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Resumo: Este projeto possui por objetivo desenvolver 

os estudos e análises que visam instalar um campo 

experimental de fundações no campus de SBC do 

Centro Universitário da FEI em parceria com a UNESP 

de Ilha Solteira. Para isso, serão realizados diversos 

estudos de viabilidade relacionados a levantamentos 

topográficos por meio de GPS, análises geológicas e 

geotécnicas, elaboração de plantas para análise de 

interferência, além da determinação de equipamentos, 

materiais e serviços (know-how) que deverão ser 

contratados em fases posteriores. Todavia, não faz parte 

desta etapa de projeto a execução de provas de carga. 

 

1. Introdução 
Considerando-se o plano diretor do Centro 

Universitário da FEI, responsável por planejar a 

construção de novos prédios no campus com a 

finalidade de se proporcionar novas salas de aula e 

laboratórios para atividades acadêmicas, é de 

fundamental importância afirmar que os contínuos 

progressos realizados pela iniciativa científica do 

Departamento de Engenharia Civil podem ser colocados 

à serviço das melhorias técnicas a serem realizadas no 

campus.  

Nesse sentido, a realização de provas de carga 

(ensaios que permitem determinar a capacidade de carga 

de uma fundação por meio de carregamentos simulados) 

[1] e o levantamento de conhecimento técnico 

necessário à implantação de um campo experimental de 

fundações, tem o potencial de exibir os locais e as 

soluções mais viáveis para se construir novas 

instalações, além de oferecer precioso ponto de partida 

para obras na região de SBC, tendo em vista os aspectos 

segurança e redução de custos. 

Por outro lado, a execução deste projeto aumentará 

consideravelmente a produção de cunho científico no 

curso de Engenharia Civil de modo a possibilitar, no 

futuro, a abertura de um curso de mestrado com ênfase 

em Geotecnia. 

2. Metodologia 
Inicialmente, propõe-se a instalação do campo 

experimental no terreno localizado atrás do prédio da 

piscina, considerando também a hipótese de se realizar 

provas de carga, em menor número, em outras 

localidades do campus. 

O levantamento topográfico do terreno será 

realizado com auxílio do professor Fernando Ribeiro, do 

departamento de Engenharia Civil, por meio do uso do 

equipamento de GPS recentemente adquirido pelo 

Centro Universitário da FEI, de forma a inaugurar o seu 

uso em atividades científicas. Nesse processo, será 

também empregado o ponto de georreferência existente 

no campus. Os dados obtidos nesta etapa propiciarão a 

elaboração de plantas de análise de interferência pluvial, 

para que a cravação de estacas não danifique a 

infraestrutura do campus. 

A superintendência do Centro Universitário, 

tecnicamente representada pelo engenheiro João 

Potapovas, além de empresas de sondagem da região, 

tem amplamente contribuído para a pesquisa com o 

fornecimento de sondagens realizadas em diferentes 

regiões do campus e do Grande ABC.  

Este projeto executivo se propõe a visitar o campo 

experimental de fundações da UNESP de Ilha Solteira, 

sob orientação do professor Adriano Souza, com a 

finalidade de se obter conhecimentos prático e teórico 

com relação à execução de provas de carga.  

A partir da realização das diferentes etapas desta 

pesquisa será possível determinar, com precisão, quais 

os tipos de materiais, serviços e equipamentos deverão 

ser contratados para a instalação e uso do campo.  

3. Resultados 
Desde o início do projeto, os seguintes resultados, 

provenientes do item “estudos de viabilidade“, foram 

obtidos:  

- Sondagens realizadas em diferentes regiões do 

campus e no Grande ABC; 

- Levantamento das medidas do terreno, elementos 

de interferência pluvial e parte das características 

topográficas; 

-  Caracterização geológica da região;  

- Distribuição de locais, no terreno do campo, para 

a realização de provas de carga. 

4. Conclusões 
As informações levantadas até o presente momento 

revelam certa diversidade em termos de parâmetros de 

resistência do solo em diferentes regiões do campus 

(baseados no teste SPT e estudados por meio de 

métodos semiempíricos) [2], bem como considerável 

amplitude com relação à classificação geotécnica do 

solo. Por outro lado, a topografia do terreno estudado 

exibiu condições propícias para a instalação do campo. 
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