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RESUMO 

 

A presente dissertação se insere na necessidade de reforçar o solo de fundação de 
estrutura de linha de transmissão de energia elétrica, na etapa de construção ou de 
recapacitação, em função de solos de baixa capacidade de suporte, em que estão 
localizadas essas estruturas. Dessa forma, esse trabalho teve por objetivo estudar o 
melhoramento de solos de baixa capacidade de suporte em fundações de linha de 
transmissão, por meio de injeção de calda de cimento. Esse estudo do 
melhoramento trabalhou com dados obtidos de um projeto de P&D ANEEL. Para o 
desenvolvimento do estudo, foram dimensionadas fundações superficiais 
submetidas a esforços de compressão, pelo Método de Terzaghi, e de tração, pelo 
método da Universidade de Grenoble, com parâmetros geotécnicos para a 
elaboração de projetos de fundações obtidos por ensaios de laboratório, de campo e 
correlações. Em campo experimental, foram executadas quatro fundações 
superficiais do tipo sapata, em concreto armado, em que foi aplicada a injeção de 
calda de cimento, com um protótipo de injeção desenvolvido com essa finalidade, 
com fator a/c = 0,6 no solo no entorno de três, das quatro fundações. Após os 28 
dias de cura da calda, ao ar livre, foram realizadas as provas de carga estática, com 
carregamento lento à compressão e à tração nas quatro fundações. Nos resultados 
de prova de carga à compressão, foi apresentado um aumento de capacidade de 
suporte médio de 55,6% nas fundações, com melhoramento em comparação à 
fundação sem melhoramento. Já nos resultados de prova de carga à tração, foi 
apresentado um ganho de capacidade de suporte médio de 111,1% nas fundações 
com melhoramento, em comparação à fundação sem melhoramento.  
 

 
Palavras-chave: Linha de transmissão. Melhoramento de solo por injeção. Calda de 
cimento. Prova de carga estática.  
  



 

 

 

ABSTRACT 
 
The present dissertation is inserted in the necessity of strengthening the foundation 
ground of electric transmission lines, in the construction or reconditioning stage, due 
to low support capacity soils where the structures are located. Therefore, this work 
had the objective to study the improvement of soils of low capacity of support in 
foundations of transmission line using an injection of cement grout. Data from this 
breeding study were obtained from an ANEEL P & D project. For the study 
development, superficial foundations were evaluated for compression by the 
Terzaghi Method and for traction by the method of the University of Grenoble with 
geotechnical parameters for elaboration of foundations projects obtained by 
geotechnical tests of laboratories, field tests and correlations. In the experimental 
field, four surface foundations of the spread footing were executed, in reinforced 
concrete and applied cement slurry injection was applied with an injection prototype 
developed for this purpose, with factor w/c = 0,6 in the soil to the surroundings of 
three of the four foundations. After 28 days of curing of the cement slurry, the tests of 
static loading with slow loading of compression and traction were carried out in the 
four foundations. In the compressive load test results, average support capacity gain 
of 55.6% was found in the foundations, an improvement in comparison to the 
foundation without improvement. In the results of the tensile load test, the average 
support capacity gain of 111.1% in the foundations with improvement was presented, 
in comparison to the foundation without improvement. 
 
Key-words: Transmission line. Improvement of soil by injection. Cement grout. Static 
charge test. 
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1. INTRODUÇÃO 

A geração e a transmissão de energia elétrica são fundamentais para dar 

sustentação à economia de uma nação, que busca crescer e se desenvolver. 

Atualmente, no Brasil, são levantadas discussões sobre o sistema brasileiro de 

transmissão e distribuição de energia elétrica, com debates sobre novas formas de 

geração, bem como novas tecnologias para atender à crescente demanda do setor 

de energia elétrica, inclusive por meio de fontes de energia alternativa (PEDROSO, 

2015). 

Considera-se que alguns dos problemas do sistema elétrico brasileiro sejam 

as questões a respeito das fontes geradoras de energia elétrica, que são compostas, 

em sua maioria, por usinas hidrelétricas que dependem de precipitações 

pluviométricas, intensificado pelo número expressivo de hidrelétricas do tipo fio 

d’água, que não reservam água para os períodos de estiagem e/ou precipitações 

insuficientes para abastecer os reservatórios (ABEN, 2014). 

Também considera-se que alguns dos grandes agravantes no sistema elétrico 

brasileiro sejam a falta ou precariedade de Linhas de Transmissão de Energia 

Elétrica (LTs) e a morosidade nas construções, potencializados pela burocracia 

(CNI, 2015).  

Nesse contexto, articula-se sobre os custos das construções de LTs no Brasil, 

em que os sistemas aéreos de transmissão de energia elétrica são amplamente 

utilizados. Quando se planeja uma nova LT, com capacidade de até 138 kV que, no 

contexto atual, são consideradas Linhas de Distribuição em Alta Tensão (LDAT), as 

estimativas para as fundações ficam em torno de 30% do valor da construção, 

podendo chegar a 50% dependendo das condições (AZEVEDO, 2011). Assim, 

sinaliza-se a relevância cada vez maior de otimização no projeto e na execução das 

fundações, de forma econômica e segura. 

A presente dissertação se insere na necessidade de, muitas vezes, reforçar o 

solo de LTs, na etapa de construção ou de recapacitação. Este último termo designa 

o melhoramento das condições de uma LT, em que usualmente consiste no 

aumento da corrente elétrica, que transmite energia nos condutores. Esse aumento 

provoca uma elevação na temperatura de operação nos cabos da LT, diminuindo, 

consequentemente, as distâncias dos cabos até o solo. Para essas condições é 

preciso incluir outras estruturas ou aumentar a tração nos cabos, o que provoca um 
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aumento dos esforços nas fundações, sendo necessário reforçar e/ou trocar a 

fundação.  

Vale salientar que, ao se projetar uma LT, vários aspectos devem ser 

tomados como relevantes, com destaque para aspectos das áreas ambiental, 

fundiária e financeira, sendo que as condições dos solos são os últimos itens a 

serem analisados. Também é importante enfatizar que o traçado de LTs e Linhas de 

Distribuição de Energia Elétrica (LDs) não são selecionados em função do tipo de 

solo, no qual serão inseridos os elementos de fundação, sendo comum, nesses 

casos, a ocorrência de solos com baixa capacidade de suporte. Esses solos são 

suscetíveis a patologias, tais como: a inclinação de fundação de postes (estruturas 

de concreto), recalques diferenciais nas torres (estruturas metálicas) e colapso 

devido à sobrecarga nas estruturas.  

Em LTs, os solos com baixa capacidade de suporte dificultam a instalação da 

rede, provocando deformações excessivas nas fundações e, consequentemente, 

aumentando os custos de instalação. Sendo o solo natural um material heterogêneo, 

é comum a ocorrência de solos que não atendam a determinadas exigências de 

projeto para a execução de fundações.  

A primeira alternativa para fundações em solos com baixa capacidade de 

suporte, mas não a de menor custo, é aumentar os elementos de fundação, ou seja, 

elaborar projetos de fundações (do tipo sapatas, tubulões e outras) com dimensões 

maiores que as usuais, visando atender à capacidade de carga esperada. Outras 

alternativas são: (i) melhorar a capacidade de suporte do solo, procedendo-se com a 

remoção do material existente no local da obra e substituindo-o por outro tipo de 

solo com características adequadas; ou (ii) modificar e melhorar as propriedades do 

solo existente in loco. Isso leva a um novo material, que é capaz de possibilitar a 

execução de diferentes tipos de fundações.  

Existem várias técnicas para o melhoramento das propriedades dos solos, 

sendo as principais: compactação, adensamento por pré-carregamento e/ou drenos 

verticais, injeção de material estabilizante, estabilização por processo físico-químico 

e reforços com a inclusão de elementos resistentes (geotêxtil, fibras, grelhas etc.). 

Neste estudo foi definida a injeção de calda de cimento no solo como técnica 

de melhoramento, considerando a utilização do cimento Portland, que é 

mundialmente utilizado na melhoria dos solos, e o método técnico de injeção, que se 

apresenta como uma inovação para superar dificuldades de escavação, remoção e 
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recompactação dos solos nos casos convencionais.  

Nesse processo de estudo do melhoramento de solos, há uma etapa 

essencial, que é a avaliação dos solos antes e depois do melhoramento realizado, 

para verificar o possível aumento da capacidade de suporte do solo melhorado. 

Sendo assim, foi relevante escolher o local, definido como campo experimental, para 

se efetuar amostragens, visando à realização de ensaios de laboratórios com solos 

sem e com melhoramento e a realização de ensaios de campo, com o intuito de 

avaliar o aumento de capacidade de suporte do solo. 

Esta dissertação foi desenvolvida no contexto do Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) intitulado “Desenvolvimento e Aplicação de Protótipo para 

Melhoramento de Solos Através de Injeções” (registro P&D 2866-0310-2012). Assim, 

buscou-se estudar o melhoramento da capacidade de suporte de solos de 

fundações de torres de linhas de transmissão, a partir da utilização de um protótipo 

de injeção de produtos viscosos, como calda de cimento, buscando-se qualidade, 

agilidade, praticidade, economia e segurança.  

1.1. JUSTIFICATIVA 

Estudar o melhoramento da capacidade de suporte de solos de fundações de 

torres de linhas de transmissão, utilizando um protótipo de injeção de calda de 

cimento foi visto como uma pesquisa relevante por aspectos como: condições que 

possibilitam o aperfeiçoamento do consumo de cimento aplicado no melhoramento; 

avaliação do melhoramento com a nova tecnologia do protótipo de injeção; e 

avaliação da capacidade do solo a partir de provas de carga estática em fundações, 

conforme detalhamento a seguir.  

a) Aperfeiçoamento do consumo de cimento aplicado no melhoramento. 

A partir dos estudos que compõem esta dissertação, poderão ser obtidos 

resultados quantitativos e qualitativos do melhoramento em função das dosagens e 

das características do solo estudado, gerando base de informações para projetos de 

fundações com melhoramento. Atualmente estima-se uma dosagem de cimento com 

base nas referências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP), levando em consideração os tipos de solos, 

http://www.dnit.gov.br/
http://www.dnit.gov.br/
http://www.abcp.org.br/
http://www.abcp.org.br/
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mas ainda sem ter um controle adequado do resultado do ganho de resistência por 

meio do melhoramento realizado (PEDROSO, 2015).  

b) Avaliação do melhoramento com a nova tecnologia do protótipo de injeção.  

Com o desenvolvimento do protótipo para o melhoramento de solos por meio 

de injeções, avaliando as dosagens da calda de cimento e os ganhos de 

resistências, pode-se contribuir de forma significativa e inovadora para os projetos e 

procedimentos de melhoramento, visando uma recuperação mais rápida das 

fundações melhoradas, utilizando a tecnologia proposta.  

c) Avaliação da capacidade do solo a partir de provas de carga estática em 

fundações. 

Os resultados da avaliação da capacidade de carga do solo a partir de provas 

de carga estática em fundações podem contribuir significativamente para o estudo 

de melhoramento de solos a partir da injeção, bem como para o dimensionamento 

de fundações superficiais submetidas aos esforços de tração e de compressão.  

1.2. OBJETIVOS  

O objetivo geral foi estudar o melhoramento de solos de fundações de torres 

de linhas de transmissão, utilizando um protótipo de injeção de calda cimento, 

aplicado em solos ao redor de fundações em um campo experimental e avaliar o 

ganho de resistência por meio de provas de carga estática. Para alcançar esse 

objetivo foram definidos os objetivos específicos a seguir: 

 Analisar informações geotécnicas do solo do campo experimental por 

meio de sondagem SPT, para definição do projeto de fundação, e 

definição do procedimento de injeção de calda de cimento;  

 Estimar os parâmetros geotécnicos do solo por correlações, a saber, o 

peso específico natural do solo, o ângulo de atrito interno do solo e a 

coesão do solo, para a elaboração dos projetos de fundações e a 

previsão de capacidade de carga;  
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 Dimensionar o projeto de fundação superficial submetida a esforços de 

tração e compressão para execução em campo e avaliação do 

melhoramento do solo no entorno das fundações; 

 Avaliar o processo de injeção com calda de cimento realizada com um 

protótipo de injeção, quantificando os volumes de calda de cimento 

injetados no entorno da fundação;  

 Avaliar os resultados do melhoramento de solo com injeção de calda de 

cimento, por meio de prova de carga estática em fundações superficiais, 

comparando os resultados das fundações com o solo melhorado e sem 

o melhoramento de solo, no mesmo campo experimental.  

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação se encontra apresentada em 6 (seis) capítulos. Neste 

capítulo introdutório são abordados os principais assuntos da dissertação, a 

justificativa e os objetivos que ancoram o desenvolvimento.  

No segundo capítulo, apresenta-se a revisão bibliográfica, na qual preocupou-

se em discorrer sobre conceitos de melhoramento do solo com adição de cimento, 

fundações superficiais de LT, métodos de dimensionamentos de fundações 

submetidas a esforços de compressão, de acordo com a metodologia de Terzaghi, e 

de tração, com base na metodologia da universidade de Grenoble, e ensaios de 

campo que contemplam o SPT e a prova de carga estática em fundações 

superficiais.  

Definições relevantes e informações relacionadas ao campo experimental 

localizado na SE Bateias, em Bateias, distrito de Campo Largo – PR, foram descritas 

no terceiro capítulo.  

No quarto capítulo aponta-se a metodologia das atividades em campo 

experimental, considerando aspectos como a determinação dos parâmetros 

geotécnicos, para dimensionamento de fundações, dimensionamento e execução 

das fundações, execução da injeção da calda de cimento e a execução das provas 

de carga em fundações.  

A apresentação dos resultados dos parâmetros geotécnicos e das provas de 

carga estática em fundações superficiais foi organizada no quinto capítulo. 

E, por fim, no sexto capítulo, foram descritas as conclusões desta pesquisa, 
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bem como sugestões para pesquisas futuras.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo encontra-se a revisão bibliográfica relacionada aos principais 

assuntos desta dissertação, como: melhoramento de solos com cimento, tipos de 

estruturas e fundações superficiais de LT, métodos de dimensionamentos de 

fundação (esforços de compressão e de tração), parâmetros geotécnicos e ensaios 

de campo (sondagens SPT e provas de carga estativa em fundações).  

2.1. MELHORAMENTO DO SOLO COM ADIÇÃO DE CIMENTO 

O melhoramento ou reforço de solos é compreendido como uma ação com a 

utilização de processos físicos e/ou químicos, que visa o melhoramento das 

propriedades mecânicas dos solos (resistência ao cisalhamento, compressibilidade e 

permeabilidade). Os processos de estabilização de solo podem ser classificados 

como temporários, permanentes e permanentes com adição de novos materiais 

(KÉDZI, 1979).  

A estabilização temporária é aquela que é limitada a um curto espaço de 

tempo, processo no qual compreende, como alternativa de estabilização, o 

congelamento de solos e o rebaixamento do nível freático por meio de drenos ou 

eletro-osmose. A estabilização permanente, sem a adição de produtos, consiste em 

processos de compactação e tratamento térmico, como a compactação superficial 

ou profunda e a compactação com o uso de explosivos. Enquanto que a 

estabilização permanente de solos com adição de novos materiais normalmente 

combina-os com o procedimento de compactação, a adição de cal e cimento, a 

injeção de materiais estabilizantes (cal, cimento, poliuretano, entre outros), a 

inserção de colunas de brita ou areia, o pré-carregamento com o uso de drenos e 

reforço com tiras metálicas ou geossintéticas (PEDROSO, 2015). 

Guimarães (2002) cita que a adição da cal em solos é uma das técnicas mais 

remotas para se obter solos melhorados. É possível identificar exemplos históricos 

marcantes, como no sul da Itália, a Via Appia, entre a Porta Capena-Capua-Brindisi, 

construída em 312 a.C. e um dos trechos da muralha da China, construída em 228 

a.C. Desde aquela época, a técnica de melhoramento de solo tem crescido e se 
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expandido (ROHLFES, 1996).  

Conforme Kochen (1992), atualmente são diversas as técnicas de 

estabilização de solos disponíveis no mercado, principalmente desenvolvidas e 

aplicadas para obras de grande porte, como a construção de túneis e escavações 

em solos moles em áreas urbanas. Ainda, verifica-se que, conforme Pedroso (2015), 

existem vários procedimentos de melhoramento e estabilização de solos com 

diversos agentes aditivos, como a cal, o poliuretano, o geotêxtil, as fibras, as 

grelhas, as resinas e outros.  

Dentre as várias técnicas de melhoramento disponíveis, destacam-se alguns 

trabalhos relevantes como os de: Thomé (1994), Guimarães (2002), Foppa (2005), 

Vitali (2008), Araújo (2009), Oliveira (2010), Consoli et al. (2011), Ruver (2011), 

Johann (2013), Pedroso et al (2014), Pedroso (2015) e Johann et al. (2016).  

Foppa (2005) estuda a mistura de cimento em pequenas dosagens; 

Guimarães (2002) apresenta os fundamentos e as aplicações da cal na Engenharia 

Civil; Vitali (2008) analisa os parâmetros de rigidez e resistência na mistura de solo-

cimento; Araújo (2009) estuda solos estabilizados com cal, em pó e em pasta; 

Oliveira (2010) estuda solos finos expansivos de baixa resistência estabilizados com 

cal; e Johann (2013) apresenta uma metodologia de previsão do comportamento 

mecânico e para a análise da variação da porosidade de um solo siltoso, tratado 

com cal.  

Consoli et al. (2011) estudam a adição de cimento para analisar a resistência 

à tração; Ruver (2011) estudou o arrancamento de fundações em solos tratados com 

cimento; Pedroso et al (2014) e Pedroso (2015) estudaram o melhoramento da 

capacidade de suporte de solos com misturas com cal submetidos a esforços de 

tração; e Johann et al. (2016) fazem análise da aplicação da relação vazio/cal na 

estimativa da resistência à tração de um solo siltoso estabilizado com cal.  

Em conjunto com as técnicas de melhoramento estão agregados os materiais 

utilizados para esse procedimento. Thomé (2008) aponta que os materiais mais 

comuns utilizados para a estabilização de solos são a cal e o cimento. De forma 

geral, as adições desses materiais provocam modificações nas propriedades físicas 

e químicas dos solos, dependendo do material e da quantidade. O maior ou menor 

grau e a velocidade com que essas modificações se processam, dependem de 

características específicas do solo e da injeção, quantidade de água, tipo e grau de 

compactação do solo, temperatura, entre outros. Além de cimento e cal, uma série 
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de substâncias com ação química encontra aplicação no melhoramento de solos. 

Alguns materiais utilizados na estabilização química dos solos são os resíduos de 

processos industriais, tais como vinhoto, licor negro kraft, alcatrão de madeira de 

eucalipto, escória de aciaria, grits e lama-de-cal.  

Ferreira, Faleiro e Freire (2005) apresentam outros materiais que têm sido 

estudados com a finalidade do melhoramento do solo. Solo-betume, solo-resina, 

estabilização com cinzas volantes e escórias de alto-forno, emprego de sais, ácidos, 

ligninas, silicatos de sódio, aluminatos de cálcio, sulfatos de potássio, óxidos de 

ferro, palha de arroz e bagaço de cana-de-açúcar.  

Essas matérias-primas citadas são usadas principalmente no melhoramento 

de solo para a base de estradas, preconizados de acordo com algumas normas, por 

exemplo, AASHTO, DER e ABNT. Entende-se que a adição desses materiais deve 

atender às questões ambientais. Machado et al. (2006) estudaram o comportamento 

químico e ambiental de resíduos sólidos em pavimentos de estradas florestais e 

concluíram que os resíduos da indústria de celulose, lama de cal e grits, misturados 

ao solo, apresentaram baixos índices de contaminação, estando dentro dos limites 

normativos.  

Conforme Guimarães (2002), a utilização da técnica de melhoramento solo-

cimento no Brasil teve início em São Paulo, na década de 40, durante a construção 

de malhas rodoviárias. As primeiras experiências de campo foram realizadas no 

acesso dos aeroportos de Bauru e Presidente Prudente (Pirapozinho). Atualmente, o 

melhoramento e a estabilização do solo, utilizando adições de cimento e outros, já 

são empregados em diversas obras de engenharia. Cita-se, por exemplo, bases e 

sub-bases para pavimentos, aterros, taludes e fundações. 

Referente ao ganho de resistência com a mistura de cimento, Foppa (2005) 

descreve que mesmo em pequenas quantidades (1% a 7%) de cimento, em relação 

à massa de solo, são promovidos aumentos consideráveis da resistência à 

compressão simples da mistura. Segundo o autor, na faixa de teores estudados (1% 

a 7%), a resistência à compressão simples se eleva linearmente com o aumento do 

teor de cimento. Entre os motivos para esse ganho de resistência, o autor cita o 

aumento da massa específica seca do solo/cimento.  

Kédzi (1979) considera que as propriedades de um solo podem ser alteradas 

por meios mecânicos, térmicos, químicos ou outros. O modelo de tratamento 

escolhido depende das propriedades geotécnicas e físico-químicas do solo 
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envolvido e deve, como finalidade, no caso de uso em fundações, viabilizar a 

execução de fundações rasas em solos com baixa capacidade de suporte. 

Considerando a aplicação do melhoramento em fundações de LT, vale citar 

que as fundações de torres autoportantes estão sujeitas ora a esforços de 

compressão, ora a esforços de arrancamento (tração), devendo ser dimensionadas 

para ambas as condições. Pacheco, Danziger e Ferreira (2008) consideram como 

melhoramento do solo reaterros bem compactados, que geralmente apresentam 

deformações menores, se comparadas às fundações com o mesmo carregamento e 

tipo de solo, mas com compactações mal executadas. Em contrapartida, com uma 

compactação do solo mal realizada, essas características finais podem ser inferiores 

às do solo natural. Garcia (2005), em pesquisa realizada com terrenos bem e mal 

compactados, concluiu que a qualidade do solo acima da base da fundação 

influencia diretamente na capacidade de carga ao arrancamento.  

Como melhoramento de solos, além da compactação como forma de 

melhoramento do solo em fundações de LT, tem sido utilizado terra de empréstimo, 

brita ou solo-cimento, seguindo os padrões normativos DNIT, ABCP, ABNT e as 

normas das empresas do setor de energia elétrica, executados de acordo com as 

especificações dos projetistas de fundações, em conjunto com a fiscalização da 

obra.  

Segundo Zumrawi (2015), o cimento é o agente de ligação mais antigo desde 

a invenção da tecnologia de estabilização do solo em 1960. O cimento pode ser 

usado para modificar e melhorar a qualidade do solo ou para transformar o solo em 

uma massa cimentada com maior resistência e durabilidade.  

Sobre o assunto melhoramento de solo no Brasil, tem-se como uma 

referência importante a ABNT NBR 12253 (2012), que normatiza o procedimento de 

dosagem de solo-cimento para emprego como camada de pavimento, e a ABCP ET-

35 (2004) apresenta a dosagem das misturas de solo-cimento, normas de dosagem 

e métodos de ensaios.  

Além dos processos usuais da mistura do solo-cimento aplicados em base e 

sub-base de pavimentos, algumas técnicas têm surgido para atender casos 

especiais, como construções de túneis, estradas e barragens. Dentre essas 

técnicas, podem ser citadas o jet grouting (vertical e horizontal) e as injeções 

químicas (KOCHEN, 1992).  

O jet grouting convencional utiliza um jato de alta pressão de calda de 
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cimento, que rompe, escava e se mistura ao solo. Trata-se de um equipamento 

grande e de alto custo, havendo certas limitações para se trabalhar em obras de 

difícil acesso. Os equipamentos sugeridos pelos fabricantes de aditivos químicos 

são pequenos e utilizam bombas de ar comprimido para injetar o produto. No 

entanto, esses equipamentos não possibilitam a injeção do material em 

profundidade no terreno (KOCHEN, 1992). 

A grande vantagem da injeção química em relação ao grauteamento 

tradicional com calda de cimento está no tipo de material a ser injetado. O 

grauteamento químico de solos, que normalmente emprega líquidos que apresentam 

baixíssimas viscosidades, algo em torno de 20 cP (centipoise, unidades para a 

viscosidade dinâmica), permeia facilmente por solos argilosos, modificando suas 

propriedades em torno dos elementos estruturais (PEDROSO, 2015).  

Portanto, de acordo com as limitações das técnicas encontradas, há o alto 

custo e as limitações de atendimento aos locais de difíceis acessos nas construções 

de LT. Dessa forma foi projetado e executado um protótipo de um sistema de injeção 

de materiais estabilizantes (cimento, cal ou cinza), de pequenas dimensões e grande 

mobilidade (que pode ser transportado e operado por, no mínimo, duas pessoas, 

com o auxílio da carreta desenvolvida para o transporte do sistema de injeção), 

visando o melhoramento da capacidade de suporte permanente de solos de 

fundação dos locais de instalação de linhas de transmissão e/ou distribuição de 

energia elétrica (ANEXO  A).  

2.1.1. Fator água/cimento  

O fator água/cimento (a/c) é fundamental para obter-se a resistência à 

compressão dos concretos e argamassas em aplicações gerais. Apresentam-se aqui 

algumas citações de utilização do fator a/c, com exemplo da importância dele, 

inclusive em outras situações. A ABNT NBR 6118 (2014), dentre outros fatores, 

apresenta uma relação na qual o aumento do fator a/c implica em diminuição da 

resistência do concreto. A ABNT NBR 7681 (2013) "Calda de cimento para injeção" 

apresenta critérios, definições e parâmetros para a calda de cimento para injeção, 

focada principalmente em concreto protendido.  

A ABNT NBR 5629 (2006), que normatiza o procedimento de execução de 

tirantes ancorados no terreno, adota os seguintes índices ao fator a/c em massa: 

https://www.target.com.br/pesquisa/resultadocenwin.aspx?palavra=NBR%207681&p=16
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a) 0,5 para a execução da bainha (injeção inicial de chumbamento para a 

fixação do tirante), sendo aceita outra dosagem, desde que comprovada por ensaios 

específicos que sua resistência aos 28 dias supera 25 MPa; 

b) 0,5 a 0,7 para execução de reinjeção. 

A empresa Costa Fortuna Fundações e Construções utiliza o fator a/c = 1,0, 

sendo 0,8 o fator a/c mínimo para aplicação do jet grouting. E a ME-JG0002-01-

00/09 Tecnogeo apresenta aplicação com fator a/c = 1,0.  

Silva (2010) cita que na generalidade dos trabalhos de geotecnia, o fator a/c, 

em massa, utilizado na preparação das caldas em jet grouting, varia entre 0,4 e 1,0, 

e Carletto (2009) realizou estudos para avaliar os diâmetros das colunas de jet 

grouting, variando o fator a/c de 0,3 a 1,5, convergindo de 0,8 a 1,2.  

2.1.2. Dosagem da mistura  

A ABNT NBR 12253 (1992) – Solo – Cimento – Dosagem para emprego como 

camada de pavimento – considera o teor de cimento de 5% a 10% em relação à 

massa, aplicado em função das características dos solos conforme a classificação 

da ASTM D 3282. Assim, a dosagem é um item muito importante no estudo de 

melhoramento de solos, pois busca-se obter melhoramento significativo da 

capacidade de suporte dos solos com baixos teores de agente cimentante.  

Foppa (2005) estudou a dosagem em pequenas quantidades (1% a 7%) de 

cimento, em relação à massa de solo, e comprova aumentos consideráveis da 

resistência à compressão simples da mistura. 

Dass et al. (1994) estudaram a areia levemente cimentada com dosagem de 

cimento de (4%, 6% e 8%) em relação à massa de solo, obtendo ganhos 

significativos de resistências à compressão e à tração.   

Consoli et al. (2011) apresentam um estudo de melhoramento de solo com 

adição de cimento para analisar a resistência à tração. Os testes foram conduzidos 

de acordo com o método brasileiro [ABNT NBR 7222 (1983)]. Foram utilizadas 

amostras cilíndricas de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, teores de umidades 

fixos e 3 solos distintos, quatro massas específicas e quatro teores de cimento (2%, 

3%, 5% e 7%) para cada um dos três solos, utilizando cimento ARI com rompimento 

dos corpos de provas aos sete dias de cura, concluindo que a adição de cimento 

promoveu um aumento na resistência à tração de todas as misturas de solo-cimento 
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estudadas. 

Favaro et al. (2015) fizeram a análise dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento de solos a partir de misturas com cimento, com dosagem de 2% e 4% 

em relação à massa de solo, visando ganho de resistência ao cisalhamento do solo 

com pequenas dosagens de cimento.  

De acordo com alguns pesquisadores, na maioria dos trabalhos são adotadas 

dosagens de 1% a 10% de material de melhoramento em relação à massa de solo 

(SILVA, 2007; DASH, 2010; AL-MAKHTAR et al., 2012; PEDROSO, 2015; FAVARO 

et al., 2015; FOPPA, 2005; DASS et al., 1994; CONSOLI et al., 2011; ROHLFES, 

1996; ZUMRAWI, 2015; Consoli et al., 2015; VITALI, 2008, BOSZCZOWSKI et al., 

2004; KORMANN et al., 2011). 

2.1.3. Tempo de cura  

Como referência para tempo de cura do cimento, a ABNT NBR 12655 (2015) 

– Concreto – Preparo, controle e recebimento – aborda o tempo de cura em 

aplicação de cimento em concreto, como resistência característica aos 28 dias após 

a modelagem dos corpos de prova.  

Como exemplo de aplicação do tempo de cura, a ABNT NBR 11578 (1991) – 

Cimento Portland Composto – Especificação – cita que, a exigência mínima de 

resistência à compressão para o cimento CP II-F-32, deve ser considerado que aos 

três dias a mistura tenha alcançado mais de 30% da resistência à compressão; com 

sete dias, mais 60% e com 28 dias, 100% da resistência característica à 

compressão.  

Conforme as recomendações, a ABNT NBR 12024 (1992) – Solo – Cimento – 

Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos – considera que, para fins 

exclusivos de dosagem de solo – cimento, o período de cura (em câmara de 

umidade) deve ser, obrigatoriamente, de sete dias; outras idades de cura podem ser 

consideradas para controle de obra, pesquisas, ensaios especiais e outros.  

A ABNT NBR 7215 (1996), considera tempo de cura de corpos de prova de 

cimento para determinação da resistência à compressão, em duas etapas, 24 horas 

ao ar, e depois o prazo até ao momento do ensaio, submerso em tanque de água 

em câmara úmida, com procedimento de acordo com a mesma norma.  

