, etc.) e contendo 
corpos metabásicos discordantes, concordantes à foliação geral. As encaixantes são 
representadas por itabiritos silicosos com baixo teor de ferro (lado oeste) e filitos e 
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quartzitos (lado leste). Concordantemente aos itabiritos silicosos, podem ocorrer 
corpos carbonatados, centimétricos e decimétricos, que, alterados, produzem 
material argiloso de coloração ocre. Os corpos metabásicos são interpretados como 
intrusões (diques e sills), pouco foliados, e com espessuras e direções variáveis. 
 
Na face leste da mina são encontradas as duas formações do Grupo Caraça (Batatal 
e Moeda), em contato quase brusco com a formação ferrífera.  A formação Batatal é 
constituída de filitos marrons e/ou grafitosos, bandados, com freqüentes 
intercalações quartzíticas, algumas apresentado poucos metros de espessura. Têm 
granulação muito fina (quase chegando a ardósia) e, possivelmente, grande parte do 
acamamento sedimentar original preservado. Esses filitos têm bandamento marcado 
pela alternância de leitos mais ou menos sericíticos, quartzosos ou grafitosos. A 
xistosidade é dada pela orientação planar de hematita, quartzo achatado e sericita, 
dificilmente visualizada por causa da granulação muito fina dos litotipos.  
 
Já a Formação Moeda é representada por quartzitos finos e grossos, com poucas 
intercalações metapelíticas. 
 
As principais anisotropias encontradas na área dos pits da Mina Tamanduá são 
dadas pelas xistosidades/bandamento composicional (S1) e, secundariamente, pela 
clivagem (S2), com atitudes regulares ou variáveis, dependendo parcialmente do 
litotipo. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1.Tratamento estatístico das variáveis, considerando todos os dados e os dados 
agrupados segundo unidades geotécnicas e estatística detalhada do conjunto de 
todas as informações de SPT 

 
O banco de dados original foi constituído por 1.313 furos de sondagens SPT, dos quais 
foram aproveitados apenas 700 (53,3% das informações cadastrais). No quadro 6 são 
mostrados os principais parâmetros estatísticos referentes às principais litologias da área 
selecionada, bem como os relativos à Geologia Geral de toda a Folha Geológica de 
Belo Horizonte. 

 
QUADRO 6 - Estatística básica dos valores de SPT e nível d’água situados na Folha Geológica de Belo 
Horizonte (CPRM, 2000, escala 1:100.000) 

Valor máximo Valor mínimo MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

Unidade 
Geológica 

N° de eventos 

SPT3,méd NA SPT3,méd NA SPT3,méd NA  SPT3,méd NA1 

Total de 
sondagens SPT 

1313 - - - - - - - - 

Geologia Geral 733 - - - - - - - - 
Quartzitos 63 99 13,9 2 0,0 17,1 1,6 19,8 4,0 

Xistos 254 99 16,4 0 0,0 16,9 2,4 18,4 4,2 
Metassedimentos 

químicos 
31 96 20,3 1 0,0 17,9 3,1 22,1 5,3 

Metapelitos 33 42 7,6 2 0,0 9,7 1,6 7,1 2,6 
Metagrauvacas 26 69 12,9 0 0,0 8,4 2,7 13,6 3,6 
Metabasaltos 32 42 18,5 3 0,0 11,1 2,4 8,8 4,0 

Itabiritos 8 14 5,0 0 0,1 3,5 2,3 4,3 1,5 
Intercalações 
ultrabásicas 

11 99 7,1 4 0,0 19,0 2,4 25,6 2,9 

Dolomitos 47 74 19,3 2 0,0 10,8 5,2 11,9 5,8 
Biotita-Gnaisses 195 99 17,4 1 0,0 10,3 3,3 14,4 4,5 

Áreas não 
classificadas 

33 - - - - - - - - 

TOTAL (exceto 
Geologia Geral) 

733 - - - - - - - - 

NOTAS:  
1) SPT3,méd significa o valor médio de todos os SPT’s relativos aos três primeiros metros de profundidade; 
2) NA1 representa os valores de profundidade do lençol freático (NA) na profundidade de 1 m; 
3) Os valores de SPT (média dos três primeiros metros) do quadro não foram arredondados para o inteiro 

mais próximo (embora o SPT seja um número inteiro), pois as fórmulas de cálculo consideram valores 
decimais ou flutuantes. 

 
Coerente com o que se apresenta no Anexo I, a Figura 9 mostra a distribuição das 
diferentes litologias consideradas neste trabalho. 
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Estatística básica de SPT e NA
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FIGURA 9 Representação gráfica dos parâmetros de SPT e NA apresentados no Quadro 6. 

