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Resumo 

Ponta Grossa vem apresentando um grande potencial 
industrial, imobiliário e comercial nos últimos anos. Neste 
contexto, o reconhecimento e entendimento da cobertura 
de solos da região se torna peça chave para projetos de 
fundações seguros e econômicos. Para a realização 
deste trabalho foram reunidos laudos e amostras de solo 
fornecidos pelas empresas de sondagem Gaioski 
Engenharia e Martins Engenharia, e estas foram 
estudadas pela caracterização em laboratório por meio 
de ensaios normalizados pela ABNT e DNER-ME. 

Introdução  

Ponta Grossa localiza-se no 2º Planalto Paranaense na 
região dos Campos Gerais. O município está 
principalmente sobre formações geológicas dos Grupos 
Itararé e Paraná, sendo elas as formações Furnas, 
Ponta Grossa, Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba. O 
solo é um material resultante da decomposição e 
desintegração das rochas pela ação de agentes 
atmosférico, assim são materiais heterogêneos e com 
variados comportamentos, tornando necessário um 
estudo localizado para a coleta de informações de 
resistência e coesão. O método de investigação 
geotécnico mais utilizado no Brasil é a sondagem a 
percussão ou SPT (Standard Penetration Test), sua 
execução permite a coleta de amostras para 
identificação do solo, construção de boletins de 
sondagem e posteriores complementações com ensaios 
laboratoriais de consistência e granulometria. 

Material e Métodos 

As amostras de solo foram disponibilizadas por 
empresas parceiras após a realização de investigações 
geológicas por meio de ensaios SPT nas regiões das 
formações geológicas dos Grupos Itararé e Paraná, 
compreendendo as formações Ponta Grossa e Campo 
Mourão no período entre 2017 e 2019. Estas amostras 
foram agrupadas de acordo com o pacote geotécnico ao 
qual pertencem, segundo as características 
granulométricas dos boletins de sondagem e análise 
visual prévia, visando a obtenção da quantidade mínima 
para a realização dos ensaios. As amostras foram 
preparadas de acordo com a ABNT NBR 6457:2016, 
realizaram-se os ensaios de umidade higroscópica (1), 
granulometria (2), limite de liquidez (3) e limite de 
plasticidade (4) e determinação do peso específico real 
dos grãos (6). A partir dos resultados destes ensaios, as 
amostras foram classificadas segundo a ABNT NBR 
6502:1995, o Sistema Rodoviário de Classificação 
(Highway Research Board - HRB) e o Sistema Unificado 
de Classificação de Solos (SUCS). 

Resultados e Discussão 

Foram agrupados e analisados 9 laudos SPT, 
totalizando 183 metros de sondagem SPT, distribuídos 
pelas formações Campo Mourão e Ponta Grossa. Para 
cada laudo, construiu-se um perfil de sondagem, ao qual 
foram acrescentados os NSPT (Índice de Resistência à 
Penetração do Solo) médios, os resultados das 
classificações provenientes da caracterização de 
laboratório e a descrição tátil-visual dos boletins. 
Comparando-se as classificações da ABNT, HRB e 
SUCS com a descrição tátil-visual dos boletins, notou-se 
que houve concordância na maior parte dos segmentos 
(81% de acerto). Na área de estudo foi observado que 
as amostras compreendidas pela formação Campo 
Mourão possuem uma fina camada de argila seguida por 
solos mais espessos como areias e siltes até o 
impenetrável, enquanto as amostras compreendidas 
pela formação Ponta Grossa possuem camadas de 
argila que passam dos 10 metros de profundidade.  

Conclusões 

A Formação Ponta Grossa apresentou solos argilosos e 
siltosos em toda sua extensão dentro da área de estudo. 
A análise dos solos provenientes das formações do 
Grupo Itararé apresentou tanto solos finos quanto 
granulares, devido às formações apresentarem grande 
quantidade de arenitos e folhelhos, com ligeira 
predominância de solos arenosos. Quanto à resistência 
dos solos, de modo geral, foram observados valores de 
NSPT mais baixos na Formação Ponta Grossa, do que 
nas Formações do Grupo Itararé. Além disso, a 
resistência à penetração se mostrou influenciada pelas 
transições entre as formações.  
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