Dentre as mais diversas normas técnicas, especificações e publicações sobre 
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a aplicação do cimento, buscou-se seguir as recomendações a fim de atingir os 

melhores resultados no melhoramento do solo com injeção de cimento, com ensaios 

de prova de carga estática em fundações superficiais, realizadas no campo 

experimental, área de estudo desta dissertação, após 28 dias de cura da calda de 

cimento, ao ar livre, sem controle de umidade.  

2.2. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS DE LT 

De acordo com Chaves (2004), as LTs atuais são mais estruturadas, com 

torres metálicas autoportantes com alta capacidade de carga, torres estaiadas, LTs 

com cabos de grandes seções para condução de correntes elevadas e altas-

tensões, mais de um circuito na mesma LT, grande distância entre cabos, bem como 

alta concentração de tensões nas fundações, enquanto as estruturas do início do 

século XX eram pequenos postes de madeira, com curtas distâncias de faseamento, 

cabos leves e menores cargas nas fundações. Com toda a evolução no sistema 

elétrico, bem como o aumento da demanda por energia, as fundações para essas 

torres passaram a ser projetadas para atender aos tipos de carregamentos que 

nelas atuam, inclusive foram alteadas e têm tendência à padronização, com vistas à 

obtenção de qualidade, segurança e economia.  

Chaves (2004) sinaliza que as torres de LTs podem ser divididas em três 

tipos: terminais ou fim de linha, torres de suspensão e torres em ângulo. Na FIGURA 

1 estão ilustrados o carregamento e os esforços da estrutura transmitidos à 

fundação. Pelo que se observa, o conceito básico é que enquanto dois pés estão 

sendo comprimidos, dois pés estão sendo tracionados, variando as resultantes 

conforme a configuração dos esforços na supraestrutura. 
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FIGURA 1 – IMAGEM DE CARREGAMENTO E ESFORÇOS EM UMA TORRE DE LDAT. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017). 

De forma geral, as estruturas de LTs estão divididas em estruturas de 

concreto armado (urbana) e metálicas (rural). Quanto à sua aplicação, uma torre de 

LT pode ser classificada como de ancoragem ou de suspensão. O primeiro grupo, 

torres de ancoragem, são torres autoportantes, e são subdividas em dois grupos, as 

torres de fim de linha e as em ângulos. Essas torres têm seus cabos ancorados nas 

mísulas da estrutura (GONTIJO, 1994).  

O segundo grupo, as estruturas de suspensão, também são divididas em 

dois grupos, as torres autoportantes e as estaiadas. Embora as torres de suspensão 

suportem pequenos ângulos de deflexão, em geral são utilizadas em torres de 

alinhamento (GONTIJO, 1994). 
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Conforme Gontijo (1994) as torres de fim de linha, denominadas torres de 

ancoragem, são estruturas autoportantes e aplicadas, geralmente, no começo e no 

fim de uma LT, na qual são ancorados os cabos condutores de energia elétrica, bem 

como os cabos de para-raios. Sobre as torres de fim de linha são aplicados os 

carregamentos dos cabos e o peso próprio da estrutura, além de serem passíveis a 

carregamentos provenientes da pressão dos ventos nos cabos e nas estruturas, 

sobrecarga providente de rompimento de cabos e colisões. Com o objetivo de 

ilustrar, na FIGURA 2 está apresentada uma torre fim de linha próxima à Subestação 

(SE) Cascavel Oeste.  

FIGURA 2 – TORRE FIM DE LINHA LT 500 KV FOZ DO IGUAÇU FURNAS – CASCAVEL OESTE. 

 

FONTE: O autor (2017). 

Conforme Gontijo (1994) as torres em ângulo, denominadas também de 

torres de ancoragem, pois resistem às resultantes dos esforços dos cabos nas 

diagonais das direções entre seus eixos, são resistentes semelhantes as de fim de 

linha e instaladas nos pontos de mudança de direção do traçado da LT. 

Normalmente essas torres são autoportantes. Os carregamentos nas estruturas são 

semelhantes às torres de fim de linha, exceto o esforço horizontal da fundação, pois 

nas torres em ângulo há módulos menores e geralmente em direção das bissetrizes 

conjugadas com os demais esforços. As configurações dos ângulos dependem dos 

tipos de LTs, do conjunto de torres, de acordo com os projetistas e da tensão de LT. 
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Na FIGURA 3 está demonstrada uma torre de ancoragem em ângulo. 

 

 

 

FIGURA 3 – TORRE DE ANCORAGEM LDAT 69 KV GUARICANA – SANTA QUITÉRIA.  

 

FONTE: O autor (2017). 

Em função análoga a das estruturas de fim de linha, as estruturas em 

ângulo, por estarem submetidas a maiores carregamentos, tensionado em um dos 

sentidos da LT, as cargas das estruturas são transmitidas para as fundações, e além 

dos esforços horizontais provenientes das trações dos cabos, há o esforço de 

compressão em dois pés e o esforço de tração nos outros dois pés. Esses esforços 

nas fundações geralmente podem ocorrer em outras configurações, ou seja, pode 

ter um pé submetido à compressão e os outros três à tração e vice-versa, em função 

do conjunto de carregamentos da estrutura, direção de vento e outros elementos 

(GONTIJO, 1994). 

Gontijo (1994) descreve ainda que as torres de suspensão, por sua vez, são 

instaladas entre as estruturas de fim de linha e as torres em ângulo em uma LT. 
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Geralmente são locadas em trechos retos ou em trechos em que se admitem 

pequenos ângulos, menores que 5°, podendo ser autoportantes ou estaiadas. Essas 

torres estão submetidas ao carregamento do peso próprio e ao peso dos cabos, aos 

rompimentos de cabos e às ações dos ventos. De modo análogo as torres de 

ancoragem, os esforços nas fundações das torres de suspensão autoportantes são 

distribuídos aos pés ora à compressão e ora pés à tração, com forças horizontais 

como módulos menores que as forças verticais. Já nas torres estaiadas os esforços 

de compressão são aplicados no mastro central e os esforços de tração, nos estais, 

que geralmente são quatro, e os esforços horizontais são praticamente desprezíveis 

semelhantes às suspensões autoportantes. Na FIGURA 4 está elucidada uma torre 

de suspensão, em que os cabos são suspensos pelos isoladores. 

FIGURA 4 – TORRE DE SUSPENSÃO DE LDAT 69 KV (GUARICANA – SANTA QUITÉRIA). 

 

FONTE: O autor (2017). 

Conforme exposto anteriormente, as estruturas de LTs estão submetidas a 

esforços horizontais, compressão e tração, e a fundação de uma torre deve ser 

dimensionada para atender a todas essas situações. O esforço predominante no 
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projeto de uma fundação de LT é o esforço de tração (não desprezando os demais, 

visto que devem ser verificados). Nesse caso, o esforço resistente resultante é o 

peso do elemento de fundação e do solo sobre ele. Em função dessa necessidade 

na segurança das estruturas submetidas à tração, Pacheco, Danziger e Ferreira, 

(2008) e Garcia (2005), em trabalhos distintos, analisam os reaterros sobre os 

elementos de fundações e concluem que quanto mais bem compactados forem 

esses solos, maior a resistência da fundação.  

De forma geral, os projetos de fundações de LTs são preferencialmente 

dimensionados em fundações superficiais. A fundação superficial é conhecida 

também por fundação rasa ou direta. De acordo com a ABNT NBR 6122 (2010) – 

Projeto e Execução de Fundações, nesse tipo de fundação toda a carga da estrutura 

é transmitida diretamente ao terreno devido às pressões distribuídas sob a base da 

fundação. As fundações profundas utilizadas em estruturas de LTs são blocos sobre 

estacas e tubulão, enquanto as fundações diretas mais utilizadas são grelha 

metálica, sapata de concreto e bloco de concreto. 

Caputo (1987) define que a fundação rasa deve ser empregada onde as 

camadas do subsolo, imediatamente abaixo das estruturas, sejam capazes de 

suportar as cargas. Ou seja, a distribuição da carga do pilar para o solo ocorre via 

base da fundação e essa distribuição tem um determinado valor capaz de ser 

suportado pelo solo. Essa capacidade de suporte do solo, sem que aconteça o 

rompimento ou exageradas deformações, determina o limite da carga da estrutura, 

bem como parâmetros como tensão admissível (considerada em função do fator de 

segurança) e resistência do solo (capacidade de carta sem minoração).  

As fundações superficiais requerem pouca escavação e, consequentemente, 

têm pequena profundidade em relação ao nível do solo. A ABNT NBR 6122 (2010) 

considera as fundações rasas com profundidade na ordem de até o dobro de sua 

largura de maior dimensão, pois o solo apresenta nessa cota tensões admissíveis 

condizentes com o projeto. Na prática, essa profundidade fica na ordem de 3 m para 

caracterizar-se ainda como rasa. Caso contrário, será determinada como fundação 

profunda.  

De acordo com o que há na prática e na literatura, as fundações rasas 

compreendem-se em diversos tipos de sapatas, grelhas, blocos e radiers. As 

sapatas podem ser do tipo isoladas, corridas ou associadas. Sapatas isoladas são 

aquelas cujos elementos são de concreto armado, dimensionado de forma que as 
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tensões de tração geradas sejam resistidas pelo aço, recebendo cargas de apenas 

um pilar. De modo geral esse tipo de sapata é a preferida na construção civil por ser 

mais econômica, uma vez que a quantidade de concreto utilizada é menor do que 

em outros tipos de sapatas. Sua espessura pode ser constante ou variável e sua 

base em planta é normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal, sendo o mais 

comum o formato cônico retangular (VELLOSO e LOPES, 2012).  

Existem vários métodos de dimensionamento de fundações de LTs 

submetidas à tração disponíveis, porém, nesta dissertação, utilizou-se o método 

desenvolvido pela Universidade de Grenoble, o qual está apresentado na sequência, 

que pode ser utilizado para grelhas metálicas, sapatas, tubulões e estacas. Na 

FIGURA 5 está apresentado um projeto de uma fundação do tipo grelha metálica, 

bem como a execução em obra, a grelha é amplamente aplicada em campo, devido 

à praticidade de execução, sendo o procedimento praticamente escavação, 

nivelamento e compactação.   

FIGURA 5 – FUNDAÇÃO EM GRELHA METÁLICA: PROJETO (A) EXECUÇÃO (B). 

   

FONTE: O autor (2017). 

Na FIGURA 6 está ilustrado um projeto em corte e a aplicação em campo de 

uma sapata em concreto armado, que se assemelha à grelha na forma de 

distribuição das forças e que é utilizada nesta dissertação. As sapatas têm grande 

aplicabilidade devido à possibilidade de ajustes na profundidade e na largura.  

 

(b) (a) 
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FIGURA 6 – FUNDAÇÃO TIPO SAPATA. PROJETO (A) EXECUÇÃO (B). 

   

FONTE: O autor (2017). 

2.3. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE 

FUNDAÇÕES 

Em grande parte das formulações para a elaboração de projetos de 

fundações são utilizados parâmetros de resistências ao cisalhamento do solo 

[ângulo de atrito interno (Φ’) e intercepto coesivo (c’)], bem como o índice físico peso 

específico natural do solo (n). Esses parâmetros podem ser obtidos por meio de 

ensaios de laboratório e de campo (AZEVEDO, 2011).  

Antes da elaboração de qualquer projeto de fundação é necessário o 

conhecimento básico das características do solo em que se pretende executar a 

fundação. Para tanto, a ABNT NBR 6122 (2010) – Projeto e execução de fundações, 

apresenta no item 4 as considerações e orientações dos métodos de investigações 

geológicas e geotécnicas. Observa-se que “o reconhecimento do subsolo constitui 

pré-requisito para projetos de fundações seguros e econômicos” (AZEVEDO, 2011). 

A ABNT NBR 6122 (2010) apresenta os ensaios de laboratório mais usuais 

(a) (b) 
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na prática: 

 Ensaios de caracterização geotécnica; 

 Ensaio de cisalhamento direto; 

 Ensaio triaxial; 

 Ensaio de adensamento; 

 Ensaios para a caracterização de expansibilidade; 

 Ensaio de colapsibilidade; 

 Ensaio de permeabilidade;  

 Ensaios químicos (como exemplo ensaio de pH do solo). 

A seguir estão apresentados os procedimentos para a obtenção de 

parâmetros geotécnicos por meio de ensaios de laboratórios.  

Os ensaios de compressão triaxial apresentam certa similaridade com o 

cisalhamento direto, muito utilizado para a análise do comportamento mecânico e a 

obtenção de parâmetros de resistência ao cisalhamento e deformabilidade de solos.  

Alguns trabalhos importantes, que apresentam informações a respeito de 

ensaios de compressão triaxial são os de Head (1982), La Rochelle et al. (1988), 

Baldi, Hight e Thomas (1988) e Laçasse e Berre (1988). Essas referências foram 

apresentadas no simpósio promovido pela ASTM no ano 1986, denominado 

Advanced Triaxial Testing of Soil and Rock. 

Entende-se que os ensaios triaxiais compõem um dos métodos mais 

confiáveis disponíveis para a determinação dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento dos solos. Pinto (2006) descreve que o intercepto coesivo e o ângulo 

de atrito interno são mensurados a partir da aplicação de um estado hidrostático de 

tensões e um carregamento axial sobre um corpo de prova cilíndrico, confeccionado 

com solo, sobre o qual se deseja obter tais parâmetros geotécnicos.  

Conforme estudado na Mecânica dos Solos, o peso específico natural do 

solo (n) é definido numericamente como o peso total do solo (P), dividido pelo seu 

volume total (V). O ensaio mais comum para a determinação do peso específico 

natural do solo in situ é o método do cilindro de cravação, que é padronizado no 

Brasil pela norma ABNT NBR 9813 (1987). O método consiste basicamente na 

cravação, no solo, de um molde cilíndrico de dimensões e peso conhecidos. O 

volume do solo será igual ao volume interno do cilindro e seu peso igual ao peso 

total subtraído do peso do cilindro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_dos_solos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ABNT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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Outro ensaio muito utilizado, principalmente quando os corpos de prova 

possuem volumes irregulares, é o método da balança hidrostática, que utiliza o 

Princípio de Arquimedes, sendo que no Brasil é realizado com base na NBR 6508 

(1984). Ainda, outro parâmetro relevante é o teor de umidade do solo, que é obtido 

conforme a norma da ABNT 6457 (1986).  

2.3.1. Obtenção de parâmetros geotécnicos a partir de correlações 

Conforme já mencionado, os parâmetros de resistência ao cisalhamento do 

solo, o intercepto coesivo (c’), o ângulo de atrito interno (Φ’), o índice físico peso 

específico natural do solo () são fundamentais para a elaboração de projetos e 

estimativa de cargas em fundações [AZEVEDO, 2011; ABNT NBR 6122 (2010)] e 

são considerados pela maioria dos métodos e procedimentos de cálculos de 

fundações, compreendendo os de Terzaghi, Vellozo e outros. No entanto, por conta 

dos aspectos da praticidade e do baixo custo, há preferência pelo ensaio SPT frente 

aos ensaios de cisalhamento direto e triaxial para obtenção dos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento.  

Assim, há pesquisadores que têm procurado, de certa forma, facilitar o 

processo de cálculo para a elaboração de projetos, padronizando, por meio de 

correlações e métodos empíricos e semi-empíricos, a obtenção do intercepto 

coesivo (c’), o ângulo de atrito interno (Φ’) e o peso específico natural do solo (n), a 

partir dos resultados do índice de resistência à penetração (NSPT). A seguir discorre-

se sobre algumas correlações fundamentais para a previsão de capacidade de carga 

de projeto de fundações.  

 Godoy (1972) apud Cintra, Aoki e Albiero (2003), apresentou correlações em 

função da consistência da argila e a compacidade da areia, com base em resultados 

de ensaios de SPT. As TABELAS 1 e 2 apresentam as correlações para obtenção 

do peso específico natural dos solos para solos argilosos e arenosos, 

respectivamente.  

TABELA 1 – PESO ESPECÍFICO DE SOLOS ARGILOSOS.  

NSPT (Número de golpes) Consistência 
Peso específico natural 

(kN/m
3
) 

≤ 2 Muito mole 13 

3 – 5 Mole 15 

6 – 10 Média 17 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Arquimedes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/NBR
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11 – 19 Rija 19 

≥ 20 Dura 21 

FONTE: Godoy (1972) apud Cintra, Aoki e Albiero (2003). 

 

 

 

 

TABELA 2 – PESO ESPECÍFICO DE SOLOS ARENOSOS. 

NSPT (Número de 
golpes) 

Consistência 
Peso específico natural (kN/m

3
) 

Areia seca Úmida Saturada 

≤ 5 Fofa 
16 18 19 

3 – 8 Pouco compacta 

9 – 18 
Medianamente 

compacta 17 19 20 

19 – 40 Rija 

≥ 40 Dura 18 20 21 

FONTE: Godoy (1972) apud Cintra, Aoki e Albiero (2003). 

Os autores também apresentam a correlação empírica com NSPT para a 

estimativa do ângulo de atrito interno de solos arenosos, conforme a equação 1:  

𝛷 =  28 +  0,4 𝑁𝑆𝑃𝑇 (1) 

Onde: 

Φ - ângulo de atrito interno do solo; 

NSPT – número do índice do ensaio SPT. 

 

Enquanto Teixeira e Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2003), 

descrevem a seguinte equação de correlação: 

𝛷 =  (20. 𝑁 𝑆𝑃𝑇)
1

2⁄                                                 (2) 

Teixeira e Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2003) sugerem a 

seguinte correlação do intercepto coesivo para solos argilosos, com o índice de 

resistência à penetração NSPT:  
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𝑐 =  10  𝑁𝑆𝑃𝑇                                                (3) 

Onde: 

c – intercepto coesivo do solo (kPa); 

NSPT – número índice do ensaio SPT. 

 

Os solos apresentam uma característica predominante de areia, silte ou 

argila, compostos por frações de uma ou mais composições na sua granulometria, 

como argilosa, siltosa ou arenosa. Assim, adotam-se na prática correlações 

intermediárias entre as fórmulas mencionadas para efetuar os cálculos de 

fundações.   

Para a obtenção do ângulo de atrito interno para solos coesivos saturados, 

adota-se o ângulo de atrito interno do solo Φ°. Solos coesivos sem presença de 

nível de água, Φ10°. Para solos arenosos, utiliza-se a correlação proposta por 

Godoy (1972) na equação 1.  

 Quanto à estimativa da coesão em solos coesivos pode ser utilizada a 

correlação de Teixeira e Godoy (1996), a equação 3. Para solos arenosos, 

considera-se c = 0. Em especial, para solos areno-argilosos, utiliza-se c = 0,1. NSPT / 

3. 

Nesta pesquisa para se obter os parâmetros geotécnicos para 

dimensionamento das fundações por correlações foi utilizado o relatório de 

sondagem SPT SP 01A, realizado em 31/03/2015, próximo ao local onde foram 

executadas as fundações (ANEXO B). 

2.4. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTOS DE FUNDAÇÃO 

O presente item contempla os métodos de dimensionamentos de fundações 

definidos para essa dissertação, em que estão apresentados: dimensionamento de 

fundações superficiais à compressão pelo método de Terzaghi; dimensionamento de 

fundações superficiais à tração pelo método de Grenoble; procedimentos de cálculos 

e equações para sapatas e tubulões à tração do método de Grenoble; e 

considerações gerais sobre o método de Grenoble de previsão de capacidade de 

carga da tração.  
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2.4.1. Dimensionamento de fundações superficiais à compressão 

O dimensionamento e a análise de esforços à compressão são 

apresentados de forma sucinta com base em um dos métodos mais utilizados nos 

cálculos de fundações superficiais à compressão, a saber, o consagrado método de 

Terzaghi (VELLOSO e LOPES, 2012). Esse método é aplicado, principalmente, para 

esforços de compressão com esforços horizontais menores que a tensão resistente 

do solo. A tensão sobre o solo é resultante do quociente entre o carregamento 

vertical e a área da base da fundação, conforme a Equação 4, e coeficientes de 

capacidade de carga de Terzaghi apresentados na TABELA 3.  

𝜎𝑟𝑒𝑠 = 𝑐 . 𝑁𝑐 + 𝐷 . 𝛾 . 𝑁𝑞 +
1

2
 . 𝛾 . 𝐵 . 𝑁𝛾           (4) 

Onde: 

σres – capacidade resistente à compressão;  

D – profundidade da fundação;  

c – intercepto coesivo do solo; 

γ  – peso específico do solo; 

B – largura da fundação; 

Nc, Nq, N – coeficientes de capacidade de carga de Terzaghi em função do 

ângulo de atrito (Φ). 

TABELA 3 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA DE TERZAGHI. 

Φ (°) 
Ruptura geral Ruptura local 

Nc Nq Nγ N’c N’q N’γ 

0 5,7 1 0 5,7 1 0 

5 7,3 1,6 0,5 6,7 1,4 0,2 

10 9,6 2,7 1,2 8 1,9 0,5 

15 12,9 4,4 2,5 9,7 2,7 0,9 

20 17,7 7,4 5 11,8 3,9 1,7 

25 25,1 12,7 9,7 14,8 5,6 3,2 

30 37,2 22,5 19,7 19 8,3 5,7 

34 52,6 36,5 35 23,7 11,7 9 

35 57,8 41,4 42,4 25,2 12,6 10,1 

40 95,7 81,3 100,4 34,9 20,5 18,8 

45 172,3 173,3 297,5 51,2 35,1 37,7 

FONTE: Terzaghi (1943). 
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De acordo com Terzaghi (1943) apud Velloso e Lopes (2012), a fundação, 

para ser considerada superficial, deve possuir largura de 2 B, igual ou maior que sua 

profundidade D, da base da fundação. Se essa condição for satisfeita, pode-se 

desprezar a resistência ao cisalhamento do solo acima do nível da base da 

fundação, substituindo-o por uma sobrecarga q = γ D. 

Conforme Terzaghi (1943) apud Velloso e Lopes (2012), o tipo de ruptura 

geral, apresentada na TABELA 3, refere-se à solos de resistência média a elevada, 

enquanto que a ruptura local ocorre em solos considerados fracos, de baixa 

resistência. 

Os parâmetros de intercepto coesivo (c’), peso específico natural (γ) e ângulo 

de atrito interno (Φ’), necessários para a obtenção dos parâmetros Nc, Nq, N, são 

obtidos a partir de investigações geotécnicas.  

2.4.2. Dimensionamento de fundações superficiais à tração  

Há vários métodos de cálculos de fundações submetidas à tração, dentre 

alguns dos mais difundidos, a saber: do tronco de cone; do cilindro de atrito; de Balla 

(1961); de Meyerhof e Adams (1968); e o da Universidade de Grenoble (BIARREZ; 

BARAUD, 1968; MARTIN, 1966, 1973), que será apresentado, pois foi o método 

utilizado nesta dissertação.  

Ruffier (1999) cita que o método da Universidade de Grenoble, denominado 

de Método de Grenoble, foi originado a partir da observação do fenômeno real de 

ruptura do solo (com ensaios em modelos reduzidos) aliado a estudos teóricos do 

comportamento da fundação e desenvolvido pela Universidade de Grenoble e pela 

companhia estatal de energia elétrica da França (E.D.F. Électricité de France). A 

metodologia desenvolvida foi também aferida em número elevado de provas de 

carga em escala natural por uma série de instituições, por meio de países membros 

da Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques à Haute Tension 

(CIGRÉ). 

Danziger (1983) postula que as considerações teóricas são baseadas no 

estudo do equilíbrio limite dos solos e que a metodologia da Universidade de 

Grenoble está fundamentada em um número elevado de ensaios de tração em 

modelos reduzidos, cujas observações originaram a formulação da teoria do método.  

Conforme Ell (2003) é considerado que a ruptura de uma fundação submetida 
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à tração, desprezando os esforços horizontais, pode se dar por cisalhamento 

generalizado, quando a superfície de ruptura é composta de retas inclinadas com a 

vertical, atingindo a superfície do terreno, ou por cisalhamento localizado, quando a 

superfície de ruptura se localiza ao redor da base da fundação, sem atingir a 

superfície do terreno.  

A estimativa da capacidade de carga de uma fundação, carga de ruptura, no 

caso de uma fundação cilíndrica, como estaca ou tubulão sem alargamento de base, 

em solo considerado homogêneo, é a soma da resistência ao cisalhamento 

mobilizado ao longo da superfície de ruptura adicionado o peso da fundação e o 

peso do solo solidário à fundação no processo de ruptura e da sobrecarga, atuante 

na superfície, quando ela existir (ELL, 2003). 

Geralmente, em função dos esforços verticais serem bem superiores aos 

horizontais, as verificações de tombamento e deslizamento são realizadas 

separadamente, visto que o Método de Grenoble pressupõe apenas a atuação axial 

de uma carga vertical de tração (AZEVEDO, 2009). Danziger e Pinto (1979) 

enfatizam que um cuidado especial deve ser dado nos casos em que o 

carregamento horizontal é elevado, já que esses esforços podem conduzir a grandes 

excentricidades, afetando a estabilidade da fundação. 

Já em relação aos esforços de compressão e de tração, os esforços de tração 

são preponderantes no dimensionamento de fundações, isto é, as dimensões 

necessárias de uma fundação para combater determinada carga de tração 

conduzem a pressões de compressão no terreno aquém da pressão admissível do 

solo, exceto em alguns casos especiais, em que as cargas de compressão são 

muito elevadas e/ou o terreno apresenta baixa resistência, podendo ser 

preponderantes as análises à compressão (DANZIGER e PINTO, 1979). 

De acordo com Ruffiet (1999), foram realizados vários estudos e ensaios 

tornando o Método de Grenoble o mais utilizado no Brasil e no mundo, de forma 

abrangente e confiável, sendo aplicável a praticamente todos os tipos de fundação 

normalmente utilizados para linhas de transmissão de energia elétrica.  

Na realização do dimensionamento do cálculo, o método adota o conceito de 

profundidade crítica (Dc) da fundação a ser projetada. As fundações são divididas, 

nesse caso, em dois grupos: as pequenas, com profundidade menor que a 

profundidade crítica, e as de elevada profundidade, que são mais profundas que a 

profundidade crítica (GARCIA, 2005). Na FIGURA 7 se encontra apresentada a 
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variação da capacidade de carga (Qt) com a profundidade e a profundidade crítica 

(Dc).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA (QT) COM A PROFUNDIDADE, EM SOLOS 
RESISTENTES. 

 

FONTE: Martin (1966). 

Conforme Dias (1987) é também considerado o conceito de comportamento 

diferenciado para solos resistentes ou de baixa resistência (capacidade de suporte), 

em função do ângulo de atrito interno do solo, dividido em categoria 1 para ângulo 

de atrito menor que 15° e categoria 2 para ângulo de atrito maior que 15°:  

 categoria 1: solos argilosos, pouco resistentes, com alto grau de 

saturação e ângulo de atrito interno inferior a 15°; 

 categoria 2: solos resistentes, argilosos, com baixo grau de saturação, ou 

arenosos, saturados ou não, com ângulo de atrito interno superior a 15°. 

De acordo com Biarez e Barraud (1968), a estimativa da capacidade de 

carga para dimensionar uma fundação, isto é, a máxima capacidade de carga 

(Qt), será a resultante de esforços atuando acima da área do tronco de cone, 

formada pela superfície de cisalhamento, sendo aceita, como aproximação, a soma 
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dos estados limites de equilíbrio em área homogeneizada. 

O método apresenta os procedimentos separados em estacas cilíndricas, 

grelhas (placas) e sapatas e tubulões, devido às particularidades inerentes a cada 

solução, bem como os ábacos propostos pelo método. Nesta dissertação, 

apresenta-se somente o procedimento para o cálculo de sapatas e tubulões, visto 

que foram realizadas provas de carga em fundações do tipo sapata. O método é o 

mesmo para sapatas e tubulões, porém nesta dissertação aplicou-se somente às 

sapatas.  

 

 

2.4.3. Procedimentos de cálculos e equações para sapatas e tubulões à 

tração 

Nesse item são apresentados os procedimentos para cálculos e as 

respectivas equações, separados de acordo com os solos de categoria 1 e 2, bem 

como com profundidade inferior que a profundidade crítica ou não, em subitens 

separados.  

a) Sapatas e tubulões em solos de Categoria 1 e com profundidade inferior à 

profundidade crítica (D < Dc). 

De acordo com a metodologia apresentada por Danziger (1983), com a 

profundidade inferior à profundidade crítica, acrescentando-se a parcela do fuste 

nas considerações dos cálculos, na qual faz o ajuste para o caso de sapatas 

quadradas, em que é considerado o raio equivalente (Re), apresentado na Equação 

5, o ângulo α, positivo, é adotado igual ao arco tangente de 0,2 ou de π/16 e a 

equação 6 para o cálculo da resistência: as formas de ruptura do solo em sapatas 

assentadas em solos de categoria 1, com profundidade menor, igual e superior à 

profundidade crítica, estão ilustradas na FIGURA 8, representação esquemática 

das formas de ruptura para o sistema placa-fuste em solos de baixa resistência 

(categoria 1). 

𝑅𝑒 =  
𝑃𝑏 

8
             (5)          
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Onde: 

Re – Raio equivalente;  

Pb – Perímetro da fundação.  

𝑄𝑡 =  𝑃𝑏 . 𝐷 . (𝑐. 𝑀𝑐 +  𝛾 . 𝐷 . (𝑀𝛷 +  𝑀𝛾) + 𝑞 . 𝑀𝑞) + 𝑃 +  (𝑆𝑏 −  𝑆𝑓) . 𝐷 . 𝛾  (6) 

Onde: 

Qt – Capacidade de carga total; 

D – profundidade enterrada; 

c – intercepto de coesão; 

Mc – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado à coesão; 

γ – peso específico natural do solo; 

MΦ – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado ao ângulo de 

atrito; 

Mγ – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado ao peso 

específico; 

q – sobrecarga uniforme, atuante na superfície do terreno; 

Mq – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado à sobrecarga; 

P – peso da fundação; 

Sb – área da base da fundação; 

Sf – área do fuste da fundação; 

FIGURA 8 – FORMAS DE RUPTURA PARA O SISTEMA PLACA-FUSTE EM SOLOS DE BAIXA 
RESISTÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (a)                                 (b)                                    (c) 

 
FONTE: Martin (1966). 
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b) Sapatas e tubulões em solos de categoria 1 e com profundidade superior à 

profundidade crítica (D > Dc). 