FIGURA 10 Diagrama de freqüências da distribuição estatística de SPT’s, com forte assimetria. 
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QUADRO 7 Estatística das variáveis dos ensaios SPT  
VARIÁVEIS Parâmetros 

estatísticos Z(BF) Z(NA) Z(IMP) Mat(1) Mat(2) Mat(3) H(mat1) H(mat2) H(mat3) SPT1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 

Média 959,17 7,07 12,19    5,52  1,35 10,20 13,69 17,78 22,59 27,20 33,09 38,24 43,52 48,50 54,19 

Erro padrão 3,92 0,22 0,18    0,13  0,10 0,40 0,54 0,67 0,78 0,86 0,94 1,00 1,03 1,06 1,07 

Mediana 940 5,7 11,3    4  0 6 7 9 11 13 17 21 27 32 43 

Moda 944 5,0 10,5    3  0 2 4 4 99 99 99 99 99 99 99 

Desvio padrão 142,22 5,19 6,38    4,81  3,52 14,64 19,74 24,37 28,33 31,26 33,93 36,21 37,43 38,29 38,61 

Variância da 
amostra 

20225,7 269,60 407,66    231,60  123,62 214,45 389,78 593,77 802,79 977,29 1151,5 1311,1 1401,2 1466,2 1490,7 

Curtose 2,00 -0,37 0,07    0,90  1,13 20,00 10,46 5,26 2,52 0,88 -0,25 -0,91 -1,34 -1,60 -1,75 

Assimetria 1,44 0,68 0,68    0,23  0,32 4,14 3,23 2,47 1,95 1,53 1,15 0,87 0,61 0,39 0,13 

Intervalo: |Xmáx 

- Xmín| 

742 23,6 42,9    49,8  25 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Xmínimo 
731 0 0,6    0,2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xmáximo 
1473 23,6 43,5    50,0  25 99 99 99 99 99 00 99 99 99 99 

N° de eventos 1313 562 1313    1313  1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 

N.de confiança 
(95%) 

7,70 4,30 3,46    2,61  1,91 0,79 1,07 1,32 1,53 1,69 1,84 1.96 2,03 2,07 2,09 

 
 

QUADRO 8 Freqüência dos tipos de materiais encontrados nas três primeiras camadas segundo classificação expedita do SPT 
FREQÜÊNCIA x MATERIAL CAMADA 

GC GF SC SF MH ML CH CL AT FI IMPP OUTROS TOTAL  
Primeira 6 2 8 28 191 75 277 352 353 3 0 18 1313 

Segunda 20 6 18 63 527 169 89 94 0 12 287 28    1313  

Terceira 1 1 3 4 174 38 5 2 0 7 1058 20 1313 
CONVENÇÕES: 
GC = Pedregulho mal graduado, com pouco ou nenhum fino 
GF = Pedregulho bem graduado, com finos 
SC = Areia mal graduada, com pouco ou nenhum fino 
SF = Areia bem graduada, com finos 
MH = Silte elástico, de alta compressibilidade 
ML = Silte pouco compressível 
CH = Argila de alta compressibilidade 
CL = Argila de baixa compressibilidade 
AT = Aterro 
FI = Filito 
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IMPP = Impenetrável à percussão 
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Com base no Quadro 7, foram extraídos os dados para construção do Quadro 8, destacando 
os principais tipos de solos ocorrentes na área. 

 
O Quadro 7 apresenta os resultados detalhados da estatística básica calculada pelo EXCEL 
compreendendo todas as 1313 informações do SPT. O Quadro 8 mostra a distribuição de 
materiais por camadas. Para a classificação dos materiais, foram feitas interpretações, à luz 
da Mecânica dos Solos, dos resultados inferidos na classificação expedita de campo dos 
ensaios SPT. 
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FIGURA 11 Freqüência da distribuição estatística de materiais por camadas 
 
Na Figura 11, mostra-se a distribuição de materiais por camadas. O significado da 
simbologia constante desta figura aparece nas convenções do Quadro 8. 
 
6.2.Mapeamento das unidades geotécnicas 
 
O mapeamento das unidades geológicas e geotécnicas é mostrado na Figura 13, a 
seguir. 
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FIGURA 12 - Mapeamento das unidades geotécnicas da área de interesse, conforme Quadro 6. 
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6.3.Mapa de localização dos pontos de SPT do banco de dados inserido nos mapas 

da APA SUL e na Folha de Belo Horizonte 
 

 FIGURA 13 Composição dos mapas disponíveis (APA SUL e Folha BH) e as informações de SPT 
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6.4.Mapa de NA 
 

 
FIGURA 14 - Mapa de distribuição espacial dos valores de profundidade do NA. As tonalidades mais 

claras revelam maiores profundidades. 
 

