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INTRODUÇÃO

A caracterização geotécnica de solos marinhos para projetos de engenharia costeiros e

“offshore” apresenta diversas peculiaridades em relação aos solos terrestres. Agentes ambientais tais

como ondas e ventos podem dificultar ou mesmo impedir a realização de procedimentos usuais de

caracterização geotécnica, como amostragem e ensaios in situ tradicionais.

Scotti (1967) desenvolveu a idéia de correlacionar a desaceleração de um amostrador de queda

livre com a resistência mobilizada durante o impacto e penetração do artefato no leito marinho. Para

isto, utilizou um acelerômetro para registrar os sinais de desaceleração durante a queda livre.

Tal idéia levou ao desenvolvimento de uma série de diferentes tipos de equipamentos de

penetração por queda livre (Alves e Danziger, 2008). São equipamentos destinados à medição das

propriedades físicas do solo in situ através da análise da desaceleração imposta após o seu impacto

com o fundo. Os penetrômetros de queda livre têm a grande vantagem de prescindirem de

equipamentos de apoio adicionais, podendo ser lançados de embarcações e até mesmo de aviões.

Este trabalho possui o intuito de apresentar a montagem e as partes internas de um

penetrômetro de queda livre. O projeto e montagem do penetrômetro fazem parte da dissertação de

mestrado de Baldez (2009).

DESENVOLVIMENTO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

O projeto baseia-se em um penetrômetro em formato de gota d’água, ou seja, o aerofólio

Joukowski simétrico (figura 1) para eficiência durante o movimento de queda livre, e haletas como em

torpedos e foguetes para dar direção ao equipamento durante seu deslocamento. O acelerômetro e o

sistema de aquisição de dados foram adquiridos da empresa Vernier Software & Technology. A

usinagem das peças foi realizada na Oficina J. Goulart Tornearia LTDA (Rio Grande/RS).
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Figura 1 – Formato do aerofólio Joukowski simétrico. (a) perfil 2D (b) perfil 3D, revolucionado e

renderizado.

O penetrômetro foi desenvolvido em duas partes; a primeira parte onde fica o acelerômetro e o

chumbo granulado e a segunda onde há a um conector que liga o acelerômetro a um cabo de dados e

assim a um computador portátil que realiza a aquisição de dados.

O sensor é centralizado na parte interna e fixado por uma pequena chapa de alumínio através

de dois parafusos em inox. Este mesmo espaço interno completa-se totalmente com chumbo

granulado. A massa de chumbo inserida é de aproximadamente a 4 quilogramas.

Na parte interna acima do nível do chumbo fica o conector. O conector realiza a ligação do

cabo do acelerômetro a um cabo multiplexado o qual leva o sinal do sensor até o sistema de aquisição

de dados.

O cabo multiplexado sai pela parte de trás do penetrômetro através de um parafuso de inox.

Este parafuso está rosqueado e fixado com trava rosca liquido com o intuído de evitar a entrada de

água nos filetes e também na câmara interna do penetrômetro. Sobre a cabeça deste parafuso foi

soldada uma alça de inox para regate do aparelho.

Uma corda trançada branca foi utilizada para regate do penetrômetro. O cabo foi fixado na

alça de inox.

A abertura por onde passa o cabo multiplexado foi selado com silicone a frio para prevenir a

entrada de umidade.

A figura 2 mostra o diagrama esquemático do penetrômetro, com as posições de cada

elemento no aparelho.



Figura 2 – Esquema de disposição interna dos elementos no penetrômetro (Baldez, 2009).

CONCLUSÕES

O penetrômetro desenvolvido constitui uma excelente alternativa para caracterização

superficial de solos marinhos, por tratar-se de um instrumento menor e de mais simples operação

quando comparado com técnicas tradicionais de ensaio de solos. Evitam-se assim os elevados custos

na obtenção de amostras do fundo em condições de elevado risco devido às dificuldades naturais

impostas pelas condições locais do mar.
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Cabo multiplexado 6 condutores

Parafuso inox 16 mmAnel vedante O-ring

Chumbo granulado (ate a linha)

Parafusos de inox 4mm
e

chapa de fixação

Acelerômetro 25g

Rosca métrica

Corda branca trançada 6mm

Conector 8 pinos

Aletas direcionais em alumínio
com espessura de 5mm
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