Danziger (1983) apresenta as fundações tipo sapatas e tubulões em solos 

de categoria 1 e com profundidade superior à profundidade crítica (D > Dc) 

obtendo o procedimento similar às placas, à superfície de ruptura, partindo da base 

da placa no sentido da superfície do terreno, ocorre intra-solo, antes da ruptura 

atingir a superfície do terreno até a sua profundidade crítica.  

No método é considerada a contribuição do pilarete (ou fuste) na região 

entre o nível do terreno e a profundidade crítica. Portanto, o método considera que 

a estimativa da capacidade de carga total da fundação à tração é constituída por 

três parcelas. A primeira é a parcela da base, calculada de maneira semelhante às 

fundações com profundidades inferiores à profundidade crítica. A segunda é a 

parcela do fuste, em que o ângulo de ruptura α, a partir do nível zero do terreno até 

a profundidade crítica, é igual a Φ/8, de acordo com o ilustrado na FIGURA 8.b. E a 

terceira parcela é o peso da fundação, como nos demais casos, conforme a 

equação 7, sendo que os símbolos da fórmula estão apresentados na equação 6. 

 

Qt = Q(base) + Q(fuste) + P     (7) 

 

A parcela de resistência referente à área da base da fundação, com 

fundações com profundidades inferiores à profundidade crítica, é dada pela equação 

8: 

𝑄(𝑏𝑎𝑠𝑒) =  𝑃𝑏 . 𝐷𝑐  . (𝐶 . 𝑀𝑐1 +  𝛾 . 𝐷𝑐 . (𝑀𝛷 +  𝑀𝛾)
1

+ (𝑞0 + 𝛾. ( 𝐷 − 𝐷𝑐)). 𝑀𝑞1) +

(𝑆𝑏 −  𝑆𝑓). 𝐷𝑐  . 𝛾      (8) 

A parcela do fuste, em que o ângulo de ruptura α, a partir do nível zero do 

terreno até a profundidade crítica, é igual a Φ/8, é apresentada na equação 9: 

𝑄(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) =  𝑃𝑓 . (𝐷 − 𝐷𝑐). (𝐶 . 𝑀𝑐2 +  𝛾 . (𝐷 − 𝐷𝑐). (𝑀𝛷 + 𝑀𝛾)
2

+ 𝑞0. 𝑀𝑞2) (9) 

O método considera Mc1, (MΦ + Mγ)1 e Mq1 como coeficientes de 

capacidade de carga. Esses coeficientes são obtidos com a profundidade da 
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fundação igual à profundidade crítica (Dc). Assim, para o cálculo com ábacos, 

elaborado e fornecido pelo método, é necessário entrar com a relação da 

profundidade crítica pelo raio da fundação (Dc/R) e obter o coeficiente equivalente.  

Já os coeficientes de capacidade de carga Mc2, (MΦ + Mγ) 2 e Mq2 são 

obtidos em função do ângulo de α = – Φ/8. Para esse caso, a entrada de dados 

para o cálculo com ábacos é a relação (D – Dc)/R. O raio equivalente (Re) para os 

elementos de fundações não circulares é obtido pela relação Re = Pb /8 (Equação 

5): 

Analogamente ao procedimento para sapatas e tubulões executado em 

solos de categoria 1, a seguir são apresentados os detalhes de cálculo para 

sapatas e tubulões em solos de categoria 2 com profundidade inferior (D ≤ Dc) e 

superior à profundidade crítica (D > Dc). 

c) Sapatas e tubulões em solos de categoria 2 e com profundidade inferior à 

profundidade crítica (D ≤ Dc).  

Para a estimativa da capacidade de carga total da fundação à tração para 

esse modelo é utilizada a equação 10, em que a superfície de ruptura forma um 

ângulo negativo com a vertical, ângulo α = – Φ/4. Para os casos de placas não 

circulares, adota-se a relação Re= Pb /2.π. De acordo com Martin (1966), na 

FIGURA 9 estão ilustradas as formas de ruptura para sapatas em solos resistentes 

(categoria 2) em profundidade das fundações inferior (D ≤ Dc) e superior (D > Dc) à 

profundidade crítica. 

De acordo com Dias (1987), Oliveira (1986) e Garcia (2005), a capacidade 

de carga da fundação é diretamente influenciada na interface que ocorre entre o 

solo natural (não escavado) e o recompactado no entorno das sapatas, visto que a 

solicitação à tração é situada principalmente acima da base da fundação, de onde 

partem as superfícies de ruptura. Essas superfícies de ruptura podem permanecer 

dentro do reaterro da fundação ou avançarem para o solo natural, dependendo da 

força aplicada e do grau de compactação do reaterro.  

𝑄𝑡 =  𝑃𝑏 . 𝐷 . (𝐶 . 𝑀𝑐 +  𝛾 . 𝐷 . (𝑀𝛷 +  𝑀𝛾) + 𝑞0 . 𝑀𝑞) + 𝑃 + (𝑆𝑏 −  𝑆𝑓). 𝐷 . 𝛾   (10) 

FIGURA 9 – FORMAS DE RUPTURA PARA SAPATAS EM SOLOS RESISTENTES (CATEGORIA 2) 
PARA D ≤ DC E D > DC. 
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        (a)                                                              (b) 

 

 

 

 

FONTE: Martin (1966). 

d) Sapatas e tubulões em solos de categoria 2 e com profundidade superior à 

profundidade crítica (D > Dc).  

Conforme Martin (1966), a equação 11 considera a estimativa da 

capacidade de carga total da fundação a tração (Qt), composta por duas parcelas 

de cargas, para fundações com profundidade D de um tubulão ou uma sapata 

maior que a profundidade crítica Dc, assim o fuste (ou pilarete) atua de modo 

semelhante a uma estaca isolada com ângulo de ruptura α = – 8 / Φ. Como já 

apresentado, o sinal negativo indica que o ângulo abre em relação ao eixo vertical 

na direção da superfície do terreno. 

𝑄𝑡 = 𝑄(𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) + 𝑃    (11) 

Na qual a parcela de carga da base é dada por: 

Qt =  (Sb  −  Sf). m. M. (γ. D. tgΦ +  c)  (12) 

Onde m é obtido por meio da equação 13 ou m = 0,75 para e ≥ R – Rf:  

𝑚 = 1 – (
1

2.𝜋
. 𝑎𝑟𝑐. 𝑠𝑒𝑛 

𝑒

𝑅−𝑅𝑓
) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 < 𝑅 −  𝑅𝑓  (13) 

Onde: 

e – espessura da base da sapata ou tubulão; 

M – coeficiente para Rf/R em função do ângulo de atrito interno do solo (Φ). 
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A parcela de carga resultante do fuste é dada pela equação 14: 

𝑄𝑡 =  𝑃𝑓 . 𝐷 . (𝐶 . 𝑀𝑐 + 𝛾 . 𝐷 . (𝑀𝛷 +  𝑀𝛾) + 𝑞0. 𝑀𝑞)                  (14) 

Para fustes quadrados, o método considera o raio equivalente dado pela 

expressão da equação 15:  

𝑅𝑒 =  
𝑃𝑓

2𝜋
    (15) 

Onde: 

Re – raio equivalente para a fundação não circular; 

Pf – perímetro do fuste.  

 

 

2.4.4. Considerações gerais sobre o Método de Grenoble de previsão de 

capacidade de carga à tração 

Com base em ensaios experimentais, Biarez e Barraud (1968) e Martin 

(1966), de acordo com o apresentado nesta dissertação, estipularam algumas 

classes de estimativas para o ângulo α (superfície de ruptura do solo com 

referência em uma superfície vertical), em função do tipo de fundação e das 

características geotécnicas do solo.  

De acordo com as análises para a aplicação prática do método em campo, 

algumas adaptações são necessárias, com o objetivo de considerar a influência de 

alguns fatores observados em campo, por exemplo, o contato do solo com o 

elemento de fundação, visto que tais condições são distintas das encontradas nos 

ensaios realizados em laboratório, como a heterogeneidade do solo, o controle de 

qualidade no reaterro etc. (BIAREZ; BARRAUD, 1968).  

Também são encontradas algumas limitações no uso dessa metodologia de 

cálculo devido ao volume de tratamento teórico dispensado ao método e empregá-

la pode tornar-se moroso devido à quantidade de parâmetros envolvidos, expostos 

por meio de diversos gráficos, associados à heterogeneidade do solo, à coesão e 

ao ângulo de atrito distinto entre pequenas camadas e, assim, aumenta-se a 
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complexidade, exigindo uma análise computacional para evitar excessiva perda de 

tempo, além do levantamento pontual dos parâmetros (ELL, 2003). 

2.5. ENSAIOS DE CAMPO  

Neste item estão apresentadas as normas de procedimentos técnicos e as 

referências bibliográficas dos ensaios de campo de investigação geotécnica – 

ensaio SPT, para a obtenção dos parâmetros geotécnicos do solo e a elaboração 

dos projetos de fundações; e às provas de carga estática em fundações do tipo 

sapata para avaliar o desempenho do melhoramento aplicado nas fundações, por 

meio de injeções de calda de cimento.  

2.5.1. Investigação geotécnica – Ensaio SPT  

Conforme Azevedo (2011) aborda, os projetos de fundações de LTs, em 

sua maioria, usam a vertente analítico-experimental, na qual são aplicadas 

combinações de expressões matemáticas, denominadas equações empíricas, que 

têm como base os resultados (número de golpes SPT, nível de água e tipo de solo) 

de sondagens a percussão (SPT). Assim, obtêm-se os parâmetros necessários 

para a aplicação nas formulações, para o cálculo da capacidade de carga à tração 

e à compressão de fundações de LTs. 

Velloso e Lopes (2010) explicam que as sondagens à percussão são 

perfurações capazes de ultrapassar o nível de água e atravessar solos 

relativamente compactos ou duros, definição que vai ao encontro das finalidades 

apresentadas pela norma da ABNT NBR 6484 (2001).  

A ABNT NBR 6484 (2001) normatiza e fornece as diretrizes para a 

execução da sondagem a percussão SPT no Brasil, que em resumo consiste na 

queda de um martelo de 65 kg, a uma altura de 75 cm, o qual, atingindo a 

composição da haste, faz o amostrador padrão Raymond penetrar no solo. A 

cravação é executada em três etapas de 15 cm. O índice NSPT é a soma das duas 

últimas etapas de 15 cm.  

A ABNT NBR 6484 (2001) apresenta os detalhes de aparelhagens 

necessárias para uma sondagem SPT, os princípios do ensaio, os procedimentos e 

os critérios de paralização, o relatório de campo e, finalmente, o relatório definitivo. 
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De acordo com Belincanta e Ferraz (2000), a investigação SPT é um ensaio 

realizado para a obtenção do índice de resistência à penetração dinâmica NSPT, o 

qual possibilita o recolhimento de amostra do solo na respectiva profundidade. Os 

dados são utilizados para a previsão de comportamento de solos, a partir de 

métodos empíricos e semi-empíricos.  

É importante mencionar que, a respeito da confiabilidade do ensaio SPT, 

principalmente no quesito de controle da eficiência da energia de cravação, o 

método é amplamente utilizado e Lukiantchuki (2012), mostrou, por meio do estudo 

de interpretação de resultados do ensaio SPT, com base em instrumentação 

dinâmica, que o controle do procedimento executivo permitiu a obtenção de 

resultados confiáveis e a energia no topo da composição não apresentou grande 

variabilidade.  

2.5.2. Provas de carga em fundações  

Neste item temos a fundamentação teórica pertinente à prova de carga 

estática de compressão e à tração em fundações superficiais tipo sapata, uma vez 

que foram executadas sapatas e realizadas as provas de carga no campo 

experimental (área de estudo) desta dissertação, que está apresentada no capítulo 

3.  

A obrigatoriedade da execução da prova de carga estática é preconizada 

pela norma ABNT NBR 6122 (2010). No Brasil há o ensaio de placa normatizado 

pela ABNT NBR 6489 (1984) e internacionalmente pela norma ASTM D-1194 

(2003). 

Cintra, Aoki e Albiero (2003) comentam que as provas de carga em sapatas 

reais de concreto armado praticamente não são realizadas, a não ser em alguns 

raros casos de pesquisa. A baixa frequência da realização desse ensaio pode ser 

justificada por dificuldades econômicas e técnicas.  

O ensaio de placa [ABNT NBR 6489 (1984)], de forma geral, tem um alto 

custo de execução, o que impossibilita que sejam feitos ensaios desse grau em 

larga escala, sendo essa também uma dificuldade técnica. Igualmente, a 

necessidade de identificação de ruptura e a extrapolação de resultados são vistas 

como obstáculos (CINTRA, AOKI E ALBIERO, 2003). 

Já para fundações profundas, Cintra et al. (2013) abordam a norma ABNT 
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NBR 6122 (2010), que considera para a prova de carga estática a norma ABNT NBR 

12131 (2006), Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio.  

Vale ressaltar, que por ausência de normas específicas para provas de 

carga em fundação do tipo sapata isolada, apresentam-se nessa revisão as 

considerações normativas a respeito de provas de carga em estacas e em placas.  

De acordo com a ABNT NBR 12131 (2006), a realização de uma prova de 

carga em uma estaca consiste, basicamente, na aplicação de esforços estáticos 

crescentes à estaca, a fim de registrar os deslocamentos correspondentes. Dessa 

maneira é possível avaliar seu comportamento de carga versus o deslocamento e, 

consequentemente, estimar as características de capacidade de carga. Tais 

esforços estáticos podem ser axiais de tração ou compressão, ou transversais.  

Conforme a ABNT NBR 12131 (2006), para a aplicação da carga, são 

utilizados um ou mais macacos hidráulicos, que devem ter capacidade ao menos 

10% maior que o máximo carregamento do ensaio. Esses macacos hidráulicos são 

alimentados por bombas elétricas ou manuais. O conjunto de macaco hidráulico 

mais bomba deve ser montado e utilizado de maneira que se garanta que a carga 

aplicada seja atuante na direção desejada. 

A norma ABNT NBR 12131 (2006) estabelece três maneiras distintas para o 

sistema de reação para prova de carga à compressão. A primeira, a partir de uma 

plataforma carregada, chamada de “cargueira”, em que a plataforma deve ser 

sustentada por cavaletes ou “fogueiras”, com carregamento de material cuja massa 

total permita superar a carga máxima prevista para a prova de carga em, ao menos, 

15%. O segundo sistema, de reação, poderá ser realizado a partir de estruturas 

fixadas ao terreno via elementos tracionados, de maneira que o conjunto permaneça 

estável sob as cargas máximas do ensaio. Os elementos tracionados podem ser 

conjuntos de estacas projetadas com capacidade de carga à tração ao menos 1,5 

vezes maior que a máxima carga prevista para a prova, podendo ser as estacas 

definitivas ou executadas apenas para o ensaio; ou um conjunto de tirantes 

ancorados ao terreno. Esse conjunto deve ser previamente ensaiado com, pelo 

menos, 1,2 vezes a máxima carga prevista para cada tirante. Por fim, a terceira 

maneira para o sistema de reação para provas de carga à compressão pode ser 

realizada pela própria estrutura, se ela for devidamente verificada.  

Para provas de carga à tração, a ABNT NBR 12131 (2006) cita que o 

sistema deve ser projetado de maneira a garantir o coeficiente de segurança mínimo 
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de 1,5, e sua reação pode ser obtida no terreno, nas estruturas existentes ou em 

outras estacas. 

Conforme a ABNT NBR 12131 (2006) deve ser feita a medição das medidas 

das cargas aplicadas e dos deslocamentos axiais ou transversais do topo da estaca 

e do tempo da realização de cada medida, realizadas por um manômetro instalado e 

alimentado pelo macaco hidráulico, o qual deve ter uma leitura máxima que não 

ultrapasse 25% à máxima prevista na prova de carga.  

Além da medição da carga, pela NBR 12131 (2006), deve-se medir os 

deslocamentos com quatro extensômetros, que são instalados em dois eixos 

ortogonais, permitindo leituras diretas de 0,01 mm, a fim de medir os deslocamentos 

verticais do topo da estaca. Os extensômetros ficam devidamente apoiados ou 

fixados por meio de uma barra metálica, de forma que façam as leituras dos 

deslocamentos das fundações, sem interferências externas. E efeitos externos 

significativos, como vento e temperatura, devem ser considerados quando provocam 

algum tipo de deslocamento.  

Conforme prevê a ABNT NBR 12131 (2006) é fundamental a documentação 

do projeto de fundação com as medidas geométricas, previsão de carga e as 

condições do subsolo, de acordo com o relatório de sondagem SPT. O prazo mínimo 

entre a instalação da estaca e o início do carregamento da prova de carga é de três 

dias, caso o solo apresente comportamento não coesivo, e de dez dias, se 

apresentar comportamento coesivo. Esse prazo pode ser alterado, caso haja 

interesse em observar o comportamento da estaca em longo prazo.  

De acordo com a ABNT NBR 12131 (2006) durante a prova de carga, o 

carregamento é aplicado até a ruptura da estaca, ou até duas vezes o valor previsto 

para sua carga de trabalho. Os carregamentos podem ser lentos ou rápidos – o 

critério de escolha é definido a partir do tipo de solo. Para a interpretação dos 

resultados de deformações, o tipo de carregamento deve ser levado em 

consideração.  

Se o carregamento for do tipo lento, ele deve ser executado em estágios 

iguais e sucessivos, atendendo às seguintes observações da norma: a carga 

aplicada em cada estágio não deve ser superior a 20% da carga de trabalho prevista 

para a estaca ensaiada e, em cada estágio, a carga deve ser mantida até a 

estabilização dos deslocamentos e, no mínimo, por 30 minutos.  

No ensaio lento são realizadas as leituras imediatas dos deslocamentos 
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encontrados após a aplicação da carga. As leituras devem ser feitas nos primeiros 2 

minutos, seguindo-se de 4, 8, 15 e, por fim, 30 minutos, contados a partir do início 

do estágio. Após os primeiros 30 minutos, deve-se efetuar a leitura a cada novo 

intervalo de 30 minutos, até que ocorra a estabilização. Essa estabilização dos 

deslocamentos é determinada por meio do desempenho da curva tempo versus 

deslocamento. Quando a diferença entre as leituras nos tempos t e t/2 for 

correspondente a no máximo 5% do deslocamento, há a determinação da 

estabilização.  

No caso de a estaca não atingir o rompimento, a carga máxima do ensaio 

deve ser mantida durante um tempo mínimo de 12 horas entre a estabilização dos 

recalques e o início do descarregamento. Esse descarregamento é feito em quatro 

estágios, com duração mínima de 15 minutos para cada um deles. Cada estágio é 

mantido até a estabilização dos deslocamentos, seguindo os mesmos padrões 

explicados anteriormente. Após todo o descarregamento, as leituras dos 

deslocamentos devem continuar até a sua estabilização.  

Quando a prova de carga for do tipo carregamento rápido, o ensaio também 

será feito em estágios iguais e sucessivos, porém a carga aplicada agora não deve 

ser superior a 10% da carga de trabalho prevista para a estaca ensaiada. 

Independentemente da estabilização dos deslocamentos, a carga deve ser mantida 

por apenas 5 minutos e a sua leitura deve ser feita, obrigatoriamente, no início e no 

final de cada estágio. Quando a carga máxima do estágio for atingida, deverá ser 

feito o descarregamento, também efetuado em quatro etapas. Cada uma deverá ser 

mantida por 5 minutos, com leitura dos respectivos deslocamentos. A leitura final 

deve ser feita após 10 minutos do descarregamento total.  

A NBR 12131 (2006) recomenda que, em caso de acidentes em que a prova 

de carga seja interrompida por anormalidade do sistema de reação ou aplicação da 

carga, as estacas devem ser descarregadas e a prova de carga reiniciada. Caso o 

problema seja apenas no sistema de referência ou de leitura, o descarregamento 

também deve ser feito até o estágio anterior, e a leitura inicial e o deslocamento 

adotados serão referentes a esse estágio. A partir de então, retoma-se a prova de 

carga novamente. Finalizado o ensaio, os resultados devem ser apresentados em 

forma de relatório. As informações que devem constar nesse relatório são:  

a) Descrição geral do ensaio realizado, incluindo: identificação do ensaio e 

sua localização; data e hora do início e fim da prova; planta de locação, 
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indicando a estaca ensaiada e os pontos de realização dos ensaios de 

campo para caracterização do solo; representação das características do 

terreno por meio do perfil geotécnico do local de ensaio, obtido na 

sondagem mais próxima; e planta e corte da montagem da prova de 

carga, mostrando os sistemas de reação, de aplicação de carga e os 

dispositivos de leitura e referência;  

b) Tipo e características da estaca ensaiada, como: dimensões geométricas 

(o comprimento, a seção transversal, o volume da base, se houver e, 

eventualmente, a inclinação); cotas do topo e da ponta da estaca; data 

da execução, moldagem ou cravação; e características estruturais da 

estaca (armadura, concreto etc.);  

c) Dados de instalação da estaca, como: dados do equipamento de 

execução, conforme o tipo de estaca; e informações referentes a 

eventuais ocorrências anormais durante a execução;  

d) Referência dos dispositivos de aplicação de carga e de medição das 

deformações, inclusive número e localização dos extensômetros, e dados 

de aferição do conjunto macaco-bomba-manômetro;  

e) Ocorrências excepcionais durante o ensaio, como: perturbações dos 

dispositivos de carga e de medição; modificações na superfície do 

terreno contíguo à estaca; eventuais alterações nos pontos de fixação 

das referências de leituras; desaprumo do dispositivo de carga; 

deformações excessivas dos tirantes; e outras inobservâncias da norma 

devido às contingências locais; 

f) Tabelas das leituras tempo-recalque e carga-recalque de todos os 

estágios;  

g) Curva carga versus deslocamento, salientando os tempos de início e fim 

de cada estágio, adotando-se uma escala de maneira que a reta ligando 

a origem e o ponto da curva correspondente à carga estimada de 

trabalho resulte em uma inclinação de (20 ± 5°), com o eixo das cargas.  

As fundações superficiais diretas do tipo sapata aproximam-se das placas 

ensaiadas pela ABNT NBR 6489 (1984). Conforme citado, em função de não existir 

norma específica para realização de prova de carga em sapata, seguem-se aqui as 

considerações dos procedimentos normativos dos ensaios de placa. Para a 
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execução de uma prova de carga direta devem-se seguir determinados 

procedimentos de instalação e aparelhagem:  

a) O primeiro deles, segundo a norma, é de que a cota da superfície de 

carga deverá, sempre, ser a mesma que a das eventuais bases das 

sapatas de futura fundação; 

b) O segundo procedimento refere-se à placa, a qual deverá ser rígida para 

a aplicação das cargas ao solo. A placa também deverá ser colocada no 

solo em seu estado natural e de maneira nivelada, além de ter uma área 

não inferior a 0,5 m²; 

c) O terceiro procedimento relatado pela norma diz que, ao se abrir o poço, 

deve-se cuidar e assegurar de que a umidade natural e o amolgamento 

do solo na superfície da placa não sejam alterados; 

d) O quarto item, a fim de garantir a instalação a aparelhamento da prova 

de carga, cita que em torno da placa de prova (ou poço) “o terreno 

deverá ser aplainado e não poderão existir cargas aplicadas a ele dentro 

de uma faixa de largura, pelo menos igual ao diâmetro ou lado da placa”. 

Para a medição dos recalques, conforme a ABNT NBR 6489 (1984) deverão 

ser utilizados extensômetros sensíveis (resolução) a 0,01 mm, colocados em dois 

pontos diametralmente opostos à placa, livres de influência de movimentos da placa, 

do terreno circunvizinho, ou de demais itens que possam interferir na medição a ser 

realizada. Por fim, referente à instalação e ao aparelhamento para a prova de carga 

descrita nessa norma, preocupa-se em assegurar que não existam trepidações de 

qualquer espécie durante a execução da prova de carga.  

A aplicação de carga segundo a ABNT NBR 6489 (1984) deverá ser feita em 

estágios sucessivos de, no máximo, 20% da taxa admissível provável do solo. Em 

cada estágio de carga, os recalques serão lidos imediatamente após a aplicação 

dessa carga e depois de intervalos de tempo sucessivamente dobrados (1, 2, 4, 8, 

15 minutos). O novo acréscimo de carga é aplicado após a verificação da 

estabilização dos recalques, com tolerância máxima de 5% do recalque total nesse 

estágio, entre leituras sucessivas. 

O critério de término do ensaio em placa é quando ocorre primeiro um 

recalque total do dobro da taxa admitida para o solo, ou um recalque de 25 mm. 

Caso a carga máxima alcançada não atinja a ruptura, deverá ser mantida pelo 
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intervalo de tempo de 12 horas. O descarregamento deverá ser feito em estágios 

sucessivos não superiores a 25% da carga total aplicada no ensaio, efetuando as 

devidas leituras de recalques da mesma maneira que foram realizadas as leituras 

durante o carregamento.  

Segundo a ABNT NBR 6489 (1984) após a execução do ensaio, uma curva 

pressão versus recalque poderá ser dimensionada, bem como, deverão constar as 

demais informações pertinentes, como observações feitas no início e no fim de cada 

estágio de carga, com indicação dos tempos decorridos. Anexo à curva, segue a 

apresentação dos resultados da seguinte forma:  

a) Dia e hora do início e fim da prova de carga; 

b) Situação do local da prova no terreno e cota da superfície carregada em 

relação a um RN bem determinado; 

c) Corte do poço de prova com indicação de dimensões e natureza do 

terreno até, pelo menos, uma vez e meia a menor dimensão da placa abaixo da 

superfície da prova de carga; 

d) Referência aos dispositivos de carga e medida; 

e) Ocorrências excepcionais durante a prova de carga. Por exemplo: 

perturbações dos dispositivos de carga e de medida, modificações na superfície do 

terreno adjacente à prova de carga etc.  

Por ausência de normas específicas para provas de carga em sapata 

isolada, apresenta-se essa revisão a respeito de provas de carga em estacas e em 

placas, visto que a prova de carga realizada no campo experimental apresentada no 

capítulo 4 segue esses procedimentos.  

2.5.3. Análise dos resultados das provas de carga 

Após a realização das provas de carga e os devidos registros das cargas e 

seus respectivos deslocamentos são realizadas as análises dos resultados. A seguir 

serão apresentadas as considerações sobre a análise de carga versus 

deslocamento, critérios de ruptura de prova de carga e critério de ruptura de carga-

recalque.  

a) Análise de carga versus deslocamento.  

Devido à ação de uma carga aplicada, todo e qualquer material passa por 
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uma deformação, podendo-se obter, então, uma correlação entre as cargas e suas 

respectivas deformações (CAPUTO, 1983).  

De acordo com Caputo (1983), umas das principais causas de recalques é a 

compressibilidade do solo, dessa forma, há uma diminuição do volume do solo 

abaixo de onde são aplicadas as cargas; em particular, um caso de grande 

importância prática é aquele que se refere à compressibilidade de uma camada de 

solo, saturada e confinada lateralmente. Comumente, chamam-se de recalques por 

adensamento, que alguns autores preferem denominar recalques por consolidação.  

Os resultados obtidos a partir da prova de carga estática podem ser 

traduzidos em figura do tipo gráfico de carga versus deslocamento, em que a partir 

dos gráficos gerados é possível encontrar a variação entre o carregamento realizado 

versus o recalque encontrado em função do carregamento aplicado. Segundo 

Caputo (1983), quanto maior o carregamento, maior o recalque obtido, até que se 

atinja seu limite de deslocamento. Dessa forma, o ensaio de prova de carga consiste 

em “carregar progressivamente o terreno, utilizando-se de placas metálicas de 

dimensões determinadas e medir os recalques sucessivos”. Nos ensaios de prova 

de carga estática, dois tipos de recalques podem ser encontrados: o recalque 

acumulado e o recalque residual. O recalque acumulado refere-se à leitura do 

deslocamento total de cada etapa de carregamento, enquanto o recalque residual 

refere-se à leitura do deslocamento após a paralisação da etapa de carregamento 

das cargas. 

b) Critérios de ruptura de prova de carga.  

Segundo Niyama, Aoki e Chamecki (1996), os critérios de ruptura existentes 

na bibliografia podem ser ordenados em três grupos: 

 Critério de deformabilidade limite: a carga de ruptura corresponde à 

máxima relação entre a carga e o deslocamento (FULLER e HOY, 1977); 

 Critérios de inserção das fases elásticas e plásticas: se a curva da carga 

versus recalque é traçada em escala logarítmica tenderá a duas retas, 

cuja interseção define a carga de ruptura (DE BEER, 1969; BUTLER e 

HOY, 1977); 

 Critérios limites do deslocamento total: a carga de ruptura é fixada em 

função de um deslocamento predeterminado. Podem-se destacar os 
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trabalhos de Davisson (1972), da ABNT NBR 6122 (2010) e de alguns 

códigos de obras, como o da cidade americana de Boston, para a 

interpretação de ensaios em placa [ABNT NBR 6489 (1984)]. Esse código 

estabelece que a tensão admissível é a menor entre dois valores: a 

tensão que corresponde a um recalque de 10 mm e a tensão que 

corresponde a um recalque de 25 mm, dividida por dois. 

Outra forma de se avaliar os resultados obtidos no ensaio é seguindo o que 

Barata (1984) apresenta em seu trabalho sobre o critério de ruptura de Terzaghi 

(1943). O autor cita que em solos de resistência média a elevada, à medida que a 

pressão aumenta, o material deforma-se pouco, criando uma resistência ao 

deslocamento, fazendo com que a ruptura ocorra bruscamente. Em solos fracos, as 

deformações ocorrem em uma velocidade maior e de forma crescente, não sendo 

possível observar uma ruptura definida. Nesse caso, as rupturas são constantes e 

dispersas na massa de solo, podendo-se dizer que elas acontecem em regiões 

localizadas, formando uma reação em cadeia. 

Segundo os critérios de ruptura de Terzaghi (1943), a ruptura pode ser dada 

de duas formas, a generalizada (C1) e a localizada (C2), que podem ser observadas 

na FIGURA 10. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 – CRITÉRIO DE RUPTURA DE TERZAGHI. 
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FONTE: Pinto (2016). 

O primeiro tipo de ruptura citado é tipicamente de solos de resistência média 

a elevada. Esse tipo de ruptura é característico de areias medianamente compactas 

a muito compactas e em argilas médias a duras. Já a ruptura localizada ocorre em 

solos fracos, compreendendo areias fofas a medianamente compactadas e argilas 

muito moles a moles (BARATA, 1984). 

c)  Critério de ruptura de carga-recalque. 