6.5.Mapa de valores médios do SPT nas profundidades de 1 a 3 m 
 

�
FIGURA 15 - Mapa dos valores médios de SPT dos três primeiros metros de profundidade.  
A variação, em tons de cinza,  vai dos tons mais escuros (SPT3,médio=1) até o branco (SPT3,médio=99). 
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6.6.Mapa global mostrando a posição de todas as sondagens do BD, a integração dos mapas geológicos utilizados e o detalhe 
da área selecionada  

 

�
Fig. 16a          Fig.16b 
 

FIGURA 16 - Representação gráfica das litologias e SPT’s: a) Conjunto de todos os pontos, com as litologias da APA SUL e do retângulo selecionado na 
Folha BH; b) Detalhamento das litologias do retângulo selecionado, relativas aos SPT’s efetivamente utilizados no trabalho. 
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A Figura 17 apresenta detalhes não confirmados na Figura 16. 
 

�
FIGURA 17 – Detalhes da área selecionada.  
 
6.7.Mapa de aptidão para fundações rasas 
 

Inicialmente, foram gerados dois mapas preliminares indicativos: a) SPT médios nas 
profundidades de 1, 2 e 3 m maiores que 4; b) Profundidade do NA > 1. Estas duas 
condições representam favorabilidades individuais para fundações rasas, tornando-
as viáveis do ponto de vista econômico (condição “a”) e construtivas (condição 
“b”). Em seguida, foi gerado o MAPA DE APTIDÃO PARA FUNDAÇÕES 
RASAS para a área selecionada, fazendo-se a interseção dos dois mapas. O mapa 
está apresentado na folha seguinte. 
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7.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
 
De acordo com a Figura 9, os SPT’s constantes do banco de dados são mais freqüentes nas 
unidades geotécnicas representadas pelos xistos e pelo embasamento cristalino. Isto se 
deve, em grande parte, ao grande volume de informações da região urbana de Belo 
Horizonte, espacialmente representada por gnaisses (na maior parte da cidade) e por filitos 
(nos bairros localizados em cotas mais elevadas da Zona Sul, tais como São Bento, Buritis, 
Serra, Cruzeiro, Mangabeiras, Sion, etc.). 
 
O Quadro 6 mostra, na coluna de “Valor mínimo” que em todas as unidades podem ocorrer 
valores de SPT3,médio iguais ou inferiores a 4 e profundidade do NA inferiores a 1 m. Isto 
significa a existência de áreas com restrições técnicas e econômicas para execução de 
fundações rasas em construções de pequeno porte. A Figura 18 mostra claramente a grande 
variabilidade espacial das variáveis SPT e NA, com valores de desvio padrão 
sistematicamente superiores às médias. Sendo grande a dispersão, pode-se também esperar 
baixa confiabilidade em qualquer previsão baseada em modelos estatísticos. Este 
diagnóstico é claramente concordante com o histograma apresentado na Figura 10. 
 

Médias e desvios padrões de SPT(3) e NA por litolog ias
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FIGURA 18 – Valores das médias e desvios padrões em relação às variáveis SPT médio e NA para as 
diversas litologias da área de interesse. 
 

De acordo com a Figura 12, depreende-se que, apesar do contexto geológico 
particularmente complexo que caracteriza a região estudada, os perfis de alteração não se 
apresentam muito diferenciados em relação ao padrão regularmente estabelecido pela 
Pedologia, podendo-se identificar que: 
 

��A primeira camada, constituída por solos pedologicamente mais evoluídos, é 
francamente dominada por argilas (CH e CL). Considera-se como exceção o 
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predomínio de aterros, o que se justifica pelo fato de grande quantidade de 
sondagens ser proveniente de loteamentos, onde foram feitos trabalhos de 
terraplenagem. Como regra geral, os solos da primeira camada são realmente 
argilosos, com boa coesão, lateríticos e homogêneos, com baixos valores de SPT; 

��A segunda camada é dominada pelos siltes, mas aparece com destaque o 
impenetrável. Esta ocorrência pode ser considerada, via de regra, como uma 
anomalia em terrenos cristalinos, mas é freqüente em solos residuais jovens 
derivados de filitos, xistos em geral e formações ferríferas, o que deve ter 
influenciado esta participação; 

��Finalmente, na terceira camada, a ocorrência do impenetrável é absolutamente 
majoritária, seguindo-se os siltes.  