A maneira mais precisa de se estabelecer as características de carga-

recalque para fundações é por meio do ensaio de prova de carga estática em solo, 

utilizando placa circular. A avaliação da maior tensão suportada por um solo sem 

que ele tenha rupturas ou recalques excessivos pode ser considerada o passo mais 

importante no caso de uma fundação superficial, assim, determinando a taxa de 

trabalho do solo (CINTRA e ALBIERO, 1998). 

 

 

 

 

FIGURA 11 – CURVA TENSÃO X RECALQUE COM COMPORTAMENTO DE ENCRUAMENTO DO 
SOLO. 
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FONTE: Costa (1999). 

FIGURA 12 – CURVA TENSÃO X RECALQUE COM RUPTURA PLÁSTICA. 

 

 

FONTE: Costa (1999). 

Costa (1999) apresenta dois comportamentos típicos de curva tensão versus 

recalque para determinados tipos de solo. O primeiro caso, quando o solo apresenta 

encruamento, ou seja, o solo recebe o endurecimento pelo acréscimo de 

deformação plástica (FIGURA 11) e o segundo caso, apresentado na FIGURA 12, 

quando ocorre inicialmente uma fase de deformação elástica (trecho OA) e, em 

seguida, um trecho de grande curvatura com ruptura aparente (trecho AB). 

Dentre alguns trabalhos de prova de carga, faremos referência aqui de Sales 

(1998), que avalia o ganho de resistência em solo melhorado com cimento por meio 

de prova de placas circulares; Miozzo (2007), que realiza estudo de prova de carga 
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à compressão em fundação do tipo sapata de concreto armado; e Ruver (2011), que 

avalia o ganho de resistência de fundação de concreto armado em solo melhorado, 

com mistura de cimento por meio de prova de carga.  

Sales (1998) estudou o melhoramento artificial de camadas de solo, visando 

contribuir para a viabilização de uso de solos melhorados para suporte de fundações 

superficiais. O estudo baseou-se em resultados experimentais de provas de carga 

em placas circulares de diâmetro 0,30 m, e 0,60 m sobre camadas de solo 

melhorado com 5% de cimento. Em seus resultados, comparando as curvas tensão 

versus recalque do solo melhorado com cimento com as curvas do solo natural, 

verificou-se que a adição de cimento resultou em um acréscimo significativo da 

capacidade de carga e uma redução considerável dos recalques.  

Miozzo (2007) realizou provas de carga à compressão em sapata de concreto 

armado, utilizando pilares e viga de reação, obtendo resultados satisfatórios das 

provas de carga, com valores circundando em torno de 13% abaixo e 8% acima do 

valor real obtido por meio das provas de carga, convergindo para as previsões de 

capacidade de carga pelo método de Terzaghi. Uma de suas sugestões de pesquisa 

foi a realização de provas de carga sobre sapata assente em solo melhorado, 

utilizando-se solo compactado, solo-cal, solo-cimento, ou outras adições como areia 

fundida, ou ainda lastro de concreto, brita ou outros.  

Ruver (2011) realizou o estudo avaliando os benefícios gerados pelo aumento 

de capacidade de carga em fundação escavada e reaterrada com areia fina e 

homogênea, cimentada, avaliando sua influência em termos das propriedades 

geométricas (diâmetro e profundidade da fundação e diâmetro do melhoramento) e 

geotécnicas (coesão, ângulo de atrito, módulo de elasticidade, influência do teor de 

cimento). Para a realização das provas de carga à tração variou–se o diâmetro (30 e 

45 cm), profundidade (entre 0,5 e 2,0 m) e teores de cimento (0%, 3% e 7%). 

Verificou-se que o aumento do teor de cimento e da profundidade, aumentaram a 

capacidade de carga à tração.  

No solo natural foi observado que quanto maior a fundação, maior a carga 

máxima de arrancamento, mantendo-se a tensão aplicada no solo, enquanto que 

para areia com 3% de cimento, quanto maior a fundação, maior a carga de máxima 

de arrancamento, porém com tensões maiores para fundações menores (RUVER, 

2011). 

A adição de cimento proporcionou ganhos expressivos de resistência, da 
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ordem de nove vezes para 3% de cimento, 13,5 vezes para 7% de cimento, em 

relação à areia não cimentada, bem como aumento da rigidez e menor 

deslocamento no solo melhorado (RUVER, 2011).  

Portanto, neste trabalho foi avaliado o ganho de resistência na fundação do 

tipo sapata em concreto armado, com injeção de calda de cimento no entorno das 

fundações, por meio de prova de carga estática à compressão e à tração. A prova 

de carga em sapata se assemelha às provas de carga em placas, e o melhoramento 

proposto, nesse caso, foi a injeção de calda de cimento.  

     



64 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO NO CAMPO EXPERIMENTAL 

Neste capítulo se encontram informações sobre a área de estudo, o local 

onde foram coletadas as amostras de solos para a realização de ensaios de 

laboratório, a realização de sondagem SPT, a execução de fundações superficiais 

tipo sapata isolada, a injeção de calda de cimento e o teste de prova de carga à 

compressão e à tração nas sapatas. Todas as atividades citadas estão 

detalhadamente apresentadas no capítulo 4 desta dissertação. 

a) Localização geográfica do campo experimental.  

A área de estudo para a realização do melhoramento da capacidade de 

suporte de solos de fundação, a partir de injeções de calda de cimento, foi no 

terreno onde se encontra instalada a Subestação Bateias, pertencente à Copel, 

localizada em Bateias, distrito de Campo Largo – PR, próximo à Curitiba, capital do 

Estado do Paraná. Na FIGURA 13 está apresentada a localização de Bateias, nas 

coordenadas UTM (647.763E; 7.188.694S).  

FIGURA 13 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

FONTE: Adaptado de DNIT.  
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Na FIGURA 14 está apresentada uma vista aproximada do campo 

experimental dentro da SE Bateias.  

FIGURA 14 – CAMPO EXPERIMENTAL NA SE BATEIAS. 

 

FONTE: O autor (2017). 

Para a realização dos estudos de melhoramento da capacidade de suporte do 

solo de fundação foi necessário obter informações sobre as características do solo, 

a localização da área de estudo, os meios de acessos (estradas e ruas), a 

disponibilidade de água e de energia elétrica.  

b) Caracterização geológica e pedológica. 

As características básicas dos solos da região onde a área de estudo se 

encontra foram obtidas incialmente a partir de relatórios de sondagens SPT, 

acervados na Copel, e mapas geológicos da Mineropar, depois foram realizados 

estudos com amostragens especificas. 

De acordo com a Mineropar (2006), o solo da região é de origem sedimentar 

de transformação das rochas da Formação Capiru, que é composto por rochas 

metassedimentares, tais como metassiltitos, filitos, ardósias e quartzo, sericita e 

xistos. Na FIGURA 15 está apresentada a região do Escudo, ao leste do Estado do 

Paraná, área onde o distrito de Bateias está localizado, uma região com 

características bem diversificadas.  
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FIGURA 15 – MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DO ESCUDO. 

 

FONTE: Adaptado de Mineropar (2006). 

Conforme abordado por Fiori e Salamuni (2012), no capítulo sobre Geologia 

de Curitiba e arredores, no livro Twin Cities, a Formação Capiru tem origem no 

período Neoproterozóico e é composta por filitos, calcários dolomíticos, metapelitos 

e quartzitos, cobertos por solos residuais e transportados.  

Segundo Fiori e Salamuni (2012), os filitos possuem cor amarelada a 

acinzentada e são formados por grãos de quartzo recristalizados. O solo 

transportado foi descrito como tendo coloração marrom-escura. O solo residual, por 

sua vez, foi descrito como sendo castanho-claro e o solo saprólito possui coloração 

vermelha a amarelada. Já a camada de solo residual maduro possui espessura 

pequena, logo chegando até o filito. 

Quanto à classificação da camada de solo, de acordo com a Embrapa (1999), 

os solos da região são classificados como cambissolos, que são solos constituídos 

por material mineral, com horizonte B. Devido à heterogeneidade do material de 

origem, das formas de relevo e das condições climáticas, as características desses 

solos variam muito de um local para outro. Na FIGURA 16 está apresentado o mapa 

de solos do Estado do Paraná, com predominância de cambissolos na região de 
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estudo. 

FIGURA 16 – MAPA DE SOLOS DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

FONTE: Adaptado de Embrapa (2012). 

Conforme a Embrapa (1999), os cambissolos são, em geral, solos pouco 

profundos (50-100 cm), moderadamente a bem drenados, com sequência de 

horizontes A, B, C, com transições claras entre os horizontes e apresentam um certo 

grau de evolução, porém, não o suficiente para meteorizar completamente minerais 

primários de mais fácil intemperização, como feldspatos, micas, hornblenda e outros. 

c) Caracterização geotécnica. 

Para a caracterização geotécnica do solo da área de estudo, foram realizados 

ensaios de campo (sondagens à percussão SPT) e ensaios de laboratório. Sobre os 

ensaios de laboratórios são somente citados alguns em que são apresentados os 

resultados e utilizados nesta dissertação, não são discutidas as metodologias nem a 



68 

 

 

execução dos ensaios e seus respectivos resultados. Enquanto os ensaios de 

sondagem à percussão SPT são apresentados à execução e aos resultados.  

As sondagens à percussão SPT foram realizadas nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2014 e 31 de março de 2015, de acordo com as normas brasileiras 

NBR 6484 (2001) – (Execução de sondagens de simples reconhecimento de solos) 

e NBR 7250 (1982) – (Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em 

sondagens de simples reconhecimento dos solos). As informações dos relatórios de 

sondagens confirmaram as descrições bibliográficas dos solos da região. Na 

FIGURA 17 estão apresentadas a locação das três sondagens realizadas no campo 

experimental (SP-01, SP-01A e SP-01B).   

FIGURA 17 – LOCAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM SPT. 

 

FONTE: O autor (2017). 

A execução e os resultados da sondagem SPT, bem como dos demais 

ensaios e testes realizados no campo experimental são abordados nos capítulos 

seguintes. De acordo com as sondagens SPT, o local é constituído por solo pouco 

compacto e índice de resistência do amostrador padrão (Nspt), variando de 4 a 13 

para os três primeiros metros de ensaio, com material descrito como silte argiloso 

pouco arenoso.  

Na área de estudo foram coletadas amostras de solo na profundidade 

aproximada de 2,50 m, com o auxílio de uma retroescavadeira em duas 

oportunidades distintas para a realização de ensaios geotécnicos em laboratórios, 
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caracterização do solo, ensaios de cisalhamento e melhoramento com misturas de 

cal e cimento.  

Na FIGURA 18 está ilustrada a superfície do terreno do campo experimental 

na SE Bateias, enquanto na FIGURA 19 está ilustrada a abertura da trincheira para 

a amostragem de solos com o objetivo de realizar os ensaios de laboratórios.  

FIGURA 18 – VISTA DA SUPERFÍCIE DO TERRENO. 

 

FONTE: O autor (2017). 

FIGURA 19 – ABERTURA DE TRINCHEIRA. 

 

FONTE: O autor (2017). 
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Uma vez que os ensaios de laboratório do P&D não fazem parte da 

metodologia desta dissertação, vale apenas apresentar a caracterização do solo do 

campo experimental como referência técnica para contribuir na condução da 

metodologia dos trabalhos realizados em campo. O solo amostrado na região de 

Bateias apresentou massa específica real dos grãos de 2,745 g/cm³, limite de 

liquidez de 34%, limite de plasticidade de 24%, consequentemente o índice de 

plasticidade de 10%. Com base nos resultados obtidos por ensaio de análise 

granulométrica (argila = 12,6%, silte = 57,2%, areias = 27,1% e pedregulhos = 

2,6%), e de acordo com as faixas estabelecidas pela ABNT NBR 6502/1995, o 

referido solo foi classificado como um silte areno argiloso. 

A classificação do solo por ensaios pela sondagem SPT apresentou resultado 

de silte como fração dominante, semelhante ao ensaio de análise granulométrica de 

laboratório. A diferença foi por conta das ordens das frações secundárias, que foram 

de argilo siltoso pelo ensaio SPT e areno argiloso pelo ensaio de análise 

granulométrica em laboratório.   

O solo ocorrente na área de estudo de profundidade aproximada de 2,50 m 

pode ser descrito como material de cor amarelada e acinzentada, características 

provenientes de filitos, que são compostos por grãos de quartzo recristalizados. O 

solo encontrado superficialmente possui coloração marrom-escura, conforme a 

descrição do solo transportado da região. Já o solo residual na profundidade 

aproximada de até 4,00 m foi descrito como sendo castanho-claro. Não foram 

encontradas camadas de aterro. 

De acordo com as descrições das escavações no momento das execuções 

das fundações tipo sapata de 1,20 m de profundidade e das estacas de 4,00 m de 

profundidade, compreende-se que as sapatas estão com as bases localizadas na 

camada de solo residual maduro, abaixo dos solos transportados e acima de solo 

residual jovem (saprolítico), não contendo matérias orgânicas e não estando em 

estado de alteração, condições importantes para o estudo do melhoramento do solo.  

Os tipos de solos identificados na área de estudo estão de acordo com o que 

se encontra descrito na bibliografia.  

d) Justificativa da escolha da área de estudo.  

A definição da área de estudo se deu devido à localização geográfica, por ser 

de propriedade da Copel, com possibilidade de realizar os ensaios planejados; local 



71 

 

 

com pouca possibilidade de ocorrência de lençol freático elevado; solo de média 

capacidade de suporte, com possibilidade de comprovar a capacidade do 

equipamento desenvolvido; além da posição geográfica, que facilitou a logística para 

a realização dos ensaios e dos testes necessários. 

O fato de a área de estudo ser de propriedade da Copel foi favorável, uma 

vez que a propriedade dispunha de cercas de divisas, local isolado de grandes 

tráfegos, portaria com segurança 24 horas. Essas condições foram fundamentais 

para a realização dos estudos, que duraram mais de um ano, com etapas 

intercaladas, possibilitando a continuidade dos estudos sem interferências externas 

e/ou vandalismo, além da disponibilidade de energia elétrica, água potável e local 

apropriado para a locação de um container para depósito de materiais e 

equipamentos. 

O local, com pouca possibilidade de ocorrência de lençol freático elevado, foi 

fundamental para a realização dos estudos, uma vez que a presença de água 

comprometeria o procedimento de injeção de calda de cimento no solo, podendo 

estar saturado, sem capacidade de injeção, alterar significativamente o fator a/c e/ou 

injetar um volume muito grande de calda de cimento e não obter resultados de 

ganho de resistência significativa do solo. 

O solo de média capacidade de suporte foi essencial, pois solo de alta 

capacidade de suporte não precisa de melhoramento e, por outro lado, um solo de 

baixíssima capacidade de suporte, como a areia fofa ou a argila mole, poderia 

apresentar pouca resistência ao sistema de injeção. Logo, as condições de média 

capacidade de suporte possibilitaram analisar a capacidade de injeção do protótipo 

utilizado.  

 E, por fim, a posição geográfica próxima à cidade de Curitiba contribuiu para 

a logística e a realização dos trabalhos em campo. Possibilidade de ir a campo e 

retornar ao escritório e laboratórios no mesmo dia, suplemento de materiais, peças e 

equipamentos, bem como reposição de peças, além de otimização de custos com 

transportes e pernoite de hotel.  
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4. METODOLOGIA  

Neste capítulo está apresentada a metodologia adotada para os trabalhos de 

campo, a qual consiste na obtenção dos parâmetros geotécnicos para 

dimensionamento de fundações por meio dos ensaios de laboratório e por 

correlações; dimensionamento e execução de fundações superficiais à compressão 

e à tração; definição do procedimento e execução de injeções com calda de cimento; 

e, por fim, a execução das provas de carga estática em fundações, contemplando o 

sistema lento de aplicação da carga em sapatas, sistema de reação de apoio, 

medição dos deslocamentos e realização das provas de carga nas sapatas.  

4.1. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE 

FUNDAÇÕES 

Após a definição do campo experimental, área de estudo desta dissertação, 

seguiu a etapa de caracterização do solo, ou seja, a obtenção dos parâmetros de 

resistências ao cisalhamento do solo [ângulo de atrito interno (Φ’) e intercepto 

coesivo (c’)], bem como o índice físico peso específico natural do solo (n), que são 

fundamentais para a elaboração de projetos de fundações.  

Para a obtenção dos parâmetros geotécnicos para a elaboração de projetos 

de fundações foram seguidos dois procedimentos: a obtenção de parâmetros 

geotécnicos a partir de correlações; e a partir de ensaios geotécnicos de laboratório, 

conforme segue.  

4.1.1. Obtenção de parâmetros geotécnicos a partir de correlações 

A obtenção dos parâmetros geotécnicos a partir de correlações foi 

conseguida por meio dos resultados dos ensaios geotécnicos de campo, conhecidos 

como sondagem SPT.  

De acordo com o apresentado na revisão bibliográfica, item 2.5.1, a ABNT 

NBR 6484 (2001) normatiza e fornece as diretrizes para a execução da sondagem à 

percussão SPT no Brasil que, em resumo, consiste na queda de um martelo de 65 

kg, a uma altura de 75 cm o qual, atingindo a composição de haste, faz o 

amostrador padrão Raymond penetrar no solo. A cravação do amostrador é 

executada em três etapas sucessivas de 15 cm. O índice de resistência à 
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penetração (NSPT) é a soma das duas últimas etapas de 15 cm. O procedimento é 

realizado de metro em metro, anotando-se o número de golpes e a discrição do 

material encontrado. 

As sondagens à percussão – SPT foram realizadas no campo experimental, 

apresentadas no capítulo 3, pela empresa Datageo, nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014 e 31 de março de 2015, de acordo com as normas brasileiras NBR 6484 

(2001) – Execução de sondagens de simples reconhecimento de solos e NBR 7250 

(1982) – Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de 

simples reconhecimento dos solos. Os resultados podem ser observados nos 

relatórios de sondagens apresentados no Anexo B e no item dos resultados. 

Os parâmetros geotécnicos para o dimensionamento de fundações por 

correlações foram obtidos utilizando o relatório de sondagem SPT SP 01A, realizado 

em 31/03/2015, visto que foi o mais próximo de onde foram executadas as 

fundações. Por serem fundações superficiais, tomaram-se como base os resultados 

apresentados nos três primeiros metros da sondagem. Os parâmetros foram obtidos 

com a aplicação das equações 1 e 3, e as TABELAS 1 e 2, no item 2.3.1.  

4.1.2. Parâmetros geotécnicos por ensaios triaxiais  

Para a determinação das capacidades de carga das fundações, 

considerando o solo melhorado, ou seja, para avaliar o melhoramento do solo com 

injeções, foi necessário determinar as dimensões geotécnicas do elemento de 

fundação, bem como a capacidade estrutural da fundação para determinar os 

equipamentos para a realização das provas de carga, dessa forma recorreu-se aos 

resultados dos estudos de melhoramento de solos realizados em laboratório no P&D 

2866-0310/2012.  

No contexto do P&D foram realizados estudos de melhoramento com 

mistura de cimento e outros, no fator a/c = 0,5, com dosagem de 2% e 4% em 

relação ao peso do solo natural, com tempo de cura de 7 e 28 dias, com tesões 

cisalhantes de 20, 50 e 150 kPa, com teor de umidade controlado, por meio dos 

ensaios de cisalhamento direto e ensaios triaxiais, com amostras de solos do campo 

experimental desta dissertação. 

Dessa forma, por meio do estudo do melhoramento em laboratório, 

obtiveram-se os valores dos parâmetros geotécnicos para a elaboração de 
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fundações na condição de solo natural. Vale salientar que os resultados dos 

Relatórios Técnicos Finais do P&D e seus anexos apresentaram ganho de 

resistência do solo, principalmente, em relação ao acréscimo da coesão quando da 

aplicação das misturas de cimento em laboratório, enquanto que os resultados do 

ângulo de atrito interno do solo apresentaram uma tendência a manterem-se 

constantes, com valores próximos ao solo natural.  

Portanto, para determinar a capacidade de carga das fundações com solo 

melhorado para a execução no campo experimental, manteve-se o peso específico 

natural do solo natural, bem como o ângulo de atrito interno do solo, enquanto que a 

coesão, com base nos resultados de laboratório, foi duplicada em relação ao solo 

natural.  

4.2. DIMENSIONAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES  

Para o dimensionamento das fundações e a execução no campo 

experimental (área de estudo desta dissertação) foram utilizados parâmetros 

geotécnicos obtidos a partir de correlações. Foram utilizados também parâmetros 

geotécnicos conseguidos por ensaios geotécnicos de laboratório, visto que por meio 

desses ensaios foi prevista a capacidade de carga do solo melhorado. Foram 

dimensionadas fundações superficiais à compressão pelo método de Terzaghi e à 

tração pelo Método de Grenoble, conforme apresentado na revisão bibliográfica, no 

item 2.4, que serão detalhadas nos próximos itens.  

4.2.1. Dimensionamento de fundações superficiais à compressão 

Para determinação das cargas de compressão, primeiramente tomou-se por 

base as cargas aplicadas em fundação de LDAT, com valores considerados médios 

em relação aos valores apresentados na TABELA 4.  

TABELA 4 – DIMENSÕES E CARGAS NOMINAIS DE FUNDAÇÕES USUAIS EM LTs. 

Fundação Base (cm) 
Profundidade 

(cm) 
Carga compressão 

(tonf) 
Carga tração 

(tonf) 

Grelha L (122 – 373) 203 – 430 13,8 – 93,0 11,1 – 80,3 

Tubulão D (100 – 180) 300 – 700 13,8 – 93,0 11,1 – 80,3 

Sapata L (150 – 300) 150 – 300 13,8 – 93,0 11,1 – 80,3 

FONTE: O autor (2017). 
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Tendo como dado de entrada uma carga de compressão na ordem de 30 

toneladas-força (tonf) e os parâmetros geotécnicos do solo do campo experimental, 

aplicou-se o método estabelecido por Terzaghi, a partir das equações apresentadas, 

no item 2.4.1, para a definição da fundação a ser dimensionada e executada no 

campo experimental.  

Vale ressaltar que em projetos de fundações das LTs da concessionária 

proponente do P&D, apresentados nesta dissertação, são definidos 

preferencialmente: grelha metálica, tubulão e sapata, em função da praticidade de 

execução e dos custos, com dimensões e cargas médias nominais, conforme foram 

apresentadas na TABELA 4, onde L é o lado da base da fundação e D é o diâmetro 

da fundação.  

Conforme apresentado na TABELA 4, a opção de execução da fundação do 

tipo grelha metálica foi descartada, pois o elemento de fundação possui suas 

medidas e cargas nominais predefinidas. Para a realização das provas de carga, 

seria necessário um sistema de reação de apoio com cargas elevadas.  

De modo semelhante às grelhas, um tubulão dimensionado com as cargas 

mínimas visualizadas na TABELA 4, apresentaria dimensões pequenas, mais 

próximas de estaca do tipo broca e não seria representativo para os tipos de 

fundações tipo grelha ou sapata.  

Enquanto que as fundações rasas do tipo sapata, projetadas de acordo com o 

Método de Grenoble (tração), possibilitam o dimensionamento do elemento de 

fundação considerado pequeno, comparado às medidas convencionais de 

fundações do tipo grelha metálica, que possuem tamanhos padronizados sinalizados 

na TABELA 4.  

As dimensões geométricas da fundação foram: base de (60 x 60) cm por 30 

cm de altura; fuste de seção (30 x 30) cm por 110 cm de altura, sendo 20 cm 

aflorados acima do nível do terreno (FIGURA 20). Essas dimensões foram definidas 

de forma a representar uma fundação de torre de LT, porém em escala um pouco 

menor, na ordem de, aproximadamente, 60% em relação a uma sapata de tamanho 

real, para obter cargas em escalas compatíveis para a realização das provas de 

carga estática de forma segura.  
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FIGURA 20 – DIMENSÕES GEOMÉTRICAS DA SAPATA EM CORTE. 

 

 FONTE: O autor (2017). 

Para a obtenção da capacidade de carga à compressão foram utilizados 

parâmetros geotécnicos do solo, medidas da fundação e os coeficientes da 

capacidade de carga de Terzaghi, aplicados na equação 4, apresentada no item 

2.4.1. A seguir, na TABELA 5, estão apresentados os parâmetros utilizados para o 

dimensionamento das fundações.  

Conforme apresentado no item 4.1.2, o estudo de melhoramento realizado 

em laboratório, no contexto do P&D, apresentou ganho de resistência, 

principalmente, em relação ao acréscimo no intercepto coesivo, com menores 

alterações no ângulo de atrito interno do solo. Dessa forma, para a previsão de 

carga para a execução das fundações e a injeção de melhoramento nas fundações 

em campo experimental, adotou-se o critério de manter o mesmo ângulo de atrito e 

o mesmo peso específico do solo natural para o solo natural e para o solo 
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melhorado, e dobrou-se o valor da coesão (TABELA 5).  

 

TABELA 5 – PARÂMETROS DO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES. 

Parâmetros e 
medidas 

Solo natural por 
correlações 

Solo natural por ensaios 
de laboratórios 

Solo melhorado com mistura de 
cimento 

D (cm) 120 120 120 

B (cm) 60 60 60 

γ (kN/m³) 15,0 18,9 18,9 

Φ (º) 15 29,4 29,4 

c (kPa) 33,0 12,6 25,2 

Nc 9,7 19 19 

Nq 2,7 0,3 0,3 

Ng 0,9 5,7 5,7 

FONTE: O autor (2017). 

Conforme apresentado na TABELA 5, D e B são medidas geométricas da 

fundação definidas pelo projetista; γ, Φ e c são parâmetros geotécnicos para 

dimensionamento das fundações obtidos por ensaios de laboratórios ou por 

correlações, e Nc, Nq, Ng são os coeficientes de capacidade de carga de Terzaghi 

em função do ângulo de atrito (Φ) encontrados na TABELA 3, do item 2.4.1, para 

ruptura local.  

Vale salientar que os parâmetros geotécnicos, nesse caso, são importantes 

para o dimensionamento das fundações e a previsão de cargas, no entanto em 

campo, após a realização das injeções e a prova de carga, são avaliadas as tensões 

aplicadas nas fundações e as deformações do solo e não os parâmetros 

geotécnicos.  

4.2.2. Dimensionamento de fundações superficiais à tração 

Conforme já apresentado no cálculo à compressão, no item 4.2.1, foram 

dimensionadas as fundações, considerando três condições: solo natural com 

parâmetros geotécnicos obtidos por correlações; solo natural com parâmetros 

geotécnicos obtidos por ensaios de laboratórios; e solo melhorado com mistura de 

cimento com parâmetros adotados a partir de resultados de laboratório. Na TABELA 

6 são apresentadas as dimensões da fundação executada no campo experimental 

(área de estudo desta dissertação), apresentada no capítulo 3. As medidas estão de 
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acordo com a FIGURA 20 – Dimensões geométricas da fundação em corte, 

apresentada no item 4.2.1. 

 

TABELA 6 – DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO. 

L Sapata 
(m) 

H Base 
(m) 

L Fuste 
(m) 

H Fuste 
(m) 

H Fundação 
(m) 

Volume 
Sapata (m) 

P (kgf) 

0,60 0,30 0,30 1,10 1,20 0,21 517,50 

FONTE: O autor (2017). 

Essa fundação de concreto armado, apresentada na FIGURA 20 e na 

TABELA 6, se enquadra na definição de sapatas e tubulões, conforme aspectos 

teóricos já apresentados na revisão bibliográfica (item 2.4.3) sobre o procedimento 

de cálculo do Método de Grenoble. De acordo com a TABELA 6 são definidas as 

medidas da fundação para a realização dos cálculos, conforme o Método de 

Grenoble. Na TABELA 7 apresenta-se o resumo das medidas consideradas para o 

dimensionamento. De acordo com o método, nessa fundação, a profundidade D é 

menor que a profundidade crítica (Dc).  

TABELA 7 – INFORMAÇÕES PARA OS CÁLCULOS DAS SAPATAS PELO MÉTODO DE 
GRENOBLE. 

D (m) P (kN) Sb (m²) Req (m) Dc (m) D/R 

0,90 5,18 0,36 0,30 1,50 3,00 

FONTE: O autor (2017). 

Ressalta-se que o Método de Grenoble, apresentado no item 2.4.3, 

considera o solo dividido em duas categorias: solos de categoria 1, com ângulo de 

atrito interno menor que 15°, e solos de categoria 2, maior/igual a 15°. Com essas 

informações, solo de categoria 2 (TABELA 5), profundidade menor que a 

profundidade crítica e medidas das TABELAS 6 e 7, a determinação da capacidade 

de carga é feita utilizando a equação 10, apresentada no item 2.4.3-c, e os 

coeficientes de capacidade de carga de Grenoble, apresentados na TABELA 8, de 

acordo com o ábaco para sapata e tubulões curtos, do anexo C.  

Pelo Método de Grenoble, os coeficientes de capacidade de carga são 

obtidos a partir de ábacos (anexo C), que estão definidos pelo ângulo de atrito 

interno do solo (TABELA 8) pela razão D/R (TABELA 7). Os ângulos de atrito interno 

do solo nos ábacos estão definidos de 5° em 5°, motivo pelo qual estão 
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apresentados na TABELA 8, os valores 15°, 30° e 30°, diferente os valores de 14,0°, 

29,4° e 29,4°, respectivamente, que foram parâmetros do solo determinados por 

correlação e por ensaio de laboratório e foram apresentados na TABELA 4, no item 

4.2.1. Em relação ao solo melhorado seguiu-se a mesma consideração para coesão 

aplicada no dimensionamento à compressão, apresentada no item 4.2.1. 

TABELA 8 – PARÂMETROS E COEFICIENTES PARA O DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO. 

Parâmetros e 
coeficientes 

Solo natural por 
correlações 

Solo natural por ensaios 
de laboratórios 

Solo melhorado, 4% de cimento, 
28 dias em laboratórios 

γ   (kN/m³) 15,0 18,9 18,9 

Φ (º) 15,0 30,0 30,0 

c (kPa) 33,0 12,6 25,2 

Mc 0,96 0,84 0,84 

(MΦ +  Mγ) 0,14 0,28 0,28 

Mq 0,19 0,33 0,33 

FONTE: O autor (2017). 

Os parâmetros para o dimensionamento obtidos por correlações foram 

determinados de acordo com resultados SPT do primeiro metro de profundidade, 

enquanto que os parâmetros determinados por resultados de ensaios de laboratórios 

foram determinados na profundidade de amostragem, aproximadamente, 2,50 m.  

Os resultados obtidos pelos dimensionamentos à compressão e à tração 

foram fundamentais para a determinação dos projetos estruturais, a exceção das 

fundações, a aplicação das injeções e a realização das provas de carga estática, 

que são apresentadas nos próximos itens.  

4.2.3. Execução das fundações do tipo sapata  

As fundações apresentadas no dimensionamento dos itens 4.2.1. e 4.2.2 

foram executadas na área de estudo desta dissertação, apresentada no capítulo 3, 

contemplando quatro fundações rasas (do tipo sapata isolada), com o objetivo de 

realizar os testes com o protótipo de injeção, apresentado no ANEXO A, bem como 

executar as provas de carga estática nas fundações para avaliar o ganho de 

resistência por meio do melhoramento de injeção de calda de cimento aplicado nas 

fundações.  

As sapatas foram executadas no campo experimental, entre os dias 04 e 08 

de abril de 2016, de acordo com o projeto (APÊNDICE A), seguindo as etapas:  
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a) Locação das fundações; 

b) Escavação manual das cavas até as cotas de fundo de cava; 

c) Lançamento de uma camada de brita no fundo das cavas; 

d) Armação das armaduras e colocação nas cavas; 

e) Colocação e travamento das formas; 

f) Fixação do tirante para aplicação das cargas; 

g) Lançamento e vibração do concreto; 

h) Cura do concreto, ao ar livre, sem acompanhamento e controle de 

umidade;  

i) Reaterro das cavas com soquete manual.  

Após armação e colocação das armaduras, e colocação e travamento das 

formas, foi aplicado o concreto devidamente vibrado, em fundações com base de 60 

x 60 cm e altura de 30 cm. Acima das sapatas foi executado o fuste (pilar), com 

110 cm de altura (medida acima da base da sapata), sendo 20 cm aflorado (acima 

do nível do solo) e seção de 30 x 30 cm. Os pilares e as sapatas foram executados 

com armaduras capazes de suportar cargas de compressão e tração, além do pilar 

estar dotado de uma barra de tirante para permitir a aplicação das cargas de tração. 

As sapatas foram executadas utilizando-se concreto com resistência 

característica à compressão (fck) de 30 MPa e Slump (5±1) cm. As cavas abertas 

para a execução das sapatas foram reaterradas após a concretagem e desforma, 

em camadas de 20 cm compactadas, utilizando soquete manual, procedimento 

análogo das execuções de fundações LT.  

As fundações com pequenas dimensões, conforme executado com base 60 x 

60 cm e profundidade de 120 cm, possibilitaram a aplicação de cargas consideradas 

pequenas no momento da realização das provas de carga em campo, se 

comparadas com as cargas máximas da TABELA 4, que são medidas e cargas reais 

de fundação de LT.  

A execução da fundação em concreto armado, em escala reduzida, 

possibilitou o dimensionamento do elemento estrutural, de acordo com a demanda 

da carga de aplicação considerada possível para a realização da prova de carga 

estática de forma segura, com valores estimados, apresentados nos detalhes do 

projeto executivo (Apêndice A), enquanto que uma fundação do tamanho real 

aplicada em LTs aumentaria consideravelmente a carga na fundação, podendo 

inviabilizar a execução da prova de carga.  
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Dessa forma, as sapatas foram executadas para receber as provas de 

carga. A distância entre as sapatas (FIGURA 21), foi definida em função do tamanho 

das vigas de apoio para a realização das provas de carga, e a superfície de 

arrancamento da fundação, segundo o Método de Grenoble. A seguir estão 

apresentados alguns detalhes da execução. 

Na FIGURA 21 se encontra apresentado um croqui de locação das 

fundações e na FIGURA 22 é possível ver o detalhe em corte do projeto da 

fundação executada, enquanto parte do processo de execução das fundações em 

campo experimental está ilustrado nas FIGURA 23 a 25. Na FIGURA 23 está a 

etapa de escavação das cavas para a execução das sapatas, na FIGURA 24 temos 

a etapa de preparo da armadura e o tirante para receber o concreto, na FIGURA 25 

está apresentada a base da sapata concretada.  

FIGURA 21 – CROQUI DE LOCAÇÃO DAS SAPATAS NA SE BATEIAS.  

 

FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 22 – PROJETO EM CORTE DA FUNDAÇÃO EM SAPATA.  

 

FONTE: O autor (2017). 

 

FIGURA 23 – ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES. 

 

FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 24 – COLOCAÇÃO DE ARMADURA EM FUNDAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2017). 

FIGURA 25 – CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO.  
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FONTE: O autor (2017). 

4.3. EXECUÇÃO DE INJEÇÕES COM CALDA DE CIMENTO 

Neste item estão abordados os procedimentos necessários para a execução 

da injeção de calda de cimento, junto à base das fundações executadas no campo 

experimental. Mais especificamente se encontram nesse item a definição e a 

execução do procedimento de injeção, a preparação da calda de cimento, a 

cravação do trado e a injeção da calda de cimento no solo, em si. 

4.3.1. Definições do procedimento de injeção 

Antes da definição do procedimento de injeção foi desenvolvido um protótipo 

de injeção (ANEXO A), sendo realizados testes experimentais, de cravação do trado 

e injeções com água e calda de cimento para confirmar o desempenho do mesmo.  

Após a realização de alguns testes de injeção com calda de cimento com o 

protótipo injetor em campo experimental, foram definidas as injeções a serem 

realizadas junto a três fundações das quatro projetadas e executadas na subestação 
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Bateias. Uma das sapatas não teve injeção para assim ser possível avaliar o ganho 

de resistência por meio das provas de carga.  

Foram realizados testes, visando o melhoramento da capacidade de suporte 

do solo por meio da injeção de calda de cimento, com um fator a/c de 0,6. Conforme 

apresentado na fundamentação teórica, o fator a/c de 0,6 foi definido com base em 

testes experimentais com o injetor, realizados em testes preliminares, antes das 

injeções no campo experimental.  

Os ensaios de laboratório, ensaios triaxiais e o cisalhamento direto com solos 

amostrados do campo experimental com mistura de cal e cimento foram realizados 

com o fator a/c = 0,5, porém; após os primeiros ensaios realizados com a intenção 

de testar o trado injetor em campo, devido à dificuldade apresentada ao fluxo da 

calda pela saída do bico do injetor; foi adotado um fator a/c = 0,6 para a realização 

de injeção no campo experimental.  

Em campo não foi possível determinar a dosagem exata de cimento para 

injeção com precisão, devido ao espraiamento da calda de cimento no solo não ser 

uniforme, porém foi realizada uma estimativa hipotética para a determinação da 

quantidade de cimento para a compra. A injeção de calda de cimento foi um teste 

experimental, conforme apresentado nesse item.  

O cimento utilizado foi o CP II-F-32, cimento Portland, com trabalhabilidade 

adequada às mais diversas aplicações. Esse cimento atende às recomendações da 

ABNT NBR 11578 (1991) – Cimento Portland Composto – Especificação. 

Na FIGURA 26 estão ilustradas em planta as injeções e os furos verticais no 

solo, realizados junto às fundações executadas. Na FIGURA 27 está apresentado 

um corte esquemático das injeções, cravação do trado na posição vertical e 

direcionamento do jato de injeção na horizontal, voltado para a fundação.  Ressalta-

se que a fundação número 2 não teve injeção, de forma a obter o resultado de prova 

de carga à tração e à compressão para comparação com os demais resultados.  

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – POSIÇÃO DAS INJEÇÕES EM PLANTAS PRÓXIMAS ÀS SAPATAS. 
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 FONTE: O autor (2017). 

As injeções foram diferenciadas pela quantidade de furos executados com o 

trado injetor desenvolvido para o procedimento de injeção, sendo uma fundação com 

dois furos em sentidos opostos entre si, uma com 3 furos, formando um ângulo de 

120° entre si e uma com quatro furos simétricos em cada face da fundação, 

conforme ilustrado na FIGURA 26. 

A injeção no entorno das fundações foi prevista para ser realizada em 3 

profundidades, 80 cm, 160 cm e 240 cm, para cada ponto na vertical, com uma 

distância de 60 cm do centro da fundação, conforme apresentado na FIGURA 27. 

Foi definido que o jato de injeção seria posicionado sempre para o centro da 

estrutura. O posicionamento e o direcionamento do jato foram tomados como base 

de um ponto de referência na extremidade superior do trado, que coincide com o 

orifício de injeção na ponteira do mesmo. Mais detalhes de utilização do protótipo de 

injeção estão apresentados no ANEXO A.  

O critério para encerrar a injeção em um dado ponto foi definido como: a 

observação da saída de calda de cimento na superfície do solo na interface trado ao 
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solo, ou em qualquer ponto da superfície; e/ou impossibilidade de continuidade de 

injeção por interrupção do fluxo de calda.   
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FIGURA 27 – PROFUNDIDADES DE INJEÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 
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Para a definição do volume de injeção de calda de cimento, procedeu-se com 

algumas análises e cálculos, assumindo-se condições de contorno pré-

estabelecidas, apresentadas nas hipóteses a seguir. Foram tomados como base de 

cálculo os resultados dos ensaios de cisalhamento realizados com solo na condição 

natural e solo misturado com cimento, conforme Pretto, Buras e Silveira (2016) no 

relatório técnico Injeções e Provas de Cargas em Fundações Superficiais. 

Na TABELA 9 estão apresentados os parâmetros e índices físicos 

considerados nas definições de volume de injeção e superfícies de ruptura do solo. 

Na oportunidade adotou-se o ângulo de atrito de 35° > 29,4°, dos resultados dos 

ensaios triaxiais, para trabalhar com uma margem de segurança na realização dos 

trabalhos de campo.  

TABELA 9 – PARÂMETROS E ÍNDICES FÍSICOS DO SOLO. 

SOLO 
NATURAL 

TEOR DE 
UMIDADE (%) 

MASSA 
ESPECÍFICA DE 

MOLDAGEM (g/cm³) 

ÂNGULO DE 
ATRITO (f) (°) 

Valor médio 18,2 1,89 35,0 

FONTE: O autor (2017). 

Hipótese I: inicialmente, o volume de solo melhorado no local da injeção da 

calda de cimento foi definido conforme o que apresenta a FIGURA 27, que mostra, a 

partir da base da fundação, o mecanismo de ruptura por compressão baseada no 

equilíbrio plástico do solo, idealizada por Terzaghi (1943). Para isso, considerou-se 

inicialmente o ângulo de atrito interno do solo igual a Φ = 35,0°, obtido a partir da 

envoltória de resistência ao cisalhamento, com tensões normais de 20, 50 e 150 kPa 

realizada por ensaios triaxiais. Assim, foram obtidas informações espaciais 

detalhadas da influência do bulbo de tensões produzido pelo carregamento da 

fundação no solo. A zona I se refere à cunha que se move verticalmente para baixo 

solidária com a fundação; a zona II se refere à cunha em que ocorre o cisalhamento 

radial e a zona III se refere à cunha em estado plástico passivo de Rankine, com 

cisalhamento linear. 

Hipótese II: para o uso da formulação de Terzaghi, considerou-se: 

a) O ângulo de atrito interno do solo de 35°.  

b) Que o solo rompe de forma generalizada.  

c) Que o solo é homogêneo, isotrópico e semi-infinito.  

d) Despreza-se o atrito do solo/base da sapata. 
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e) Despreza-se a resistência ao cisalhamento até a profundidade de 

1,20 m. 

Salienta-se que a resistência ao cisalhamento até essa profundidade foi 

considerada apenas para a tração na estrutura pelo Método de Grenoble. 

Hipótese III: de acordo com o que foi apresentado na FIGURA 26, definiu-se 

que as injeções deveriam ser realizadas a uma distância máxima de 60 cm do eixo 

da fundação. Entendeu-se que devem ser realizadas no mínimo duas injeções junto 

à fundação por simetria de melhoramento. As injeções devem ocorrer no sentido do 

centro da fundação, visando o melhoramento do solo, em que as tensões de 

compressão e tração atuam no mesmo. 

Hipótese IV: quanto à tensão de tração foi considerado o Método de 

Grenoble para a definição da influência de ruptura do solo devido à prova de carga 

na fundação. Com isso, a influência da cunha de ruptura calculada se dá a 44 cm do 

centro da fundação, indicando que o melhoramento das condições de tração por 

meio de injeção de calda de cimento deve ocorrer no sentido oposto da seção do 

fuste da fundação, solo classificado como de categoria 2 (ângulo de atrito maior que 

15°), conforme apresentado no item 2.4.2, com parâmetros geotécnicos de 

laboratórios, de acordo com o Método de Grenoble. Para a realização das provas de 

carga de tração e compressão considerou-se realizar inicialmente a prova de carga 

de compressão e posteriormente a prova de carga de tração, tendo em vista que a 

compressão na fundação pode causar o desconfinamento vertical do solo e reduzir 

significativamente a sua resistência ao cisalhamento. 

Hipótese V: para o cálculo do volume de calda de cimento a ser injetada, 

inicialmente considerou-se o volume hipotético de 1,20 x 1,20 x 2,40 m (largura, 

comprimento e profundidade), consistindo em um volume de 3,456 m3 de solo a ser 

melhorado. Salienta-se que esse volume de solo idealizado equivale à área de 

influência de atuação do bulbo de tensões. Ainda, para o volume de solo a ser 

melhorado, o volume da fundação, equivalente a 0,144 m3 (sapata e seção de 

engastamento) foi subtraído do volume total de solo, resultando em um volume de 

3,312 m³ de solo. Tendo assim, acrescidas as informações do teor de umidade e da 

massa específica natural, calculou-se a massa seca de solo. Os índices físicos 

citados se encontram na TABELA 9.  

Conhecendo-se a massa seca de solo, de 5295,8 kg, em relação ao cubo 

hipotético de 3,456 m³ multiplicado pela massa específica do solo de 1,89 g/cm³, e 
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estimando-se que o melhoramento deva ocorrer com misturas aproximadas de 4% 

de cimento em relação ao peso do solo, obteve-se a quantidade equivalente a 211,8 

kg (4,2 sacos de cimento de 50 kg). Vale ressaltar que essa quantidade de material, 

serviu de estimativa para a compra de cimento, porém em campo tratou-se do 

procedimento estritamente experimental, sendo inviável quantificar a porcentagem 

de cimento injetada no solo devido à heterogeneidade do solo, bem como da 

imprecisão da forma de como a calda se espraia no solo.  

Em campo, inicialmente foi realizado um furo experimental, predefinido, fora 

da influência direta das fundações, a 1,00 m de profundidade, injetada calda de 

cimento, com relação a/c = 0,6, até a saída do material na superfície ou até uma 

quantidade máxima de um saco de cimento, correspondente a 30 l de água. 

Observa-se que essa quantidade máxima foi definida a partir de testes iniciais com o 

trado em um terreno dos Institutos Lactec e com base em experiências anteriores 

dos pesquisadores.  

4.3.2. Execução do procedimento preliminar de injeção 

Para todo o procedimento foram definidas a execução e as condições 

necessárias, desde a preparação da calda de cimento, a cravação do trado no solo, 

a injeção da calda e a limpeza dos equipamentos. Após a montagem dos 

equipamentos de injeção (perfuratriz, trado e bomba de injeção) em uma 

retroescavadeira, iniciou-se os procedimentos descritos neste capítulo para a injeção 

do material no terreno. 

Nos testes realizados em questão foi utilizada uma mini-escavadeira, do 

fabricante TEREX, modelo TC37. Esse equipamento possui um circuito auxiliar, o 

qual foi utilizado para acionar o motor da bomba de injeção em três vias, sendo uma 

para aplicar pressão positiva no sistema (injeção), uma para pressão negativa 

(apenas para a verificação do funcionamento do sistema) e uma via de retorno (para 

alívio da pressão excedente no sistema). Para acionamento do motor da perfuratriz, 

foi utilizado o circuito hidráulico da pá carregadeira em duas vias, sendo uma para a 

cravação do trado no terreno e outra para a retirada do trado (giros nos sentidos 

horário e anti-horário). Para as conexões dos circuitos hidráulicos com os 

equipamentos de injeção, foram instalados engates rápidos na escavadeira para 

facilitar os procedimentos de instalação do protótipo, que também possuem o 
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mesmo modelo de engate. Na FIGURA 28 está apresentado um croqui esquemático 

do protótipo de injeção e mais detalhes dos equipamentos estão no ANEXO A desta 

dissertação. 

 

FIGURA 28 – ESQUEMA DO PROTÓTIPO DE INJEÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2017). 
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Observa-se que antes de ir a campo para proceder-se com injeções, deve-

se ter o conhecimento das características da fundação para a locação das 

perfurações de injeção, assim como as profundidades programadas. Essas 

características estão diretamente associadas ao tipo de solo, às dimensões e às 

profundidades de cada fundação. 

a) Preparação da calda de cimento. 

Para a preparação da calda de cimento, seguiu-se a relação água/cimento 

(a/c) de 0,6. Essa relação a/c foi verificada em laboratório para não causar 

entupimento na ponteira do trado. Portanto, para cada 1 kg de cimento deve ser 

adicionado 0,6 l de água. O tipo de cimento definido foi o cimento comum, tipo 

CP II F.  

Os itens descritos a seguir mostram os procedimentos, passo a passo, da 

preparação de um volume de calda de cimento, utilizando um saco de cimento de 

50 kg e 30 l de água. Essa mistura gera um volume aproximado de 47 l: 

 Adicionou-se 25 kg de cimento e 15 l de água no misturador. Para 

determinação do volume de água, utilizou um balde graduado de 20 l 

(FIGURA 29). 

FIGURA 29 – PREPARAÇAO DA CALDA DE CIMENTO. ADIÇÃO DE ÁGUA (A) E CIMENTO (B). 
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FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

 Iniciou-se a mistura até formar um fluído homogêneo e, em seguida, 

acrescentou-se a quantidade restante de água e de cimento, adicionar 

cimento aos poucos facilitou a hominização da mistura, de 15 l e 25 kg, 

respectivamente; 

 Verteu o material preparado para o reservatório de injeção por meio de 

uma peneira de abertura de 4,8 mm, para que os grumos (pedrinhas que 

não dissolvem na mistura) de cimento não entupissem a ponteira do 

trado de injeção (FIGURA 30).  

FIGURA 30 – MATERIAL SENDO VERTIDO PARA O RESERVATÓRIO (A) E GRUMOS DE 
CIMENTO (B). 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

b) Cravação do trado.  

Antes da cravação do trado, o terreno de fundação foi demarcado conforme 

o projeto de injeção (apresentado no item 4.3.1). Na FIGURA 31 se encontra 

ilustrado o local onde foram executadas as fundações. 
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FIGURA 31 – LOCAÇÃO DAS INJEÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017). 

Após as marcações do terreno, o trado foi posicionado no local desejado. A 

cravação ocorreu lentamente, com o giro do trado no sentido horário até a primeira 

profundidade programada e o jato de injeção foi posicionado para o centro da 

fundação. Para o posicionamento do jato, foi adotado um ponto de referência na 

extremidade superior do trado que coincide com o orifício de injeção na ponteira do 

trado. Após atingir essa profundidade, a mangueira de injeção foi conectada ao trado 

para a injeção. A FIGURA 32 mostra a mangueira de injeção conectada ao trado, 

por meio de um engate rápido. 
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FIGURA 32 – CONEXÃO DA MANGUEIRA DE INJEÇÃO COM O TRADO. 

 

FONTE: O autor (2017). 

Os casos em que foram previstas injeções em duas ou mais profundidades, 

o trado só teve continuidade na cravação após cada injeção, ou seja, cravou-se o 

trado, em seguida fez a injeção e depois retomou a cravação. E assim 

sucessivamente. Para prosseguir com a cravação do trado no terreno, a mangueira 

de injeção foi desconectada do trado no adaptador de conexão para a perfuratriz.  

Na FIGURA 27, a profundidade de injeção, do item 4.3.1, mostra uma 

previsão de três injeções ao longo da profundidade. Para a definição dessas 

profundidades foram considerados o bulbo de compressão, a uma distância de duas 

vezes o diâmetro da fundação, as superfícies de ruptura por compressão, pelo 

Método de Terzaghi, e as superfícies de ruptura à tração, pelo Método de Grenoble. 

Com base nesses métodos, que levam em consideração as dimensões da fundação 

e as características do solo de fundação, também foi definida a distância de injeção 

do centro da fundação. 
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c) Injeção da calda de cimento.  

As atividades de injeção foram realizadas nos dias 5 e 10 do mês de maio 

de 2016 pelos profissionais, pesquisadores e técnicos especializados dos Institutos 

Lactec. Na sequência se encontra apresentado o procedimento definitivo das 

atividades realizadas e a descrição delas. 

Para a injeção, a pressão no manômetro, apresentado no ANEXO A contida 

no sistema de injeção, foi mantida entre 15 e 20 bar. A quantidade de material 

injetada está diretamente associada ao tipo e às condições do terreno de fundação.  

Para a determinação do volume total aproximado de calda de cimento, 

resultante da mistura de água e cimento, com relação a/c = 0,6, conforme item 4.3.1, 

foram misturados 30 l de água e 50 kg de cimento. Em todas as preparações de 

calda de cimento, foram realizadas verificações que resultaram em volumes entre 41 

e 49 l, conferindo-se com o volume que sobravam no reservatório. 

4.3.3. Execução das injeções nas sapatas  

A seguir está apresentado o procedimento passo a passo de como foram 

feitas as injeções de calda de cimento nas sapatas (SAP) no campo experimental, 

volume de injeção em cada ponto, inclusive as intercorrências. Vale ressaltar que o 

limite para o término da injeção em dado ponto foi definido no momento da aplicação 

da injeção, quando a calda saiu na superfície do solo e/ou a impossibilidade de 

continuar com a injeção.  

a) Fundação SAP 01. 

Os serviços de injeção foram iniciados pela fundação SAP 01, programada 

para 2 furos, como mostra a FIGURA 26. 

O trado de injeção foi introduzido verticalmente no terreno a 80 cm de 

profundidade (rotacionando no sentido horário), com o posicionamento do jato de 

injeção direcionado horizontalmente para a estrutura da fundação. Foram 

preparados para essa injeção, 30 l de água e 50 kg de cimento, resultando em um 

volume total de 47 l de calda de cimento. A quantidade de calda injetada nessa 

posição foi de 27 l e não foi verificada a saída de calda na superfície do terreno.  

Em seguida, o trado foi introduzido no terreno a mais de 80 cm, resultando 
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em uma profundidade total de 160 cm. Para posicionar o sentido do fluxo do trado 

para a estrutura, ele foi rotacionado no sentido anti-horário, fazendo com que o trado 

se elevasse em, aproximadamente, 5 cm. O preparo do material para a injeção foi 

realizado com 50 kg de cimento e 30 l de água, resultando em um volume de calda 

de cimento de 49 l. Devido ao levantamento da haste, o material injetado não 

penetrou no solo, fazendo com que a calda de cimento retornasse entre as paredes 

externas da haste e do solo perfurado. 

No segundo furo, o trado foi introduzido no terreno no sentido oposto ao 

primeiro teste até a profundidade de 80 cm. Foram preparados para a injeção 46 l de 

calda, sendo composta por 50 kg de cimento e 30 l de água. A injeção foi realizada 

até o volume morto da bomba, resultando em um total de 42 l de calda, sem a saída 

de material na superfície. Na sequência, foram preparados mais 43 l de calda de 

cimento, com a mistura de 50 kg de cimento e 30 l de água. O volume total no 

reservatório da bomba era de 47 l, sendo 43 l da nova mistura, mais 4 l resultantes 

da sobra anterior. Foram injetados mais 22 l de calda até a saída do material na 

superfície do terreno a, aproximadamente, 30 cm de distância da haste.  

Na sequência, a haste foi introduzida até a profundidade de 160 cm. Nessa 

profundidade, o material não foi injetado. Para descartar a possibilidade de 

entupimento da haste, o trado foi retirado do furo e, então, foi aplicada pressão no 

sistema. Com esse procedimento foi concluído que o trado não se encontrava 

entupido e que a pressão do sistema era insuficiente para a injeção devido à 

resistência do solo nessa profundidade.  

Para descartar todas as hipóteses de entupimento do trado foi realizada uma 

nova limpeza do equipamento. Após a limpeza foi feito um terceiro furo na lateral da 

fundação, com a extremidade inferior do trado posicionada a 200 cm de 

profundidade e, novamente, não foi possível a injeção do material. Conclui-se, dessa 

forma, que a resistência do solo é superior à pressão de trabalho necessária para a 

injeção do material, em profundidades superiores a 80 cm.  

Por fim, o trado foi introduzido até a profundidade de 240 cm. Devido à 

resistência à cravação do solo no local (atrito solo-haste), as conexões entre hastes 

do equipamento (roscas e parafusos) não suportaram os esforços necessários para 

a introdução, levando à ruptura por cisalhamento dos parafusos para travamento das 

hastes. Mesmo após esses problemas, foi realizada uma tentativa de injeção. Nessa 

injeção, devido à pressão do solo na extremidade inferior do trado (local onde está 
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posicionado o furo para saída do material), novamente a pressão gerada pelo 

equipamento não foi suficiente para que o fluxo de calda de cimento penetrasse no 

solo.  

Para descartar problemas de entupimento, após a retirada do trado do solo, 

foi realizada uma “injeção” ao ar livre, novamente verificou-se que o trado não 

estava obstruído por um possível fragmento de cimento ou até mesmo pela 

secagem do material dentro das hastes do trado. As pressões de injeção foram 

mantidas entre 15 e 20 bar.  

b) Fundação número 2. 

Não houve injeção na sapata de número 2, pois essa fundação, sem a 

aplicação do melhoramento serviu de parâmetro para analisar o ganho de 

resistência meio das provas de cara.  

c) Fundação número 3. 

A sapata de número 3, com fundação programada para três furos de injeção, 

foi a última a receber a injeção, conforme segue.  

Com base nas ocorrências das injeções na primeira fundação, foi decidido 

realizar as injeções somente a 80 cm de profundidade nas demais fundações, 

devido às condições do terreno (a pressão da bomba não foi suficiente para realizar 

a injeção em profundidades superiores).  

No primeiro furo foram injetados 32 l de calda de cimento, resultantes das 

preparações de 43 e 49 l, a partir de 50 kg de cimento e 30 l de água cada. A injeção 

foi finalizada nesse ponto quando percebeu-se a saída do material na superfície do 

terreno.  

No segundo furo, foram injetados 10 l até a saída do material na superfície. 

No terceiro, foram injetados 5 l até a saída do material na superfície.  

d) Fundação número 4. 

Sapata de número 4 foi a fundação programada para quatro furos de 

injeção, essa foi a fundação que mais recebeu injeção, conforme segue.  

No primeiro furo, foram injetados 103 l de calda de cimento, resultantes de 

três preparações de 47, 45 e 49 l, a partir de 50 kg de cimento e 30 l de água cada. 
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A injeção foi finalizada nesse ponto quando percebeu-se a saída do material na 

superfície do terreno, que ocorreu no sentido oposto da fundação. 

No segundo furo foram injetados 10 l até a saída do material na superfície. A 

quantidade, significativamente inferior ao primeiro furo, se deve, provavelmente, à 

saturação de calda de cimento no terreno nessa profundidade. No terceiro e quarto 

furo, foram injetados 5 l até a saída do material na superfície.   

A seguir apresentam-se algumas ilustrações das atividades descritas 

(FIGURAS 33 e 34). Na FIGURA 33, a execução da primeira injeção próxima sapata 

número 4, enquanto a FIGURA 34 mostra o término de uma das injeções na mesma 

sapata, na qual a calda de melhoramento saiu na superfície do solo.  

FIGURA 33 – INJEÇÃO DE MELHORAMENTO – FASE INICIAL. 

 

FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 34 – INJEÇÃO DE MELHORAMENTO – FASE FINAL.  

 

FONTE: O autor (2017). 

Após o término do procedimento de injeção, seguiu-se o período de cura da 

calda de cimento ao céu aberto, para posterior aplicação das provas de carga. Os 

volumes de caldas injetados no entorno de cada fundação estão devidamente 

apresentados no item de apresentação e análise dos resultados.  

4.4.  EXECUÇÃO DAS PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES  

Os serviços de prova de carga foram realizados entre os dias 14/06/2016 e 

11/07/2016, pela empresa contratada Ensolo Engenharia de Solos e Fundações 

Ltda., depois de decorrido o prazo mínimo de 28 dias de cura da calda de cimento 

ao ar livre, sem proteção e controle de umidade, após as fundações estarem prontas 

para receber as provas de carga, sendo os serviços iniciados aos 35 dias após as 

últimas injeções. Para os ensaios de provas de carga, como já apresentado, foram 

construídas quatro fundações rasas (sapatas isoladas) em concreto armado, com 

base quadrada de 0,60 m e profundidade de 1,20 m, FIGURA 20, item 4.2.1. Ainda, 

como já citado anteriormente no item 4.3, foram realizadas injeções de calda de 

cimento em três sapatas, mantendo uma delas em condição natural do terreno para 

comparar os resultados das provas de carga.  

Para a realização dos ensaios, a empresa contratada, para o sistema de 
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reação à aplicação de cargas nas sapatas, executou nove estacas escavadas de ø 

0,30 m por 4,00 m de profundidade, em concreto armado. Para cada uma das 

sapatas foram utilizadas quatro estacas como reação de apoio para a aplicação de 

carga no macaco hidráulico.  

Na FIGURA 35 está apresentado um croqui de locação das fundações e o 

esquema de prova de carga sobre quatro estacas (E), enquanto que na FIGURA 36 

está apresentado um croqui ilustrativo do sistema de execução de prova de carga. 

Mais detalhes serão mostrados nos próximos subitens.   

FIGURA 35 – CROQUI DE LOCAÇÃO DE PROVA DE CARGA.  

 

 

FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 36 – CROQUI DA EXECUÇÃO DA PROVA DE CARGA. 

 

FONTE: O autor (2017). 

Todos os ensaios tiveram início com a realização da prova de carga estática 

à compressão e, na sequência, foi realizado o ensaio à tração. De acordo com 

Pretto, Buras e Silveira (2016) no relatório técnico “Injeções e prova de carga em 

fundações superficiais”, as fundações foram submetidas primeiramente ao teste de 

tração para garantir a integridade do solo no entorno da fundação, posteriormente 

foram realizados os testes de compressão.  