 
O que se observa desta análise é que os solos da região contêm uma participação mínima de 
solos de baixadas aluvionares, onde a multiplicidade de camadas e a erraticidade dos 
valores de SPT’s são a tônica. 
 
Nota-se ainda que a área selecionada para os estudos (Figuras 17 e 18) está inteiramente 
contida na Folha de Belo Horizonte, da qual a APA SUL é um subdomínio. Informações de 
SPT contidas nos municípios de Nova Lima, Ibirité, Rio Acima, Catas Altas, Contagem e 
Brumadinho foram excluídos. A maior parte destas sondagens foi feita em terrenos 
cristalinos, que estão bem representados no município de Belo Horizonte. No entanto, a 
decisão de expurgar esta parte do banco de dados eliminou as possibilidades de uma análise 
de variabilidade espacial através de semi-variograma experimental e de krigagem 
geoestatística. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

8.1.Conclusões 
 

��Este trabalho foi baseado em informações de SPT de fontes puramente comerciais, 
diversificadas e de vasta temporalidade, com confiabilidade científica baixa; 

��O mapa geológico utilizado (Carta Geológica de Belo Horizonte, escala de 
1:100.000) não apresenta precisão locacional, muitas vezes exagera nas dimensões 
de pequenos corpos ou unidades geológicas e freqüentemente desconsidera os tipos 
de contatos geológicos entre o embasamento cristaliano e as formações sobrepostas; 

��Por simplicidade, considerou-se que a variável “SPT” por si só é suficiente para os 
projetos de fundações rasas em construções de pequeno porte; 

��Os valores mínimos de SPT (média dos três primeiros metros) e de NA constantes 
do Quadro 6 sugerem que a totalidade das unidades geotécnicas sofrem de restrições 
quanto ao emprego de fundações rasas como solução para pequenas construções; 

��A Serra do Curral, de grande importância em termos de fundações de pequenas 
construções, requer estudos específicos de engenharia para a implantação de 
quaisquer empreendimentos; 

��Neste trabalho, verificou-se uma acentuada influência ou correlação do material de 
origem (litologia) com as características de SPT e na favorabilidade às fundações 
rasas; 

��As previsões obtidas neste modelo de SIG validam perfeitamente bem as 
estimativas teóricas desenvolvidas em (4.9); 

��Por falta de representatividade, as restrições correspondentes à unidade geotécnica 
de solos aluvionares em terraços de inundação fluvial não são reveladas no mapa de 
adequabilidade às fundações rasas; 

��Ferramentas da Estatística Convencional podem ser usadas para validar o modelo de 
SIG proposto nesta pesquisa; 

��As conclusões obtidas neste trabalho não permitem qualquer extrapolação, nem 
dispensam o emprego de técnicas de Engenharia para projetos de fundações, 
considerando-se a anisotropia das propriedades dos solos expressas pela grande 
variabilidade espacial dos valores de SPT; 

��No domínio de filitos grafitosos ou prateados, quartzitos ferruginosos e 
metaconglomerados, é altamente recomendável que as construções sejam 
precedidas de estudos geotécnicos específicos, para atender a demandas diversas 
tais como terraplenagem, drenagem, saneamento, etc., com vistas à preservação da 
estabilidade, em conseqüência da natureza dos materiais e da topografia 
desfavorável. Uma recomendação geral seria no sentido de que os projetos 
arquitetônicos evitassem os cortes, respeitando o relevo original. Mesmo 
reconhecendo-se as condições favoráveis às fundações, recomenda-se também a 
realização de ensaios de campo (SPT); 

��Com base nos valores de tensões admissíveis em função do SPT (Quadros 1 e 2) é 
perfeitamente válido estender os objetivos desta pesquisa para elaboração de uma 
“Carta de Tensões Admissíveis” para a área investigada, com propósitos meramente 
orientadores. 
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8.2.Recomendações para futuras pesquisas 

 
��A correlação entre SPT e Geomorfologia, que não foi avaliada neste trabalho, 

deverá ser considerada em pesquisas posteriores, recomendando-se fazer uma 
classificação das sondagens segundo sua localização em classes de declividades: a) 
de 0 a 3%; b) de 3 a 8%; c) de 8 a 20%; d) de 20 a 45%; e) de 45 a 75%; 