Conforme apresentado na FIGURA 36, utilizou-se o mesmo sistema de 

reação de apoio para executar as provas de carga nas fundações, trocando a 

posição do cilindro hidráulico e da célula de carga. A posição em linha contínua sob 

a viga I foi utilizada para a execução da prova de carga à compressão, enquanto que 

a apresentação em linha tracejada sobre a viga I foi utilizada para a execução da 

prova de carga à tração. O procedimento de prova de carga nas sapatas será 

detalhado na sequência.  
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4.4.1. Sistema de aplicação da carga em sapata 

A carga para realização da prova de carga nas sapatas foi aplicada por meio 

de um cilindro hidráulico vazado para permitir a aplicação de cargas de compressão 

e tração, com capacidade para 80 tonf, equipamento da marca Farex. O cilindro 

hidráulico foi alimentado por uma bomba manual de pistão, na qual um funcionário 

aplicava a carga, que foi medida por meio de uma célula de carga eletrônica, em 

ponte completa, com capacidade para 200 tonf. A carga de compressão foi 

transmitida às sapatas diretamente pelo contato com o topo dos pilaretes, enquanto 

a carga de tração foi transmitida às sapatas por uma barra de tirante concretada 

dentro dos pilaretes. Na FIGURA 37 se encontra ilustrada a transferência de carga 

para as fundações.  

FIGURA 37 – SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA PARA A SAPATA  À TRAÇÃO (A) E À 
COMPRESSÃO (B). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)      (b) 

FONTE: O autor (2017). 

4.4.2. Sistema de reação à aplicação de carga nas sapatas 

A reação às cargas aplicadas na prova de carga nas sapatas foi feita com 

estacas construídas com essa finalidade. A reação às provas de carga foi realizada 
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com nove estacas escavadas de 30 cm de diâmetro e comprimento de 4,00 m. As 

estacas foram armadas com barras de tirantes Resinex de 1” de diâmetro para 

absorver as cargas de tração decorrentes dos ensaios à compressão nas sapatas 

(FIGURA 37).  

As estacas de reação foram dispostas conforme uma malha de 212 x 212 cm 

(FIGURA 35), de modo a garantir uma distância mínima de 150 cm de cada estaca 

de reação à sapata ensaiada e de modo a permitir a aplicação de cargas às quatro 

sapatas, reagindo cada sapata contra quatro estacas. Na FIGURA 38 estão 

apresentados os blocos sobre as estacas.  

 FIGURA 38 – BLOCOS SOBRE ESTACAS DE ANCORAGEM CIRCULARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

No ensaio da SAP 01, uma das estacas (central, E05) rompeu (FIGURA 35), 

tendo um deslocamento vertical de uns 10 cm. Para dar continuidade ao teste, como 

reforço foram executadas duas estacas helicoidais com diâmetro de 30 cm e 

comprimento de 7,00 m, aplicadas lateralmente à estaca rompida.  

Na FIGURA 38 estão as estacas escavadas, os blocos de ancoragem 

quadrados sobre as estacas e os tirantes de ancoragem e a FIGURA 39 ilustra o 

Tirante de 

ancoragem  

Bloco sobre 

a estaca 

Sapata 



106 

 

 

reforço realizado para a realização da prova de carga.  

FIGURA 39 – REFORÇO REALIZADO PARA PROVA DE CARGA. 

 

FONTE: O autor (2017). 

4.4.3. Sistema de medição dos deslocamentos 

Os deslocamentos verticais das sapatas foram medidos por meio de três 

extensômetros, com precisão de centésimos de milímetro, dispostos em dois eixos 

ortogonais e, aproximadamente, equidistantes do centro da estaca. 

A NBR 12131 (2006) recomenda a utilização de quatro extensômetros, no 

entanto não foi adotado um quarto extensômetro devido à dificuldade e/ou 

impossibilidade de posicioná-lo fora do eixo das mangueiras do macaco, colocando-

o sob risco de danos por algum eventual vazamento de óleo. Para os ensaios à 

tração, quando o macaco saiu da posição sobre o topo do pilar, havia mais espaço e 

os extensômetros foram dispostos com conformação próxima a de um triângulo, de 

modo a melhorar a redundância das leituras. 

Na FIGURA 40-b mostra a instalação dos extensômetros na realização de 

prova de carga à compressão, com espaço restrito para a instalação dos 

extensômetros, enquanto que na FIGURA 40-a está apresentada a instalação dos 

extensômetros na realização de prova de carga à tração, com mais espaço na 

instalação dos extensômetros.  
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FIGURA 40 – MEDIÇÃO DO DESLOCAMENTO COM EXTENSÔMETROS, À TRAÇÃO (A) E À 
COMPRESSÃO (B). 

 

 

 

 

 

 

   

FONTE: O autor (2017). 

Os extensômetros foram posicionados em vigas de referência (barra 

metálica com comprimento e rigidez suficiente para garantir a estabilidade dos 

extensômetros), apoiada em pés cravados no terreno, em uma distância em que não 

pudessem receber interferências dos deslocamentos da sapata ou das estacas de 

reação. Na FIGURA 40 (a e b) são demonstradas as vigas de referências utilizadas 

em campo com os extensômetros.  

4.4.4. Realização das provas de carga nas sapatas  

A seguir, na FIGURA 41, será mostrado um croqui da locação das fundações 

que foram ensaiadas, bem como das estacas de ancoragem para a realização dos 

ensaios e, nos próximos subitens, estão apresentados os ensaios detalhadamente.  
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FIGURA 41 – CROQUI DE LOCAÇÃO DAS SAPATAS ENSAIADAS. 

 

FONTE: O autor (2017). 

a) Realização das provas de carga na sapata 01. 

A SAP 01 foi localizada a O-NO. A FIGURA 41 apresenta um croqui com as 

sapatas ensaiadas. 

Ensaio à compressão 

Inicialmente a sapata 01 foi ensaiada à compressão, iniciando às 11h05 min. 

do dia 15 de junho de 2016, levando até 16 tonf no mesmo dia, em estágios de 4 

tonf, e a sapata foi descarregada em seguida. O carregamento foi feito esperando a 

estabilização dos deslocamentos, em um procedimento de prova de carga estática 



109 

 

 

lenta. A descarga foi feita em quatro estágios, aguardando sempre 10 minutos antes 

de se passar ao próximo estágio. Após a descarga total da sapata esperou-se a 

estabilização dos deslocamentos. 

No dia 16 de junho de 2016 o ensaio à compressão foi retomado, aplicando-

se um segundo ciclo de carga à compressão, sendo a sapata carregada em estágios 

de 2 tonf até as 12 tonf, aguardando-se um período de 10 minutos antes da 

aplicação do estágio seguinte. A partir de então foram aplicadas cargas em estágios 

de 4 tonf, aguardando-se a estabilização dos deslocamentos. O ensaio foi levado até 

uma carga de 28 tonf, quando se observou a ruptura da estaca central de reação, a 

qual foi reforçada com duas estacas helicoidais após o término do ensaio. Observou-

se a estabilização das cargas no estágio de 28 tonf e observou-se um recalque 

acumulado de 10,00 mm. 

Após esse estágio, a sapata foi descarregada, em quatro estágios, 

aguardando-se 10 minutos entre eles e após a descarga completa aguardou-se a 

estabilização dos deslocamentos, tendo a sapata ficado com um recalque plástico 

residual de 7,21 mm. 

Ensaio à tração 

No dia seguinte, 17 de junho de 2016, foi executado o ensaio à tração da 

sapata 01, o qual foi feito em estágios de 1 tonf até uma carga de 6 tonf, com 

carregamento lento, aguardando a estabilização dos deslocamentos em cada 

estágio de carga. A sapata foi conduzida até 6 tonf de carga de tração, sendo que, 

para essa carga, foi observada a estabilização dos deslocamentos, atingindo o 

máximo de 7,44 mm. A sapata foi então descarregada, em quatro estágios, 

aguardando-se 10 minutos em cada estágio antes de se prosseguir para o próximo 

e, ao final, com a sapata totalmente descarregada, aguardou-se a estabilização dos 

deslocamentos, ficando a sapata com um recalque residual plástico de 3,43 mm. 

Não foi possível prosseguir os ensaios nos dias seguintes devido à chuva. O 

ensaio à tração foi retomado no dia 24 de junho, aplicando-se um segundo ciclo de 

carga à tração, sendo que a sapata foi carregada em estágios de 0,5 tonf, com 

carregamento rápido, em que os estágios eram mantidos por 10 minutos antes da 

aplicação do próximo estágio. Ao chegar à carga de 6 tonf, ela foi mantida e não se 

observou a sua estabilização. Após um deslocamento superior a 30 mm, observou-

se que a carga aplicada diminuía, baixando até 4,9 tonf. A sapata foi, então, 
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descarregada em quatro estágios, sendo que no primeiro, de 4,5 tonf, ainda foi 

possível observar deslocamentos positivos (a sapata ainda continuou deslocando-se 

para cima, no sentido da aplicação da carga), atingindo um deslocamento máximo 

de 36,04 mm no ciclo 2.  

Os estágios de descarga foram mantidos até a estabilização dos 

deslocamentos. A sapata ficou com um deslocamento residual plástico de 

25,63 mm.  

b) Realização das provas de carga na sapata 02. 

A SAP 02 foi a sapata localizada a SO-S. Na FIGURA 41 está apresentado 

um croqui com as sapatas ensaiadas. Essa sapata não recebeu tratamento com 

injeção de cimento, enquanto que as demais receberam. 

Ensaio à compressão 

Inicialmente a sapata 02 foi ensaiada à compressão, iniciando às 10h06. do 

dia 27 de junho de 2016, e foi levada até 14 tonf no mesmo dia, em estágios de 2 

tonf, e a sapata foi descarregada em seguida. O carregamento foi feito esperando a 

estabilização dos deslocamentos, em um procedimento de prova de carga estática 

lenta. A descarga foi feita em quatro estágios, aguardando sempre 10 minutos antes 

de se passar ao próximo. Após a descarga total da sapata esperou-se a 

estabilização dos deslocamentos. Nesse primeiro ciclo, o deslocamento foi de 

14,50 mm e o deslocamento residual foi de 11,31 mm.  

No dia 28 de junho o ensaio à compressão foi retomado, na mesma fundação, 

aplicando-se um segundo ciclo de carga à compressão, sendo a sapata carregada 

em estágios de 1 tonf até as 13 tonf, aguardando-se um período de 10 minutos 

antes da aplicação do estágio seguinte. A partir do estágio de 14 tonf foram 

aplicadas cargas em estágios de 2 tonf, aguardando-se a estabilização dos 

deslocamentos. O ensaio foi levado até uma carga de 18 tonf, quando se observou a 

rotação da sapata, abrindo-se uma fresta em um dos lados do pilar e começou-se a 

comprimir a outra face do pilar sobre a sapata. A partir desse momento, optou-se por 

encerrar o ensaio à compressão. Ainda não havia sido observada a estabilização 

dos deslocamentos no estágio de 18 tonf e observou-se um recalque acumulado de 

26,13 mm. O deslocamento total dos dois ciclos à compressão foi de 29,32 mm.  
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Após esse estágio, a sapata foi descarregada em mais quatro estágios, 

aguardando-se 10 minutos entre eles e após a descarga completa esperou-se a 

estabilização dos deslocamentos, tendo a sapata ficado com um recalque plástico 

residual de 21,33 mm. O recalque plástico residual total dos dois ciclos foi de 

32,64 mm.  

Ensaio à tração 

A sapata 02 foi a última a ser ensaiada na tração. O ensaio da tração iniciou-

se no dia 11 de julho de 2016, o qual foi feito em estágios de 0,5 tonf até uma carga 

de 3 tonf, com carregamento lento, aguardando a estabilização dos deslocamentos 

em cada estágio de carga. A sapata foi conduzida até 3 tonf de carga de tração, 

sendo que, para essa carga, mesmo após 90 minutos mantendo-se a mesma, não 

foi observada a estabilização dos deslocamentos, com um deslocamento máximo de 

93,08 mm. A sapata foi então descarregada, em dois estágios, aguardando-se a 

estabilização dos deslocamentos em cada estágio antes de se prosseguir para o 

próximo, com a sapata totalmente descarregada. A sapata ficou com um recalque 

residual plástico de 57,48 mm. 

 Após o ensaio, essa sapata foi solicitada novamente à tração para o seu 

arrancamento, com o objetivo de observar o comportamento dela, no que se refere à 

cunha de arrancamento. Esse procedimento foi realizado somente nessa sapata.  

c) Realização das provas de carga na sapata 03. 

A sapata 03 foi a sapata localizada a E-SE. Na FIGURA 41 se encontra 

apresentado um croqui com as sapatas ensaiadas. Essa sapata recebeu tratamento 

com injeção de cimento. 

Ensaio à compressão 

Inicialmente, a sapata 03 foi ensaiada à compressão, com o ensaio iniciando 

às 12h54 do dia 29 de junho de 2016, e foi levado até 24 tonf no mesmo dia, sendo 

que a carga não chegou a estabilizar-se nas 24 tonf. A carga foi aplicada em 

estágios de 4 tonf e a sapata foi descarregada em seguida. O carregamento foi feito 

esperando a estabilização dos deslocamentos, em um procedimento de prova de 

carga estática lenta. Durante o último estágio de carregamento houve o rompimento 
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de uma das estacas de ancoragem E8 (FIGURA 41), coincidindo com o término do 

ensaio. A descarga foi feita em quatro estágios, aguardando sempre a estabilização 

dos deslocamentos antes de se passar ao próximo estágio. Após a descarga total da 

sapata esperou-se a estabilização dos deslocamentos. Ainda não havia sido 

observada a estabilização dos deslocamentos no estágio de 24 tonf e observou-se 

um recalque acumulado de 58,29 mm. A sapata 03 ficou com um recalque plástico 

residual de 49,35 mm. 

Ensaio à tração 

A sapata 03 foi ensaiada à tração no dia 5 de julho de 2016, com o ensaio 

feito em estágios de 1 tonf até uma carga de 6 tonf, com carregamento lento, 

aguardando a estabilização dos deslocamentos em cada estágio de carga. Foi 

conduzida até 6 tonf da carga de tração, sendo que, para essa carga, mesmo após 

60 minutos mantendo-se a mesma, não foi observada a estabilização dos 

deslocamentos, com um deslocamento máximo de 76,91 mm. Então, a sapata foi 

descarregada, em dois estágios, aguardando-se a estabilização dos deslocamentos 

em cada estágio antes de se prosseguir para o próximo. Após a sapata totalmente 

descarregada, ela ficou com um recalque residual plástico de 65 mm. 

d) Realização das provas de carga na sapata 04. 

A sapata 04 foi a sapata localizada a N-NE. A FIGURA 41 apresenta um 

croqui com as sapatas ensaiadas e esses detalhes de localização. Essa sapata 

recebeu tratamento com injeção de cimento. 

Ensaio à compressão 

Inicialmente a sapata 04 foi ensaiada à compressão, com o ensaio iniciando 

às 10h50, do dia 30 de junho de 2016. O ensaio à compressão foi levado até 32 tonf, 

sendo que nessa carga começou-se a observar a inclinação da sapata, com um dos 

extensômetros indicando deformações significativamente maiores aos demais. A 

sapata praticamente estabilizou as deformações nessa carga. A carga foi aplicada 

em estágios de 4 tonf e a sapata foi descarregada em seguida. O carregamento foi 

feito esperando-se a estabilização dos deslocamentos, em um procedimento de 

prova de carga estática lenta. A descarga foi feita em quatro estágios, aguardando 
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sempre a estabilização dos deslocamentos antes de se passar ao próximo estágio. 

Após a descarga total da sapata esperou-se a estabilização dos deslocamentos. Os 

deslocamentos no estágio de 32 tonf praticamente foram estabilizados e observou-

se um recalque acumulado de 33,62 mm. A sapata 04 ficou com um recalque 

plástico residual de 26,13 mm. 

Ensaio à tração 

A sapata 04 foi ensaiada à tração no dia 7 de julho de 2016, com o ensaio 

feito em estágios de uma tonf até uma carga de 7 tonf, com carregamento lento, 

aguardando a estabilização dos deslocamentos em cada estágio de carga. Foi 

conduzida até 7 tonf de carga de tração, sendo que essa carga foi mantida por 2 

minutos apenas, período para o qual foi observado um recalque de 7,4 mm. O 

deslocamento máximo acumulado foi de 73,52 mm. A sapata foi, então, 

descarregada, em quatro estágios, aguardando-se a estabilização dos 

deslocamentos em cada estágio antes de se prosseguir para o próximo, com a 

sapata totalmente descarregada. A sapata ficou com um recalque residual plástico 

de 54,94 mm. Os resultados da prova de carga serão apresentados no capítulo 5.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos trabalhos de campo, que 

consistiram em estudar o melhoramento de solos de fundações de torres de linhas 

de transmissão, utilizando um protótipo de injeção de calda cimento, aplicado em 

solos ao entorno de fundações em um campo experimental e a avaliação do ganho 

de resistência por meio de provas de carga estática.  

5.1. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SONDAGENS SPT 

Na TABELA 10 estão apresentados, de forma resumida, os resultados das 

três sondagens realizadas no campo experimental. Os relatórios de sondagem estão 

apresentados no anexo B.  

TABELA 10 – RESULTADOS DAS SONDAGENS SPT. 

 

FONTE: O autor (2017). 

FURO 

DATA 

N E N E N E

7.188.678 647.733 7.188.676 647.733 7.188.694 647.763

PROF.            

(m) 
NSPT

Descrição do 

Material 
NSPT

Descrição do 

Material 
NSPT

Descrição do 

Material 

1 5

Argila siltosa , 

marrom 

(Residual 

maduro) 

9

Silte argiloso 

pouco arenoso, 

amarelo 

variegado 

(Residual 

imaturo) 

4

2

Argila pouco 

siltosa , 

vermelha 

(Residual 

maduro) 

13 11

3 13 10

4 12 12

5 17 17

6 17

 SP 01 SP 01A SP 01B

Fim 6,45 m 

Fim 5,45 m 

Silte argiloso, 

marron 

variegado  

(Residual 

Imaturo) 

Silte pouco 

arenoso, 

amarelo 

variegado 

(Residual 

imaturo) 

Silte argiloso, 

vermelho 

variegado  

(Residual 

Imaturo) 

Fim 1,45 m 

Coordenada  

(WGS84) 

27/11/2014  28/11/2014 31/03/2015
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Em função do furo SP 01 de 27/11/04 ter sido interrompido com uma 

profundidade menor que os demais, limitou-se às comparações dos resultados 

nessa profundidade, no entanto, se observa que o valor do NSPT igual a 5 no primeiro 

metro está entre os valores dos outros dois furos. As principais diferenças estão na 

descrição dos materiais, em que no SP 01 de 27/11/04 apresenta a fração 

dominante do solo como uma argila residual madura. Os demais furos apresentam a 

fração dominante do solo como silte residual imaturo.  

Observa-se que as pequenas variações das descrições dos materiais dos 

SP 01, SP 01A e SP 01B, apresentadas na Tabela 10 são aceitáveis em função de 

heterogeneidade do solo, bem como da distância entres os pontos de sondagens. 

De acordo com as coordenadas da localização dos furos de sondagens, a distância 

máxima entre os furos é de, aproximadamente, 43 m e mínima de 20 m.  

5.2.  RESULTADOS DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA 

DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES 

Neste item são apresentados os resultados dos parâmetros geotécnicos 

para a elaboração dos projetos de fundações, por aplicação de correlações a partir 

dos ensaios geotécnico de campo SPT e o ensaio geotécnico de laboratório, ensaio 

triaxial.  

Para a realização dos estudos utilizou-se o furo SP 01A de 30/03/15, por ser 

o furo mais próximo do local da execução das fundações e analisaram-se os 

parâmetros até a profundidade de 3,00 m sendo a área de influência de ação das 

cargas das sapatas no solo.  

O resultado do SPT SP 01A (ANEXO B) e na Tabela 10, apresenta a 

descrição do material dos 3 primeiros metros de sondagem como, silte argiloso 

pouco arenoso, com NSPT conforme a profundidade, obtido com aplicação das 

equações 1 e 3, e as TABELAS 1 e 2, do item 2.3.1. Os resultados dos parâmetros 

geotécnicos até 3,00 m de profundidade do SP 01A estão apresentados na TABELA 

11. 
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TABELA 11 – PARÂMETROS GEOTÉNICOS POR CORRELAÇÕES.  

Profundidade / NSPT 
Massa específica 

(g/cm³) 
Ângulo de 

atrito (Φ) (°) 
Intercepto coesivo 

(c') (kPa) 

1 = 4 15 14 17,5 

2 = 11 18 16 48,1 

3=10 16 16 43,8 

Média 16,3 15 36,5 

FONTE: O autor (2017). 

Os valores dos parâmetros do solo natural e melhorado foram extraídos dos 

resultados dos Relatórios Técnicos Finais do P&D 2866-0310/2012 e seus anexos, 

os quais foram obtidos a partir de ensaios triaxiais CID, com aplicação das tensões 

cisalhantes de 20, 50 150 kPa. Na TABELA 12 estão apresentados os parâmetros 

geotécnicos obtidos por meio de ensaios de laboratórios para a previsão de 

capacidade de carga das fundações em solos, nas condições naturais e melhoradas, 

com injeção de cimento. Não são apresentados mais detalhes dos ensaios de 

laboratório, visto que não é o objetivo desta dissertação.  

TABELA 12 – PARÂMETROS GEOTÉNICOS POR ENSAIO DE LABORATÓRIO. 

Parâmetros e 
medidas 

Solo natural por ensaios 
de laboratórios 

Solo melhorado, 4% de cimento, 
28 dias em laboratórios 

γ (kN/m³) 18,9 18,9 

Φ (º) 29,4 29,4 

c (kPa) 12,6 25,2 

FONTE: O autor (2017). 

Ao comparar os valores dos parâmetros geotécnicos obtidos por ensaio de 

laboratório (TABELA 12) com os resultados obtidos por correlações (TABELA 11), 

observa-se uma aproximação dos valores do peso específico natural do solo, com 

uma variação de 13,8% entre 18,9 e 16, 3 kN/m³, enquanto que o ângulo de atrito e 

a coesão divergiu consideravelmente. As correlações apresentaram valores maiores 

para o ângulo de atrito e menor para a coesão, e os valores dos ensaios de 

laboratório, o inverso, maior ângulo de atrito e menor coesão. Vale salientar que no 

dimensionamento das fundações são usados os três parâmetros do solo, peso 

específico, ângulo de atrito e coesão.  



117 

 

 

5.3.  RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES 

Os resultados obtidos pelos dimensionamos à compressão (item 4.2.2) e à 

tração (item 4.2.3) estão apresentados na TABELA 13 a seguir. Esses resultados 

foram fundamentais para a determinação dos projetos estruturais, para à execução 

das fundações, à aplicação das injeções e à realização das provas de carga 

estática, que estão apresentadas nos próximos itens.  

TABELA 13 – PREVISÃO DA CAPACIDADE DE CARGAS. 

Previsão da capacidade de carga Compressão (tonf) Tração (tonf) 

Solo natural, correlações SP 01 13,4 4,9 

Solo natural, laboratório. 16,6 4,3 

Solo 4% cimento, 28 dias, laboratório. 25,2 6,6 

Estimativa de ganho de resistência (%) 51 à 85 33 à 53 

FONTE: O autor (2017). 

Observa-se que os valores da previsão de carga para o solo natural com 

parâmetros obtidos por correlações e por laboratório convergiram, com uma variação 

de 19% (13, 4 e 16, 6 tonf) para compressão e 12% (4,3 e 4,9 tonf) para tração 

(TABELA 13), sendo assim, a diferença nos parâmetros obtida para correlações por 

ensaio de laboratório, não comprometeram a estimativa de carga. O ganho de 

resistência do solo melhorado é estimado com base nas previsões de carga para o 

solo natural nas duas condições, parâmetros obtidos por correlações e por ensaio de 

laboratório. Foi esperado que as provas de carga apresentassem resultados dentro 

das porcentagens estimadas.  

5.4. RESULTADOS DAS INJEÇÕES NAS FUNDAÇÕES  

Nesse estudo, somente foi possível realizar a injeção nos furos localizados à 

profundidade de 80 cm, conforme o projeto. Em todos os furos houve a injeção 

nessa profundidade, tendo variação nas quantidades de volume injetado. Para 

comprovar a inviabilidade em profundidades superiores foram realizados vários 

testes à profundidade de 200 cm, 160 cm e 240 cm, não sendo possível injetar calda 

nessas profundidades.   

Na TABELA 14, a seguir, está apresentado um resumo sobre o volume de 

calda de cimento injetado em cada ponto de injeção ao entorno de cada sapata. Os 
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furos para injeção foram no sentido vertical, com o jato de calda de cimento no 

sentido horizontal, voltado para o centro da sapata.  

TABELA 14 – VOLUME DE CALDA DE CIMENTO INJETADO NAS SAPATAS.  

Sapata  Furo  
Profundidade 

(CM) 
Volume por 
injeção (l)  

Volume por 
sapata total (l)  

1 

1 80 27 

92 

1 160 0 

2 80 65 

2 240 0 

3 200 0 

2 Não houve injeção 

3 

1 80 32 

47 2 80 10 

3 80 5 

4 

1 80 103 

123 
2 80 10 

3 80 5 

4 80 5 

FONTE: O autor (2017). 

Nos testes realizados nesse projeto, observou-se que solos com NSPT ≥ 9 

(SE de Bateias no munícipio de Campo Largo – PR) a pressão fornecida pelo 

equipamento não foi suficiente para a injeção do material. Já para NSPT ≥ 5, a 

quantidade mínima de material injetada foi de, aproximadamente, 7 l. E para NSPT ≤ 

4, ou seja, nos solos removidos e recompactados a quantidade máxima de material 

injetado foi muito maior e suficiente para produzir o melhoramento comprovado 

pelas provas de carga no próximo item. Os resultados dos ensaios SPT estão 

apresentados no item 5.1 e no ANEXO B.  

5.5. RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA ESTÁTICA 

A apresentação dos resultados das provas de carga estática está dividida 

em três subitens: resultados das provas de carga à compressão; resultados das 

provas de carga à tração; e análise dos resultados das provas de carga.  

5.5.1. Resultados das provas de carga à compressão 

Os resultados das provas de carga à compressão estão apresentados na 
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TABELA 15 e na FIGURA 42. 

TABELA 15 – RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA À COMPRESSÃO. 

Sapata Tipo 
Ciclo / 
Ensaio 

Data 
Estágio    
(tonf) 

Carga 
máx.       
(tonf) 

Desl.  
Ciclo         
(mm) 

Residual 
Ciclo 
(mm) 

Desl. 
Total 
(mm) 

Residual 
Total         
(mm) 

Desl. 
Elástico 
(mm) 

SAP 1 Compr. 1 15/6/16 4 16,00 -2,40 -1,56 
  

 

SAP 1 Compr. 2 16/6/16 2 e 4 28,00 -8,44 -7,21 -10,84 -8,77 2,07 

SAP 2 Compr. 1 27/6/16 2 14,00 -14,50 -11,31 
  

 

SAP 2 Compr. 2 28/6/16 1 e 2 18,00 -14,82 -10,02 -29,32 -21,33 -7,99 

SAP 3 Compr. 1 29/6/16 4 24,00 -58,29 -49,35 -58,29 -49,35 -8,94 

SAP 4 Compr. 1 30/6/16 4 32,00 - 33,62 -26,13 -33,62 -26,13 -7,48 

FONTE: O autor (2017). 

Um dos resultados mais relevantes da prova de carga à compressão é que 

todas as fundações que tiverem injeção de calda de cimento no solo ao seu entorno, 

apresentaram valores de carga máxima na prova de carga à compressão maior do 

que a sapata que não teve injeção. A menor variação foi da SAP 3 (24 tonf), 

comparada com a SAP 2 (18 tonf), aproximadamente 33%, e a maior variação foi 

entre a SAP 4 (32 tonf) comparada com a SAP 2, aproximadamente 78%.  

Em relação aos recalques, deslocamentos verticais, observa-se que duas 

sapatas ensaiadas apresentaram valores superiores ao recalque da SAP 2. A SAP 4 

(33,62 mm) de 15% e a SAP 3 (58,29 mm) de 99% superiores a SAP 2 (29,32 mm). 

Manteve-se a mesma relação para os recalques residuais. A SAP 4 e a SAP 3 

apresentaram deslocamentos residuais superiores a SAP 2.  

Enquanto o recalque elástico, que é a subtração do recalque total pelo 

recalque residual, pode ser considerado semelhante para as sapatas SAP 2 (7,99 

mm), 3 (8,94 mm) e 4 (7,48 mm), com variação máxima de 10% em relação à média 

dos mesmos, somente a SAP 1 (2,07 mm) apresentou um comportamento distinto, 

com variação na ordem de 70% em relação à média.  

As curvas de carga versus deslocamento estão apresentadas na FIGURA 

42, a qual contempla as sapatas e os repetitivos ciclos de carga, conforme a 

TABELA 15. 
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FIGURA 42 – CARGA X DESLOCAMENTO NA COMPRESSÃO. 

 

FONTE: O autor (2017). 

Ao analisar o gráfico da FIGURA 42 pode-se observar que para a 

compressão as SAP 1 e 4 possuem comportamentos semelhantes, enquanto que as 

SAP 2 e 3 apresentaram comportamentos semelhantes entre si e distintos das SAP 

1 e 4.  
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A SAP 1 apresentou um recalque acumulado máximo de 10 mm, com um 

total de carga aplicada de 28 tonf. A SAP 4 apresentou um recalque acumulado de 

33,62 mm, com um total de carga aplicada de 32 tonf. Essas duas sapatas foram as 

que receberam a maior aplicação de carga e apresentaram o menor deslocamento, 

consequentemente, dentre as quatro sapatas ensaiadas.  

As sapatas SAP 2 e 3 se comportaram também de forma semelhante, com 

resultado de carga máxima menor que as cargas aplicadas às SAP 1 e 4. Observa-

se que, mesmo com comportamento semelhante, o recalque da SAP 3 é 

consideravelmente maior que o recalque da SAP 2. Para a SAP 2, a qual não 

recebeu injeção de calda de cimento ao seu entorno, foi observado um recalque 

acumulado de 26,13 mm para uma aplicação de carga de 18 tonf, e para a SAP 3, 

com aplicação de uma carga de 24 tonf, foi apresentado um recalque acumulado de 

58,29 mm.  

Para as SAP 2 e 3, o ensaio à compressão não apresentou uma 

estabilização das cargas. O carregamento foi interrompido na SAP 2 devido à 

inclinação da sapata, inviabilizando, assim, a continuidade da aplicação de carga, e 

na SAP 3 por conta do rompimento da estaca de reação de apoio (E8), no entanto, o 

deslocamento havia se aproximado da ruptura de Terzaghi, igual a 10% (58,29 mm) 

do diâmetro ou lado da base da fundação (600 mm). A SAP 2 não recebeu injeção 

de calda de cimento ao seu entorno e a SAP 3 foi a que recebeu o menor volume de 

injeção de calda de cimento, aproximadamente 50% da SAP1, conforme 

apresentado na TABELA 4. Vale salientar que a SAP 2 não teve a aplicação de 

melhoramento ao seu entorno para servir de parâmetro para avaliar o ganho de 

melhoramento nas demais fundações, e a SAP 3 recebeu menos injeção devido ao 

afloramento de calda de cimento na superfície, conforme apresentado no item 4.3.3.   

5.5.2. Resultados das provas de carga à tração  

Os resultados das provas de carga à tração estão apresentados na TABELA 

16 e na FIGURA 43. 
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TABELA 16 – RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA À TRAÇÃO. 

Sapata Tipo 
Ciclo / 
Ensaio 

Data 
Estágio    
(tonf) 

Carga 
máx.       
( tonf) 

Desl.  
Ciclo         
(mm) 

Residual 
Ciclo 
(mm) 

Desl. 
Total 
(mm) 

Residual 
Total         
(mm) 

Residual 
Comp.        
(mm) 

1 Tração 1 17/6/16 1 4,50 7,44 3,43 
  

 

1 Tração 2 24/6/16 0,5 6,00 32,61 22,20 40,05 25,63 -8,77 

3 Tração 1 5/7/16 1 6,00 76,91 65,00 76,91 65,00 -49,35 

4 Tração 1 7/7/16 1 7,00 73,52 54,94 73,52 54,94 -26,13 

2 Tração 1 11/7/16 0,5 3,00 93,08 57,48 93,08 57,48 -21,33 

FONTE: O autor (2017). 

De modo semelhante à prova de carga à compressão, todas as sapatas que 

receberam injeção de calda de cimento no solo ao seu entorno, apresentaram 

resultados no mínimo 100% superiores a SAP 2, que não recebeu injeção de calda 

de cimento ao seu entorno.  

Diferente dos resultados à compressão, os valores das cargas máximas à 

tração foram distintos nas 4 sapatas. Referentes às cargas máximas à tração 

aplicadas nas fundações, tiveram dois grupos, ou seja, a SAP 2, sem melhoramento, 

e as demais com carga no mínimo 100% superior a SAP 2.  

Já em relação aos deslocamentos, os resultados divergiram um pouco mais, 

somente as SAP 3 (76,91 mm) e SAP 4 (73,52 mm) apresentaram resultados mais 

semelhantes, no entanto a SAP 4 foi a que recebeu o maior volume de injeção de 

calda de cimento ao seu entorno, enquanto que a SAP 3 recebeu menos de 50% do 

volume injetado na SAP 4 (TALELA 14).  

A SAP 2, foi a que apresentou o maior deslocamento (93,08 mm), indo ao 

encontro com as injeções, visto que ela foi a fundação que não teve injeção de calda 

de cimento no solo ao seu entorno. Enquanto que a SAP 1 teve o menor 

deslocamento (40,05 mm).  

Em relação aos deslocamentos residuais, manteve-se uma certa 

semelhança nas provas de carga das fundações SAP 2 (57,48 mm), SAP 3 (65,00 

mm) e SAP 4 (54,94 mm), com variação entre elas inferior a 10%, enquanto que 

SAP 1 (25,63 mm) variou em 51% da média dos deslocamentos residuais.  
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FIGURA 43 – CARGA X DESLOCAMENTO NA TRAÇÃO.  

 

FONTE: O autor (2017). 

Ao analisar o gráfico da FIGURA 43, notou-se que todas as sapatas 
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apresentaram comportamento similar até uma carga de 1 tonf, que é pouco superior 

ao peso do conjunto sapata-pilar. 

Observa-se que a SAP 2 apresentou grandes deslocamentos (93,08 mm) 

com 3 tonf, enquanto as SAP 1, 3 e 4 apresentaram grandes deslocamentos com 6 

ou 7 tonf, indicando a comprovação da ação do resultado das injeções ao entorno 

dessas fundações.  

5.5.3. Análise dos resultados das provas de carga 

Conforme já apresentado, as provas de carga nas fundações apresentaram 

ganhos significativos de resistência com melhoramento do solo se comparadas com 

as fundações sem melhoramento, dessa forma, nesse item está apresentada a 

análise dos resultados da prova de carga das fundações.  

a) Análises dos ensaios em campo de prova de carga de tração em sapatas, 

com melhoramento aplicado com injetor.  

Nesse subitem é apresentado o âmago dos resultados, no quesito de torres 

de linha de transmissão, devido à preponderância dos esforços à tração, ou seja, 

arrancamento das fundações. Assim, de acordo com os resultados obtidos, na 

Tabela 17 a seguir, está nitidamente apresentado o ganho significativo de 

resistência à tração das fundações com solo melhorado.     

TABELA 17 – RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA À TRAÇÃO.  

Sapata 
Ciclo / 
Ensaio 

Estágio    
(tonf) 

Carga máx.       
(tonf) 

Desl. Total 
(mm) 

Δ de Carga 
máx. (%) 

Δ de Desl.  
máx. (%) 

V por sapata 
Total (l) 

1 2 0,5 6,00 40,05 100,00 -56,97 95,00 

2 1 0,5 3,00 93,08 0,00 0,00 0,00 

3 1 1 6,00 76,91 100,00 -17,37 47,00 

4 1 1 7,00 73,52 133,33 -21,01 123,00 

FONTE: O autor (2017). 

A coluna de “Δ de carga máxima (%)” é em relação à sapata 2, que não teve 

melhoramento com injeção, observa-se que o mínimo o ganho de resistência foi de 

100%, chegando a 133,33% na sapata 4, que teve maior volume de injeção de calda 

de cimento ao entorno da fundação.  

Ao observar os deslocamentos totais durante a prova de carga, pode-se 
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compreender que o maior deslocamento foi na sapata 2, sem melhoramento, no 

entanto, não é possível afirmar que os deslocamentos são proporcionais com o 

volume de injeção, nem com a carga a aplicada, visto que o menor deslocamento 

(maior rigidez) foi da sapata 1 com 40,05 mm, enquanto que a sapata 4, com maior 

volume injetado teve 73,52 mm, 84% superior à sapata 1, resultando em maior 

volume injetado e menor rigidez.  

Portanto, além de não ser possível afirmar que há correlações diretas nos 

deslocamentos, principalmente, com os volumes de injeções, outro aspecto 

importante é que o ensaio não seguiu um padrão de aplicação de carga para todas 

as sapatas, houve sapatas com estágios de 0,5 e 1,0 tonf, conforme a TABELA 17 

apresentada.  

b) Análises dos ensaios em campo de prova de carga à compressão em sapatas 

com melhoramento aplicado com injetor.  

Ao observar a TABELA 18 é notado um expressivo ganho de resistência em 

todas as fundações com melhoramento, comparando-as com a fundação sem 

melhoramento, em função principalmente das cargas resultantes nas sapatas com 

melhoramento serem superiores a que não tem melhoramento.  

TABELA 18 – RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA À COMPRESSÃO.  

Sapata 
Ciclo / 
Ensaio 

Estágio    
(tonf) 

Carga 
máx.       
(tonf) 

Desl. 
final          
(mm) 

Desl.  
residual 

(mm) 

Desl. 
Total 
(mm) 

Resíduo 
Total         
(mm) 

Resíduo 
(%) 

1 2 2 e 4 28,00 -10,00 -7,21 -10,84 -8,77 72,1 

2 2 1 e 2 18,00 -26,13 -21,33 -29,32 -32,64 81,6 

3 1 4 24,00 -58,29 -49,35 -58,29 -49,35 84,7 

4 1 4 32,00 -33,62 -26,13 -33,62 -26,13 77,7 

FONTE: O autor (2017). 

Ao analisar os resultados das provas de cargas à compressão, observa-se 

que a carga máxima resultante maior nas fundações com melhoramento, não é 

suficiente para afirmar categoricamente o ganho efetivo de resistência à compressão 

após o melhoramento com injeção de cimento. A seguir são exibidas algumas 

justificativas, visando esclarecer essa afirmativa:  

 Conforme registro da injeção no Item 4.3, não houve injeção com o jato injetor 

à profundidade maior que 80 cm, abaixo das bases das fundações (120 cm), 
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e não foi comprovado o espraiamento que a calda de cimento teria permeado 

abaixo da base da sapata e, ainda, a injeção praticamente ocorreu somente 

no solo do reaterro das fundações acima das sapatas; 

 Nos cálculos para a previsão de capacidade de carga não foram 

consideradas as contribuições da resistência no fuste da sapata, dessa forma, 

não foram representativas as contribuições da resistência do fuste das 

fundações para os solos sem e com melhoramento;  

 Não há como afirmar que há correlações entre a carga máxima, o volume de 

injeção e o deslocamento (recalque) nas provas de carga nas fundações: a 

fundação 4, que teve o maior volume de injeção (123 l), foi a que também 

teve o segundo maior deslocamento, de 33,6 mm; e a fundação 3, com menor 

volume de injeção (47 l), teve deslocamento de 58,3 mm, 99% superior a 

fundação 2, sem melhoramento, e o deslocamento não foi superior aos 58,3 

mm em função do rompimento de uma estaca de reação de apoio, não sendo 

possível continuar a aplicação de carga; e enquanto na fundação 1 houve 

aumento da rigidez (menor deslocamento), as outras duas fundações 

apresentaram redução da rigidez; 

 Ao considerar a correlação do recalque com o volume de calda de cimento 

injetado, a sequência, dos maiores para os menores recalques seriam: sapata 

2, 3, 1 e 4, respectivamente, enquanto que os resultados dos recalques foram 

na ordem das sapatas 3, 2, 4 e 1, sucessivamente, não sendo possível 

detectar alguma convergência para a correlação dos deslocamentos com os 

volumes de calda de cimento injetados;  

 De modo análogo ao item anterior, pela consideração da teoria da 

elasticidade, a fundação que teria que apresentar a maior elasticidade [menor 

deslocamento residual proporcional (%)] seria a SAP 02, sem melhoramento, 

sendo seguida, sucessivamente, das fundações SAP 3, 1 e 4, no entanto os 

deslocamentos residuais proporcionais foram nas fundações SAP 1, 4, 3 e 2 

sucessivamente, não apresentando a mínima correlação de elasticidade com 

o volume de calda de cimento injetado.  
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foi estudado o melhoramento de solos de fundações de torres 

de linhas de transmissão, utilizando um protótipo de injeção de calda cimento, 

aplicado em solos ao entorno de fundações em um campo experimental, e avaliado 

o ganho de resistência por meio de provas de carga estática, na qual apresentou 

ganho de resistência à compressão e à tração em relação às cargas máximas 

resistentes nas fundações com o solo melhorado.  

As informações geotécnicas do solo do campo experimental, obtidas por 

meio de sondagem SPT, apresentaram resultados de acordo com a literatura, 

satisfatórios para a definição dos projetos das fundações, bem como para a 

definição do procedimento de injeção de calda de cimento. Observa-se que as 

variações das descrições dos materiais são aceitáveis em função da 

heterogeneidade do solo e da distância entre os pontos de sondagem. De acordo 

com as coordenadas da localização dos furos de sondagens, a distância máxima 

entre os furos é de aproximadamente 43 m e a mínima de 20 m.  

Os parâmetros geotécnicos do solo, obtidos por correlações, a saber, o peso 

específico natural do solo, o ângulo de atrito interno do solo e a coesão do solo, 

foram satisfatórios para a elaboração dos projetos de fundações e previsão de 

capacidade de carga. O peso específico natural do solo apresentou valores muito 

próximos dos ensaios de laboratório e as divergências nos valores da coesão e do 

ângulo de atrito interno em relação aos ensaios de laboratórios, não interferiram no 

resultado da previsão de capacidade de carga para as fundações. 

Foi dimensionado o projeto de fundações superficiais submetidas a esforços 

de tração pelo método de Grenoble e compressão pelo método de Terzaghi, com as 

devidas estimativas de previsão de carga para a avaliação do melhoramento do solo 

ao entorno das fundações, por meio de prova de carga estática. Os 

dimensionamentos atenderam às necessidades do projeto e os resultados das 

provas de carga comprovaram ambas as teorias.  

O processo de injeção de calda de cimento realizado com um protótipo de 

injeção foi satisfatório para avaliar a capacidade de injeção do protótipo, na qual 

mostrou-se ineficiente em solo de média a alta capacidade de suporte com NSPT > 4, 

visto que não houve injeção de calda de cimento em solo com NSPT > 4. Comprovou-

se que os volumes de calda de cimento injetados ao entorno das fundações foram 
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suficientes para apresentar ganho de resistência do solo.  

As provas de carga à tração apresentaram resultados expressivos, o que 

comprovou um ganho de resistência superior a 100% nas três sapatas, que 

receberam injeções de calda de cimento nos solos ao entorno delas, comparando o 

resultado com a sapata que não teve injeção. Esses resultados superam as 

estimativas da previsão de capacidade de carga e ganho de resistência na ordem de 

33% a 53% conforme item 4.2.2. 

Análogo à prova de carga à tração, na prova de carga à compressão, as três 

sapatas que receberam as injeções no solo ao entorno da fundação, apresentaram 

resultados da prova de carga superior à sapata que não teve injeção. Os resultados 

apresentados foram na ordem de 55,5%, dentro da estimativa da capacidade de 

carga que foi entre 51% e 85%, conforme item 4.2.3, vale salientar que essas 

estimativas foram apenas diretivas, podendo ser atendidas ou não, visto que se 

trataram de estudos experimentais em campo.  

E, ainda, por meio desses estudos, da análise dos volumes de calda de 

cimento injetado, dos resultados das provas de carga e seus respectivos 

deslocamentos não foi possível apresentar uma relação dos volumes de calda de 

cimento injetados no solo com aumento da rigidez nos solos. Não foi possível 

detectar uma convergência para a correlação dos deslocamentos, bem como não 

apresentando correlação da elasticidade com o volume de calda de cimento 

injetado.  

Portanto, no quesito de aumento de capacidade de suporte do solo, o estudo 

apresentou um relevante resultado no melhoramento de solos de fundações de 

torres de linhas de transmissão, utilizando um protótipo de injeção de calda de 

cimento, aplicado em solos ao entorno de fundações em um campo experimental e 

avaliando o ganho de resistência por meio de provas de carga estática à 

compressão e à tração.  

Finalmente são consideradas as principais contribuições científicas desta 

pesquisa, no quesito da metodologia de aplicação do melhoramento de calda de 

cimento por meio de injeção, a apresentação do desenvolvimento do protótipo de 

injeção como parte fundamental da metodologia de injeção e os resultados positivos 

do melhoramento, comprovados por meio das provas de carga estática em 

fundações do tipo sapata submetida à compressão e à tração.  
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6.1.  SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

Como sugestão para as pesquisas futuras, com o objetivo de contribuir com 

a continuidade deste estudo, são apresentados os seguintes itens:  

 Executar a mesma metodologia em solo de baixa capacidade de suporte de 

outras localidades, com NSPT não superior a 3;  

 Realizar um número maior de fundações para aplicar a injeção e realizar 

provas de carga para comprovar o aumento da capacidade de suporte;  

 Aplicar a metodologia com injeções de calda de cimento ao entorno em outros 

tipos de fundações, como tubulão, estaca ou grelha em escala reduzida; 

 Realizar estudo com a mesma metodologia com outros tipos de materiais, 

como cal e cinza de carvão e outros; 

 Utilizar a metodologia com registros do teor de umidade do solo na execução 

da injeção, controle da umidade durante a cura da calda no solo e medição do 

teor de umidade durante a execução das provas de carga, para melhores 

análises dos resultados dos ganhos da capacidade de suporte do solo; 

Considerar a heterogeneidade do solo para avaliar os resultados por meio de 

um número maior de sondagens SPT ou mais amostragens de solo para 

ensaios de laboratório, para melhor identificação da melhoria na capacidade 

de carga do solo;  

 Estudar formas de controlar o volume de calda a ser injetado no solo, com 

estimativa de ganho de capacidade de suporte em relação ao volume a ser 

injetado; 

 Estudar uma correlação do volume de calda a ser injetada em um dado solo, 

com base no NSPT e discrição tátil visual do material. 
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ANEXO A – DESENVOLVIMENTO DO EQUIPAMENTO DE INJEÇÃO 

Neste anexo está apresentada a concepção do projeto e a execução do 

protótipo de injeção de cimento, desenvolvido no projeto de pesquisa P&D 2866-

0310/2012, sem aprofundamento técnico. 

A apresentação deste anexo, nesta dissertação, se faz necessária, uma vez 

que o objetivo do P&D foi criar um protótipo de injeções para aplicar o melhoramento 

em solos de baixa capacidade de suporte, para a construção de uma nova LT, 

recuperação de fundações com patologias e/ou reforço de fundações, visando 

aumentar a capacidade de suporte de uma torre, em projetos de recapacitação de 

LTs. 

A empresa demandante do P&D geralmente aplica o melhoramento de solos 

em fundações de LT, em solo de baixa capacidade de suporte, por meio do 

processo de mistura de cimento com procedimento parcialmente mecanizado com 

uso de betoneira e/ou totalmente manual, geralmente seguindo os procedimentos 

DNIT, ABNT e ABPC, com etapas básicas de escavação, mistura e reaterro 

compactado.  

O protótipo de injeção visa melhorar o procedimento manual para um 

procedimento mecanizado, sem escavação, mistura e reaterro, executado de forma 

econômica, com rapidez e segurança, em solos de baixa capacidade a uma 

profundidade aproximada de 4,00 m.  

O protótipo consiste de um sistema de injeção de materiais estabilizantes 

inertes (cimento, cal e cinza), esses não proporcionam a contaminação do solo no 

local de aplicação, por isso apresentam caráter inerte. Trata-se de um equipamento 

de pequenas dimensões e grande mobilidade (que pode ser transportado e operado 

por, no mínimo, duas pessoas, com o auxílio da carreta desenvolvida para o 

transporte do sistema de injeção), visando à aplicação do melhoramento 

permanente de solos de fundação dos locais de instalação de linhas de transmissão 

e/ou distribuição de energia elétrica. O melhoramento de solos utilizando a injeção 

de materiais inertes estabilizantes citados, também poderá ser aplicado em 

fundações de outros tipos de estruturas (fundações diretas ou profundas). 

O protótipo de injeção aqui apresentado foi utilizado para a avaliação do 

melhoramento, apresentada nesta dissertação, e foi realizado com injeção de calda 

de cimento. Nos próximos itens, segue um resumo com alguns detalhes da 
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elaboração do projeto e da execução do protótipo de injeção. 

1. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PROTÓTIPO DE INJEÇÃO  

Apenas para constar cabe informar que para apoiar o desenvolvimento do 

protótipo utilizado no melhoramento de solos, apresentado nesta dissertação, foram 

aplicados conceitos do modelo de Rozenfeld (2006) (FIGURA 47), para nortear o 

caminho de construção do protótipo em questão.  

FIGURA 44 – MODELO DE ROZENFELD. 

 

FONTE: Rozenfeld apud Pretto, Buras e Silveira (2006). 

O desenvolvimento se deu a partir de etapas estabelecidas, estudadas e 

planejadas, conforme apresentado na FIGURA 47, e revisadas de acordo com as 

necessidades que surgiam. As fases de desenvolvimento do protótipo de injeção 

não serão analisadas com detalhes aqui, visto que o objetivo deste estudo é analisar 

o melhoramento e o ganho de resistência (capacidade de suporte) de solos, 

utilizando o protótipo de injeção em questão. A seguir, encontra-se uma 

apresentação sucinta do protótipo citado. 

O protótipo apresentado é composto por um conjunto de equipamentos que 

foram desenvolvidos ou adaptados para a sua concepção final. Dentre eles estão o 

trado injetor, o misturador, o reservatório de mistura (bomba), o reservatório para 

armazenamento de água, a perfuratriz e as conexões de uma unidade de transporte 

para todos os equipamentos. Para o seu funcionamento é necessária a utilização de 

dois circuitos hidráulicos de uma retroescavadeira (ou mini-escavadeira) para 
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acionamento dos motores de injeção e de cravação do trado. Na FIGURA 48 está 

apresentada uma situação esquemática do protótipo de injeção, conectado a uma 

mini-escavadeira. E na FIGURA 49 se encontra ilustrado o conjunto que compõe o 

protótipo no meio de transporte (carretinha).  

FIGURA 45 – SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROTÓTIPO. 
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FONTE: O autor (2017). 

 

FIGURA 46 – CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS NO MEIO DE TRANSPORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Após as etapas informacional e conceitual foram pesquisados tipos de 

acionamento para a bomba injetora. Os tipos de acionamento disponíveis e 

analisados criteriosamente foram: acionamento elétrico, combustão e hidráulico. 

Identificou-se que o acionamento que melhor atendia às expectativas do projeto foi o 

acionamento hidráulico, devido a sua capacidade adaptativa, pois a central 

hidráulica pode ser acionada por um motor elétrico ou à combustão e sua 

capacidade de força pode ser ajustada, regulando a pressão do sistema.  

De acordo com as especificações informacionais do projeto, o trado deve ter 

4,00 m de comprimento, pois essa foi uma profundidade considerada satisfatória 

para aplicar o melhoramento em fundações de LTs, que na sua maioria são 

fundações superficiais e de pequena profundidade e, para facilitar a injeção da calda 

de cimento e/ou dos materiais inertes, optou-se por dividi-los em partes, pois uma 

peça com dimensão de 4 m aumentaria a dificuldade de mobilidade e a injeção nos 

primeiros metros, assim o fracionamento da haste em partes de um metro 

proporciona praticidade para a injeção, variando os pontos de aplicação, entre zero 

e 4,00 m. A FIGURA 50 ilustra o conceito do projeto do trado. 
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FIGURA 47 – MODELO CONCEITUAL DO TRADO MECÂNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Copel (2016). 
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Durante as etapas iniciais do desenvolvimento do projeto foram realizados 

alguns ensaios para determinação de características funcionais do equipamento em 

relação à injeção de calda de cimento para a melhoria da capacidade de suporte de 

solos.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto, verificou-se que o protótipo não 

resultaria em um equipamento portátil, como inicialmente proposto. Nesse contexto 

foram estudadas alternativas de adequar o equipamento para torná-lo de fato 

portátil. Para tanto, foram analisados modelos de transportes para que os 

equipamentos fossem dispostos, transportados e utilizados da forma mais portátil e 

ergonômica possível. Na FIGURA 51 está apresentada a definição das medidas de 

um veículo reboque e a disposição dos componentes do protótipo para a distribuição 

de cargas, tornando assim o protótipo portátil. 
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FIGURA 48 – CARRETA DE TRANSPORTE – DETALHAMENTO TÉCNICO DO ARRANJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 
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Na fase do detalhamento do projeto do protótipo foram analisados os 

sistemas de perfuração do solo para a injeção e o sistema de injeção de calda de 

cimento para o melhoramento de solos.  

Conforme estudado no modelo conceitual e já citado, o acionamento 

hidráulico apresentou as melhores características para as restrições do projeto. 

Sendo assim, escolheu-se para utilizar no projeto uma solução comercial de 

perfuração. Os dados da perfuratriz adquirida foram: 

 Marca: Cietec; 

 Modelo: Perfuratriz HR 64; 

 Torque: 7350 Nm; 

 Pressão de trabalho: 140 a 180 bar; 

 Vazão ideal: 76 l/min; 

 Redução: 7:1; 

 Velocidade: 22 a 55 rpm; 

 Peso: 96 kg; 

 Dimensões: 40 x 40 x 85 cm. 

A perfuratriz definida apresentava bom desempenho para a perfuração de 

diversos tipos de solos, equilibrando velocidade e torque para garantir a máxima de 

produtividade de acesso do trado, atendendo ao que foi estabelecido nas etapas 

informacional e conceitual. Apresentou, ainda, a possibilidade de ser utilizada em 

guindastes, retroescavadeiras, escavadeiras e mini-escavadeiras, por meio de 

acoplamento de padrão universal. No que se refere às características construtivas e 

vantagens dessa perfuratriz, destacam-se:  

 Caixa de redução com ótima velocidade e torque de saída elevado, 

garantindo eficiência durante a furação;  

 Fixação da broca (ou suporte de broca) com pino trava-rápido, que agiliza 

a troca pelo operador;  

 Estrutura pintada com pintura em pó, Epóxi, com alta resistência ao 

desgaste e à oxidação;  

 Possui mangueiras hidráulicas de ½, com engate rápido de padrão 

universal;  

 Devido ao redutor estar pendurado em um eixo móvel, a broca fica no 

prumo, mesmo em terrenos irregulares;  



151 

 

 

 Possibilidade de realizar furos de até 1.000 mm de diâmetro, com 

profundidade máxima de 6,00 m;  

 Implemento projetado para uma ótima produtividade;  

 Prática e versátil, o processo de acoplamento leva poucos minutos. 

 

Na FIGURA 52 está apresentada a perfuratriz utilizada no projeto, no 

conjunto de equipamentos que compõem o protótipo de injeção.  

FIGURA 49 – PERFURATRIZ HR 64, DA MARCA CIETEC. 

 

FONTE: Cietec (2016). 

Para realizar a injeção de calda de cimento para o melhoramento de solo de 

forma adequada, identificou-se a necessidade de um equipamento 

(preferencialmente comercial) de alta pressão, com sistema de injeção contínua, 

pois a intermitência da injeção poderia prejudicar o procedimento ou ele não se 

realizar de forma adequada. O sistema de alta pressão se justificou pelo fato de que 

a injeção deverá ser realizada pelo próprio sistema de energia de uma máquina 

hidráulica (escavadeira). Sendo assim, optou-se por utilizar no projeto uma solução 

comercial de injeção. Na FIGURA 53 se encontra apresentada a bomba de injeção 

adquirida. Os dados dela são: 

 Marca: Betomaq;  

 Modelo: Bomba de argamassa B-60;  

 Capacidade da caçamba: 200 l;  

 Pressão nominal de trabalho: até 15 bar;  

 Vazão teórica: 60 l/min.;  

 Motor elétrico trifásico: 7,5 cv / 220 V / 19,2 A;  
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 Peso: 212 kg;  

 Dimensões: 900 x 900 x 1300 mm.  

FIGURA 50 – BOMBA DE ARGAMASSA B-60, DA MARCA BETOMAQ. 

 

FONTE: Betomaq. 

O equipamento de injeção é vendido somente com a configuração de 

acionamento por energia elétrica. Nesse caso, foi realizada uma modificação do 

motor elétrico para transformá-lo em um motor hidráulico equivalente, o que permite 

a geração de maiores pressões de trabalho. Os dados do motor hidráulico são:  

 Tamanho nominal: 11 cv; 

 Deslocamento volumétrico: 11,2 cm³/rot.;  

 Pressão máxima contínua: 250 bar;  

 Pressão máxima intermitente: 300 bar;  

 Pressão de partida: 325 bar;  

 Rotação máxima: 3600 rpm;  

 Rotação mínima: 500 rpm. 

Após um estudo minucioso de três modelos de possíveis protótipos visando 

à produção, definiu-se o modelo ilustrado na FIGURA 50, com a haste seccionada 

em quatro seções de 1 m. O trado foi projetado com emprego dos métodos de 
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cálculo em conformação plástica, que tem por objetivo determinar os esforços, as 

tensões e deformações a que estão submetidas a peça ou o produto, a fim de:  

 Prever possíveis falhas durante o processamento, tais como: imperfeições 

de escoamento, acúmulo de tensões em regiões críticas e defeitos nos 

produtos; 

 Definir o tipo e a capacidade dos equipamentos a empregar;  

 Definir o número de etapas necessárias ao processamento de 

determinada peça metálica. 

Com o objetivo de simplificar os modelos aplicados aos métodos de cálculo, 

assumiram-se algumas hipóteses a respeito do material:  

 São isotrópicos, ou seja, apresentam as mesmas propriedades mecânicas 

em todas as direções de solicitação; 

 São incompressíveis, não apresentam variação de volume durante o 

processo. Na realidade, ocorre um pequeno aumento de volume devido ao 

aumento da densidade de discordâncias;  

 São contínuos, não apresentam poros ou vazios que comprometam sua 

continuidade;  

 São homogêneos e uniformes, apresentam a mesma composição 

química, morfologia de grãos e distribuição de partículas ao longo de seu 

comprimento.  

Nos itens seguintes apresentam-se detalhes sobre o desenvolvimento, mais 

especificamente do trado de injeção e a sua utilização, e a apresentação dos demais 

componentes que foram adaptados.  

EXECUÇÃO DO PROTÓTIPO DE INJEÇÃO 

O protótipo de injeção, conforme já apresentado, é composto pelo 

misturador, bomba (reservatório de calda), reservatório de água, a carretinha e o 

trado de injeção, que é composto por quatro partes, sendo uma ponteira, um trado 

helicoidal, três hastes auxiliares, um adaptador de conexão e os dispositivos de 

proteção para transporte do conjunto. Nos próximos subitens estão apresentados 

alguns detalhes do protótipo de injeção e a apresentação dos demais componentes 

que foram adaptados.  
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Desenvolvimento da ponteira 

A ponteira, desenvolvida em aço especial (aço 4340), de maior resistência 

mecânica para suportar a ação de contato direto com o solo, possui formato cônico 

para tamponar o solo no processo de cravação para a injeção do material. Assim, no 

momento da injeção, a calda de cimento, tende a penetrar no solo, não retornando 

pela parede do furo entre o solo e as hastes do trado. Na FIGURA 54 estão 

apresentadas as dimensões da ponteira, que é composta por um sistema de rosca 

com o trado e dois anéis de borracha (o-rings) para a vedação. A ponteira foi 

desenvolvida com apenas um furo para a saída do material de injeção, com diâmetro 

de 3 mm, sendo então possível o direcionamento do jato de injeção para o local 

desejado e a pressão gerada pelo sistema é totalmente dissipada por esse furo. 