��A correlação entre SPT e Pedologia, que também não foi distinguida neste trabalho, 
poderá ser explorada em pesquisas posteriores, mediante a classificação das 
sondagens do banco de dados segundo as classes de solos:  
a) Cambissolos (solos incipientes e pouco profundos formados em relevos forte-

ondulados e montanhosos – declividades superiores a 20% -, com teores de silte 
elevados, baixa diferenciação entre os horizontes A, B e C no perfil de alteração, 
fortemente influenciados pelas rochas de origem – o que daria uma excelente 
correlação entre SPT x Pedologia x Geologia); 

b) Gleissolos (solos quaternários jovens, originados de sedimentos aluviais e 
coluviais, com grande variabilidade espacial e, portanto, também elevada 
variabilidade espacial da variável SPT, com horizonte A muito desenvolvido); 

c) Latossolos (solos profundos e muito profundos, com horizonte B laterítico e C 
saprolítico, em avançado estágio de intemperização e muito evoluídos, com 
texturas predominantes variando de argilosa a siltosa ou silto-arenosa e SPT 
crescente com a profundidade, reconhecidos especialmente pela cor – vermelha, 
quando rico em óxidos de ferro, ou amarela); 

d) Neossolos (solos jovens, pouco evoluídos, formados em terraços aluvionares 
recentes, caracterizados por estratificação de camadas, isto é, com intercalações 
de materiais de texturas diversas – siltes, areias, cascalhos, argilas, pedregulhos 
– sem nenhuma correlação genética entre si, já que podem ter sido originados 
por matrizes litológicas profundamente diferentes; SPT’s muito variáveis, 
apresentando valores aleatórios, sem ordenação numérica de qualquer espécie); 

e) Litossolos (solos de reduzida espessura, associados com altas declividades do 
terreno, praticamente sem o horizonte C; possui um horizonte A incipiente 
assentado diretamente sobre o horizonte C. O impenetrável é raso e os valores 
de SPT são freqüentemente elevados em todo o perfil); 

��O tratamento geoestatístico, que tem sido freqüentemente utilizado com banco de 
dados em informações do SPT com relativo sucesso, foi desprezado nesta pesquisa 
porque os dados existentes na área selecionada estão espacialmente muito dispersos. 
Sugere-se que o banco de dados ora constituído seja gerenciado de modo a agregar 
novas informações, possibilitando desenvolver uma pesquisa específica envolvendo 
krigagem ordinária para áreas específicas da unidade de rochas cristalinas com 
maior densidade de sondagens; 

��Uma linha de pesquisa muito interessante seria a obtenção de mapas de tensões 
admissíveis dos terrenos em função do SPT, específicos para cada unidade 
geológica. 
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ANEXO I – ESTATÍSTICA BÁSICA DOS ATRIBUTOS “PROFUND IDADE DO 
LENÇOL FREÁTICO = NA_DIV” E “SPT MÉDIO DOS TRÊS PRI MEIROS 
METROS DE PROFUNDIDADE = media_3” PARA CADA LITOLOG IA DA ÁREA 
DE INTERESSE 
 
�

�
FIGURA A1  “media_3” da unidade QUARTZITOS 
 

�

�
FIGURA A2  “NA_DIV” da unidade QUARTZITOS 

�
�
�
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FIGURA A3  “media_3” da unidade XISTOS 
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FIGURA A4  “NA_DIV” da unidade XISTOS �
�
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FIGURA A5  “média_3” da unidade METASSEDIMENTOS QUÍ MICOS 
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FIGURA A6  “NA_DIV” da unidade METASSEDIMENTOS QUÍM ICOS 
�
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FIGURA A7  “média_3” da unidade METAPELITOS 
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FIGURA A8  “NA_DIV” da unidade METAPELITOS 
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FIGURA A9  “média_3” da unidade METAGRAUVACAS 
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FIGURA A10  “NA_DIV” da unidade METAGRAUVACAS 
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FIGURA A11  “média_3” da unidade METABASALTO 
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FIGURA A12  “NA_DIV” da unidade METABASALTO 
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FIGURA A13  “média_3” da unidade ITABIRITOS 
�
�

�
FIGURA A14  “NA_DIV” da unidade ITABIRITOS 
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�
FIGURA A15  “média_3” da unidade INTERCALAÇÕES ULTR ABÁSICAS 
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FIGURA A16  “NA_DIV” da unidade INTERCALAÇÕES ULTRA BÁSICAS 
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FIGURA A17  “média_3” da unidade DOLOMITOS 
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FIGURA A18  “NA_DIV” da unidade DOLOMITOS 
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FIGURA A19  “média_3” da unidade BIOTITA-GNAISSES 
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FIGURA A20  “NA-DIV” da unidade BIOTITA-GNAISSES 
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FIGURA A21  “media_3” do conjunto de todas as unidades (Geologia Geral) 
 
 

 
FIGURA A22  “NA_DIV” do conjunto de todas as unidades (Geologia Geral) 
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