FIGURA 51 – PONTEIRA EM AÇO 4340. 

FONTE: PRETTO, BURAS E SILVEIRA (2016). 

Desenvolvimento do trado helicoidal  

O trado helicoidal, desenvolvido em aço SAE 1060, possui comprimento total 

de 1.000 mm, diâmetro externo de 42 mm e diâmetro interno de 22 mm (haste de 

tubo oco). As pás do trado estão espaçadas a cada 140 mm e possuem diâmetro de 

120 mm, aproximadamente. O comprimento total da parte helicoidal do trado é de 
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840 mm. Na extremidade superior do trado, há um sistema de rosca fêmea para 

encaixe de hastes de prolongamento ou do adaptador de conexão de injeção. 

Também há, nessa extremidade, uma seção quadrada para a utilização de chave de 

boca de 22 mm para auxílio no encaixe entre hastes e um encaixe para pino de 

travamento. Esse pino de travamento é utilizado quando o trado é rotacionado no 

sentido anti-horário, assim as hastes não se soltam durante o processo de retirada 

do trado do terreno. A FIGURA 55 ilustra o que foi citado. 

FIGURA 52 – TRADO HELICOIDAL. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Desenvolvimento das hastes auxiliares  

As três hastes auxiliares foram desenvolvidas com o mesmo tipo de aço do 

trado helicoidal (SAE 1060) e possuem dimensões de 1.000 mm de altura, diâmetro 

externo de 42 mm e diâmetro interno de 22 mm. Essas hastes são utilizadas para o 

prolongamento do trado helicoidal e permitem realizar furos de até 4,00 m de 

profundidade. Nas extremidades das hastes há uma seção quadrada para a 

utilização de chave de boca de 22 mm para a união entre as hastes. Também há 

dois anéis de vedação (o-rings) e encaixe para o pino de travamento, conforme já 
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citado. A FIGURA 56 mostra as dimensões de uma das hastes auxiliares do 

protótipo.  

FIGURA 53 – HASTE AUXILIAR. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Para o prolongamento das hastes do trado deve-se unir os segmentos de 

mesma numeração (marcação de união) para que o pino de travamento entre as 

hastes se coincide. Esse pino de travamento é realizado por um parafuso que utiliza 

chave tipo allen de 10 mm, conforme pode ser visualizado na FIGURA 57. 
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FIGURA 54 – MARCAÇÃO DE UNIÃO ENTRE HASTES. 

 

 FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Desenvolvimento do adaptador de conexão para a perfuratriz 

O adaptador de conexão para a perfuratriz é utilizado para conectar o trado 

(ou hastes) na perfuratriz. O adaptador pode ser conectado em qualquer uma das 

hastes, pois possui várias posições para o pino de travamento de torque. Nessa 

peça também é conectada a mangueira de injeção, por meio de um engate rápido 

para facilitar os trabalhos no processo de injeção do material, conforme pode ser 

visualizado na FIGURA 58. 
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FIGURA 55 – ADAPTADOR DE ENGATE PARA PERFURATRIZ. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Desenvolvimento dos dispositivos de proteção 

Os dispositivos de proteção, construídos em náilon, foram desenvolvidos para 

o transporte das hastes e do trado e possuem uma versão com rosca fêmea e outra 

com rosca macho. Nessas peças também devem ser atarraxados os pinos de 

travamento (parafuso tipo allen) do trado. A FIGURA 59 mostra um detalhe das 

peças e a FIGURA 60, um esquema de montagem para a rosca fêmea do dispositivo 

em (A) e (B), e para a rosca macho do dispositivo em (C) e (D).  

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

FIGURA 56 – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

FIGURA 57 – ESQUEMA DE MONTAGEM DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Esses dispositivos (FIGURAS 59 e 60) foram desenvolvidos para proteção e 

união do trado com a ponteira e a hastes auxiliares quando o protótipo não está 

sento utilizado, ou seja, no momento em que ele está em repouso ou sendo 

transportado.  
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Misturador de argamassa  

O misturador é um equipamento comercial vendido para misturas manuais de 

argamassa, com volume total de 80 l (FIGURA 61). O equipamento em questão foi 

adaptado e instalado sobre o reservatório de injeção (FIGURA 62). Para a sua 

utilização, o volume máximo de mistura não deve ultrapassar 50 l para evitar 

trasbordamento durante o preparo do material (mistura de água/cimento). A mistura 

é realizada aplicando-se o giro de uma manivela, que se encontra na parte superior 

do equipamento. Na parte inferior do misturador, há um tubo hidráulico, de 50 mm 

de diâmetro, para esgotar o material ou verter para o reservatório de injeção. 

FIGURA 58 – MISTURADOR DE CALDA DE CIMENTO. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 
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FIGURA 59 – MISTURADOR SOBRE O RESERVATÓRIO DE INJEÇÃO. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Reservatório de calda de cimento  

O reservatório de injeção é composto por motor hidráulico, bomba e 

manômetros. O volume útil do reservatório é de, aproximadamente, 70 l [FIGURA 51 

(A)]. O manômetro 1, localizado junto ao motor hidráulico [FIGURA 63 (B)], mede a 

pressão de trabalho fornecida por um sistema hidráulico (mini-escavadeira). Esse 

motor é composto por três vias hidráulicas, sendo duas para o giro do motor e uma 

de retorno. O giro do motor no sentido horário, utilizado para a injeção, gera uma 

pressão positiva no sistema e no sentido anti-horário o sistema gera uma pressão 
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negativa, não recomendada pelo fabricante. A terceira via é utilizada para o alívio da 

pressão excedente no sistema. O manômetro 2, localizado junto à bomba, mede a 

pressão durante a injeção do material [FIGURA 63 (C)]. O painel elétrico desse 

equipamento foi desativado para a utilização apenas de sistemas hidráulicos. 

 

FIGURA 60 – RESERVATÓRIO DE INJEÇÃO.  

A) VISTA LATERAL; B) CIRCUÍTO HIDRAÚLCO; C) BOMBA DE INJEÇÃO. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

A bomba de pressão deve trabalhar na condição submersa (afogada), sendo 

que quando o reservatório é mantido na horizontal, o volume necessário de material 

é de, aproximadamente, 20 l. Há a possibilidade de inclinar o reservatório para 

diminuir esse volume morto, assim a quantidade mínima de material para manter a 

bomba submersa é de, aproximadamente, 5 l. 

Reservatório para o armazenamento de água 

O reservatório para o armazenamento de água, com finalidade de preparo 
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da calda e de efetuar a limpeza dos equipamentos utilizados, é de polietileno de alta 

densidade (PEAD) e com grades metálicas de proteção. Possui volume total de 

1.000 l. Na FIGURA 64 se encontra ilustrado o reservatório envolto por uma gaiola 

metálica para proteção.  

 

FIGURA 61 – RESERVATÓRIO DE ÁGUA. 

 

FONTE: Pretto, Buras e Silveira (2016). 

Limpeza e conservação do protótipo de injeção  

Vale ressaltar que é necessário efetuar a limpeza do sistema de injeção, 

inclusive entre as etapas em que há interrupção da injeção, pois a limpeza do trado 

e da mangueira é fundamental para evitar a aderência de calda nas paredes internas 

e a obstrução do orifício de injeção. Além do trado e da mangueira, os demais 

componentes devem ser devidamente higienizados para evitar a deterioração.  

Para iniciar o processo de limpeza dos equipamentos, primeiramente se 

deve esgotar a calda de cimento existente no reservatório de injeção a partir de uma 
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válvula, que se encontra posicionada na parte inferior do reservatório. Após esse 

procedimento, o reservatório deve ser lavado com água potável. Com o reservatório 

de injeção limpo, deve-se encher o reservatório com água potável e verter água sob 

pressão pelas hastes do trado que foram utilizadas na injeção, até ser percebida a 

saída de água translúcida na ponteira do trado. Para lavagem dos demais 

equipamentos, é possível utilizar água pressurizada do sistema, usando apenas a 

mangueira que faz conexão com o trado. Após a lavagem dos equipamentos, a 

bomba deve ser desmontada e mantida em recipiente com óleo (comum de motor) 

para armazenamento. 
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ANEXO B – BOLETIM DE SONDAGEM SPT  

FIGURA 62 – SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO – PARTE 1. 
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FIGURA 63 – SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO – PARTE 2. 
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FIGURA 64 – SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO – PARTE 3. 
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ANEXO C – ÁBACO DE GRENOBLE PARA SAPATAS E TUBULÕES  

TABELA 19 – COEFICIENTE DE CAPACIDADE DE CARGA (MC). 

D/R / Ф 10 15 20 25 30 35 

0,0 0,93 0,88 0,83 0,77 0,71 0,64 

0,2 0,93 0,88 0,84 0,78 0,71 0,65 

0,4 0,94 0,89 0,85 0,79 0,72 0,66 

0,6 0,94 0,90 0,85 0,79 0,73 0,67 

0,8 0,95 0,90 0,86 0,80 0,74 0,68 

1,0 0,95 0,91 0,86 0,81 0,75 0,69 

1,2 0,95 0,91 0,87 0,82 0,76 0,70 

1,4 0,96 0,92 0,88 0,83 0,77 0,71 

1,6 0,96 0,93 0,89 0,84 0,78 0,72 

1,8 0,97 0,93 0,89 0,84 0,79 0,73 

2,0 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 0,74 

2,2 0,97 0,95 0,91 0,86 0,81 0,75 

2,4 0,98 0,95 0,91 0,87 0,82 0,76 

2,6 0,98 0,96 0,92 0,88 0,83 0,77 

2,8 0,99 0,96 0,93 0,89 0,84 0,78 

3,0 0,99 0,97 0,94 0,90 0,84 0,79 

3,2 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 

3,4 1,00 0,98 0,95 0,91 0,86 0,81 

3,6 1,00 0,99 0,96 0,92 0,87 0,81 

3,8 1,01 0,99 0,97 0,93 0,88 0,82 

4,0 1,01 1,00 0,97 0,94 0,89 0,83 

4,2 1,01 1,00 0,98 0,95 0,90 0,84 

4,4 1,02 1,01 0,99 0,95 0,91 0,85 

4,6 1,02 1,01 0,99 0,96 0,92 0,86 

4,8 1,03 1,02 1,00 0,97 0,93 0,87 

5,0 1,03 1,03 1,01 0,98 0,94 0,88 
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TABELA 19 – COEFICIENTE DE CAPACIDADE DE CARGA (MФ+My). 

D/R / Ф 10 15 20 25 30 35 

0,0 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,28 

0,2 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,28 

0,4 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 

0,6 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 

0,8 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 

1,0 0,09 0,13 0,17 0,22 0,26 0,29 

1,2 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30 

1,4 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30 

1,6 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30 

1,8 0,09 0,13 0,18 0,22 0,27 0,31 

2,0 0,09 0,13 0,18 0,22 0,27 0,31 

2,2 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,31 

2,4 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,31 

2,6 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,32 

2,8 0,09 0,14 0,18 0,23 0,28 0,32 

3,0 0,09 0,14 0,18 0,23 0,28 0,32 

3,2 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28 0,33 

3,4 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28 0,33 

3,6 0,09 0,14 0,19 0,24 0,28 0,33 

3,8 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,33 

4,0 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 

4,2 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 

4,4 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 

4,6 0,09 0,14 0,19 0,24 0,30 0,35 

4,8 0,09 0,14 0,19 0,25 0,30 0,35 

5,0 0,09 0,14 0,19 0,25 0,30 0,35 
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TABELA 20 – COEFICIENTE DE CAPACIDADE DE CARGA (Mq). 

D/R / Ф 10 15 20 25 30 35 

0,0 0,12 0,17 0,21 0,25 0,28 0,29 

0,2 0,12 0,17 0,22 0,25 0,28 0,30 

0,4 0,12 0,17 0,22 0,25 0,28 0,30 

0,6 0,12 0,17 0,22 0,26 0,29 0,31 

0,8 0,12 0,18 0,22 0,26 0,29 0,31 

1,0 0,12 0,18 0,22 0,27 0,29 0,32 

1,2 0,12 0,18 0,23 0,27 0,30 0,32 

1,4 0,12 0,18 0,23 0,27 0,30 0,32 

1,6 0,12 0,18 0,23 0,27 0,30 0,33 

1,8 0,12 0,18 0,23 0,27 0,31 0,33 

2,0 0,13 0,18 0,23 0,28 0,31 0,34 

2,2 0,13 0,18 0,23 0,28 0,32 0,34 

2,4 0,13 0,18 0,24 0,28 0,32 0,35 

2,6 0,13 0,19 0,24 0,28 0,32 0,35 

2,8 0,13 0,19 0,24 0,29 0,33 0,36 

3,0 0,13 0,19 0,24 0,29 0,33 0,36 

3,2 0,13 0,19 0,24 0,29 0,33 0,37 

3,4 0,13 0,19 0,25 0,30 0,34 0,37 

3,6 0,13 0,19 0,25 0,30 0,34 0,37 

3,8 0,13 0,19 0,25 0,30 0,34 0,38 

4,0 0,13 0,19 0,25 0,30 0,35 0,38 

4,2 0,13 0,19 0,25 0,31 0,35 0,39 

4,4 0,13 0,20 0,26 0,31 0,36 0,39 

4,6 0,13 0,20 0,26 0,31 0,36 0,40 

4,8 0,13 0,20 0,26 0,31 0,36 0,40 

5,0 0,13 0,20 0,26 0,31 0,37 0,41 
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ANEXO D – RESULTADOS DAS PROVAS DE CARGA ESTÁTICA 

Compressão - SAP 1 -  2° CICLO 

Carga (tonf) Horário (15/6) Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumulado 

0 11:05:00 28.68 19.75 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 11:07:00 28.49 19.50 29.02 -0.19 -0.25 -0.17 -0.20 

4 12:07:00 28.30 19.32 28.96 -0.38 -0.43 -0.23 -0.35 

8 12:07:00 27.58 18.59 28.44 -1.10 -1.16 -0.75 -1.00 

8 13:52:00 27.62 18.62 28.55 -1.06 -1.13 -0.64 -0.94 

12 13:54:00 27.15 18.05 28.02 -1.53 -1.70 -1.17 -1.47 

12 15:20:00 26.88 17.78 27.95 -1.80 -1.97 -1.24 -1.67 

16 15:20:00 25.71 17.62 27.77 -2.97 -2.13 -1.42 -2.17 

16 16:20:00 25.54 17.38 27.51 -3.14 -2.37 -1.68 -2.40 

12 16:21:00 25.61 17.49 27.61 -3.07 -2.26 -1.58 -2.30 

12 16:31:00 25.62 17.50 27.63 -3.06 -2.25 -1.56 -2.29 

8 16:31:00 25.79 17.66 27.79 -2.89 -2.09 -1.40 -2.13 

8 16:41:00 25.84 17.71 27.84 -2.84 -2.04 -1.35 -2.08 

4 16:42:00 26.33 18.11 28.27 -2.35 -1.64 -0.92 -1.64 

4 16:52:00 26.34 18.12 28.27 -2.34 -1.63 -0.92 -1.63 

0 16:52:00 26.36 18.16 28.32 -2.32 -1.59 -0.87 -1.59 

0 17:22:00 26.40 18.19 28.35 -2.28 -1.56 -0.84 -1.56 
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Compressão - SAP 1 -  2° CICLO 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(16/6) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumulado 

0 09:46:00 24.63 26.13 24.53 -2.28 -1.56 -0.84 -1.56 

2 09:47:00 24.58 26.07 24.28 -2.33 -1.62 -0.89 -1.61 

2 09:57:00 24.58 26.07 24.47 -2.33 -1.62 -0.90 -1.62 

4 09:57:00 24.53 25.98 24.40 -2.38 -1.71 -0.97 -1.69 

4 10:07:00 24.53 25.98 24.39 -2.38 -1.71 -0.98 -1.69 

6 10:07:00 24.44 25.82 24.28 -2.47 -1.87 -1.09 -1.81 

6 10:17:00 24.42 25.75 24.25 -2.49 -1.94 -1.12 -1.85 

8 10:17:00 24.30 25.65 24.13 -2.61 -2.04 -1.24 -1.96 

8 10:27:00 24.28 25.61 24.09 -2.63 -2.08 -1.28 -2.00 

12 10:27:00 23.98 25.33 23.76 -2.93 -2.36 -1.61 -2.30 

12 10:37:00 23.91 25.27 23.70 -3.00 -2.42 -1.67 -2.36 

16 10:38:00 23.42 24.72 23.14 -3.49 -2.97 -2.23 -2.90 

16 12:08:00 22.63 23.92 22.65 -4.28 -3.77 -2.72 -3.59 

20 12:09:00 21.91 23.10 21.68 -5.00 -4.59 -3.69 -4.43 

20 13:09:00 21.12 22.32 21.10 -5.79 -5.37 -4.27 -5.14 

24 13:10:00 19.68 20.80 19.94 -7.23 -6.89 -5.43 -6.52 

24 14:40:00 18.74 19.85 19.27 -8.17 -7.84 -6.10 -7.37 

28 14:48:00 17.30 18.48 18.01 -9.61 -9.21 -7.36 -8.73 

28 15:48:00 16.10 17.27 16.61 -10.81 -10.42 -8.76 -10.00 

21 15:49:00 16.30 17.46 16.82 -10.61 -10.23 -8.55 -9.80 

21 15:59:00 16.34 17.50 16.84 -10.57 -10.19 -8.53 -9.76 

14 15:59:00 16.59 17.84 17.19 -10.32 -9.85 -8.18 -9.45 

14 16:09:00 16.62 17.89 17.24 -10.29 -9.80 -8.13 -9.41 

7 16:13:00 17.34 18.54 17.92 -9.57 -9.15 -7.45 -8.72 

7 16:23:00 17.40 18.59 17.93 -9.51 -9.10 -7.44 -8.68 

0 16:23:00 18.46 19.70 19.20 -8.45 -7.99 -6.17 -7.54 

0 16:53:00 18.71 20.00 19.63 -8.20 -7.69 -5.74 -7.21 
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Tração - SAP  1  -  1° CICLO 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(17/6) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 
Dif. 
2 

Dif. 
3 

Acumul. Total 

0 10:23 3.20 5.56 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.21 

1 10:23 3.55 5.80 4.91 0.35 0.24 0.40 0.33 -6.88 

1 10:53 3.96 6.06 5.16 0.76 0.50 0.65 0.64 -6.57 

2 10:54 6.05 6.78 9.20 2.85 1.22 4.69 2.92 -4.29 

2 11:24 6.50 7.32 9.55 3.30 1.76 5.04 3.37 -3.84 

3 11:25 7.54 8.40 10.66 4.34 2.84 6.15 4.44 -2.77 

3 12:25 7.98 8.69 11.10 4.78 3.13 6.59 4.83 -2.38 

4 12:26 8.57 9.26 11.69 5.37 3.70 7.18 5.42 -1.79 

4 13:26 8.94 9.65 12.03 5.74 4.09 7.52 5.78 -1.43 

5 13:26 9.38 10.08 12.50 6.18 4.52 7.99 6.23 -0.98 

5 13:56 9.66 10.30 12.78 6.46 4.74 8.27 6.49 -0.72 

6 13:58 10.14 10.75 13.30 6.94 5.19 8.79 6.97 -0.24 

6 14:58 10.68 11.26 13.81 7.48 5.70 9.30 7.49 0.28 

4.5 15:00 10.69 11.13 13.81 7.49 5.57 9.30 7.45 0.24 

4.5 15:10 10.01 11.08 13.81 7.49 5.52 9.30 7.44 0.23 

3 15:10 10.01 10.64 13.61 6.81 5.08 9.10 7.00 -0.21 

3 15:20 10.01 10.60 13.61 6.81 5.04 9.10 6.98 -0.23 

1.5 15:20 9.51 10.17 13.17 6.31 4.61 8.66 6.53 -0.68 

1.5 15:30 9.52 10.11 13.16 6.32 4.55 8.65 6.51 -0.70 

0 15:30 6.66 7.40 9.98 3.46 1.84 5.47 3.59 -3.62 

0 16:00 6.49 7.28 9.78 3.29 1.72 5.27 3.43 -3.78 
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Tração - SAP  1  -  2° CICLO 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(24/6) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. Total 

0.00 10:14:00 11.00 7.63 5.62 3.29 1.72 5.27 3.43 -3.78 

0.50 10:14:00 11.09 7.66 5.70 3.38 1.75 5.35 3.49 -3.72 

0.50 10:24:00 11.13 7.68 5.71 3.42 1.77 5.36 3.52 -3.69 

1.00 10:24:00 11.55 8.01 6.09 3.84 2.10 5.74 3.89 -3.32 

1.00 10:34:00 11.68 8.10 6.18 3.97 2.19 5.83 4.00 -3.21 

1.50 10:34:00 12.46 8.79 6.90 4.75 2.88 6.55 4.73 -2.48 

1.50 10:44:00 12.63 8.97 7.02 4.92 3.06 6.67 4.88 -2.33 

2.00 10:44:00 13.11 9.44 7.52 5.40 3.53 7.17 5.37 -1.84 

2.00 10:54:00 13.36 9.55 7.61 5.65 3.64 7.26 5.52 -1.69 

2.50 10:54:00 13.59 9.90 7.97 5.88 3.99 7.62 5.83 -1.38 

2.50 11:04:00 13.73 10.03 8.08 6.02 4.12 7.73 5.96 -1.25 

3.00 11:04:00 13.95 10.27 8.34 6.24 4.36 7.99 6.20 -1.01 

3.00 11:14:00 14.10 10.38 8.43 6.39 4.47 8.08 6.31 -0.90 

3.50 11:14:00 14.29 10.54 8.62 6.58 4.63 8.27 6.49 -0.72 

3.50 11:24:00 14.41 10.66 8.72 6.70 4.75 8.37 6.61 -0.60 

4.00 11:24:00 14.56 10.80 8.89 6.85 4.89 8.54 6.76 -0.45 

4.00 11:34:00 14.69 10.93 9.01 6.98 5.02 8.66 6.89 -0.32 

4.50 11:34:00 14.82 11.09 9.16 7.11 5.18 8.81 7.03 -0.18 

4.50 11:44:00 14.94 11.19 9.26 7.23 5.28 8.91 7.14 -0.07 

5.00 11:44:00 15.07 11.32 9.40 7.36 5.41 9.05 7.27 0.06 

5.00 11:54:00 15.24 11.45 9.53 7.53 5.54 9.18 7.42 0.21 

5.50 11:54:00 15.35 11.55 9.65 7.65 5.64 9.30 7.53 0.32 

5.50 12:04:00 15.80 12.08 10.20 8.09 6.17 9.85 8.04 0.83 

6.00 12:06:00 18.40 14.72 13.18 10.69 8.81 12.83 10.78 3.57 

Mudança Relógios 
29,71=
12,78 

20,93=
13,02 

23,26=
12,48      

6.00 12:14:00 28.66 27.83 28.51 37.88 29.83 38.94 35.55 28.34 

4.50 12:16:00 28.66 27.83 28.51 37.88 29.83 38.94 35.55 28.34 

4.50 12:20:00 29.21 28.37 28.89 38.43 30.37 39.32 36.04 28.83 

3.00 12:21:00 28.70 27.96 28.44 37.92 29.96 38.87 35.58 28.37 

3.00 12:36:00 28.62 27.75 28.35 37.84 29.75 38.78 35.46 28.25 

1.50 12:36:00 27.20 26.27 25.70 36.42 28.27 36.13 33.61 26.40 

1.50 12:51:00 26.45 25.40 25.03 35.67 27.40 35.46 32.84 25.63 

0.00 12:51:00 19.55 19.31 19.45 28.77 21.31 29.88 26.65 19.44 

0.00 13:21:00 18.50 18.26 18.48 27.72 20.26 28.91 25.63 18.42 
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Compressão - SAP 2 -  1° CICLO 

Carga 
(tonf) 

Horário (27/6) Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. 

0.00 10:06:00 23.20 24.22 20.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.00 10:07:00 23.07 24.11 20.80 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 

2.00 10:37:00 23.00 24.08 20.75 -0.20 -0.14 -0.16 0.17 

4.00 10:37:00 22.65 23.70 20.38 -0.55 -0.52 -0.53 -0.53 

4.00 10:37:00 21.86 23.03 19.66 -1.34 -1.19 -1.25 -1.26 

6.00 11:37:00 20.59 21.54 18.13 -2.61 -2.68 -2.78 -2.69 

6.00 11:38:00 19.89 21.04 17.58 -3.31 -3.18 -3.33 -3.27 

8.00 12:08:00 18.41 19.60 16.08 -4.79 -4.62 -4.83 -4.75 

8.00 12:10:00 17.67 18.99 15.43 -5.53 -5.23 -5.48 -5.41 

10.00 12:40:00 16.42 17.61 13.95 -6.78 -6.61 -6.96 -6.78 

10.00 12:42:00 15.41 16.66 13.15 -7.79 -7.56 -7.76 -7.70 

12.00 13:12:00 13.78 14.95 11.55 -9.42 -9.27 -9.36 -9.35 

12.00 13:15:00 12.31 13.41 10.30 -10.89 -10.81 -10.61 -10.77 

14.00 14:45:00 10.35 11.35 8.52 -12.85 -12.87 -12.39 -12.70 

14.00 14:47:00 8.35 9.58 6.90 -14.85 -14.64 -14.01 -14.50 

10.50 15:47:00 8.45 9.82 6.95 -14.76 -14.40 -13.96 -14.37 

10.50 15:48:00 8.44 9.82 6.95 -14.76 -14.40 -13.96 -14.37 

7.00 15:58:00 8.72 10.19 7.24 -14.48 -14.03 -13.67 -14.06 

7.00 16:08:00 8.86 10.31 7.37 -14.34 -13.91 -13.54 -13.93 

3.50 16:08:00 10.58 12.05 9.29 -12.62 -12.17 -11.62 -12.14 

3.50 16:18:00 10.87 12.32 9.34 -12.33 -11.90 -11.57 -11.93 

0.00 16:18:00 11.16 12.63 9.71 -12.04 -11.59 -11.20 -11.61 

0.00 16:48:00 11.58 12.89 9.92 -11.62 -11.33 -10.99 -11.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



177 

 

 

Compressão - SAP 2 -  2° CICLO 

/Carga (tonf) Horário (16/6) Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. 

0.00 10:17:00 23.25 24.30 25.21 -11.62 -11.33 -10.99 -11.31 

1.00 10:18:00 23.16 24.20 25.11 -11.71 -11.43 -11.09 -11.41 

1.00 10:28:00 23.13 24.18 25.08 -11.74 -11.45 -11.11 -11.44 

2.00 10:28:00 23.08 24.13 25.03 -11.79 -11.50 -11.17 -11.49 

2.00 10:38:00 23.06 24.10 24.99 -11.81 -11.53 -11.21 -11.52 

3.00 10:38:00 22.87 23.97 24.85 -12.00 -11.66 -11.35 -11.67 

3.00 10:48:00 22.87 23.94 24.82 -12.00 -11.69 -11.38 -11.69 

4.00 10:48:00 22.74 23.81 24.70 -12.13 -11.82 -11.50 -11.82 

4.00 10:58:00 22.62 23.66 24.58 -12.25 -11.97 -11.62 -11.95 

5.00 10:58:00 22.44 23.58 24.40 -12.43 -12.05 -11.80 -12.09 

5.00 11:08:00 22.39 23.51 24.32 -12.48 -12.12 -11.88 -12.16 

6.00 11:08:00 22.17 23.35 24.12 -12.70 -12.28 -12.08 -12.35 

6.00 11:18:00 22.10 23.29 24.03 -12.77 -12.34 -12.17 -12.43 

7.00 11:18:00 21.89 23.10 23.83 -12.98 -12.53 -12.37 -12.63 

7.00 11:28:00 21.80 22.99 23.73 -13.07 -12.64 -12.47 -12.73 

8.00 11:28:00 21.59 22.80 23.55 -13.28 -12.83 -12.65 -12.92 

8.00 11:38:00 21.48 22.65 23.44 -13.39 -12.98 -12.76 -13.04 

9.00 11:38:00 21.29 22.53 23.27 -13.58 -13.10 -12.93 -13.20 

9.00 11:48:00 21.14 22.41 23.11 -13.73 -13.22 -13.09 -13.35 

10.00 11:48:00 20.95 22.28 22.95 -13.92 -13.35 -13.25 -13.51 

10.00 11:58:00 20.78 22.11 22.75 -14.09 -13.52 -13.45 -13.69 

11.00 11:58:00 20.58 21.93 22.55 -14.29 -13.70 -13.65 -13.88 

11.00 12:08:00 20.40 21.75 22.36 -14.47 -13.88 -13.84 -14.06 

12.00 12:08:00 20.16 21.62 22.17 -14.71 -14.01 -14.03 -14.25 

12.00 12:18:00 19.90 21.36 21.88 -14.97 -14.27 -14.32 -14.52 

13.00 12:18:00 19.65 21.20 21.66 -15.22 -14.43 -14.54 -14.73 

13.00 12:28:00 19.34 20.82 21.26 -15.53 -14.81 -14.94 -15.09 

14.00 12:28:00 19.01 20.62 21.03 -15.86 -15.01 -15.17 -15.35 

14.00 13:28:00 18.15 19.67 20.02 -16.72 -15.96 -16.18 -16.29 

16.00 13:29:00 16.93 18.20 18.30 -17.94 -17.43 -17.90 -17.76 

16.00 14:59:00 14.01 15.72 15.59 -20.86 -19.91 -20.61 -20.46 

18.00 15:00:00 11.19 13.72 13.38 -23.68 -21.91 -22.82 -22.80 

18.00 16:00:00 7.56 10.66 10.10 -27.31 -24.97 -26.10 -26.13 

13.50 16:02:00 7.78 10.95 10.34 -27.09 -24.68 -25.86 -25.88 

13.50 16:10:00 7.82 10.97 10.34 -27.05 -24.66 -25.86 -25.86 

9.00 16:11:00 8.64 11.78 11.15 -26.23 -23.85 -25.05 -25.04 

9.00 16:19:00 8.65 11.72 11.15 -26.22 -23.91 -25.05 -25.06 

4.50 16:20:00 9.53 12.58 12.03 -25.34 -23.05 -24.17 -24.19 

4.50 16:35:00 9.70 12.70 12.23 -25.17 -22.93 -23.97 -24.02 

0.00 16:36:00 11.83 14.68 14.38 -23.04 -20.95 -21.82 -21.94 

0.00 17:06:00 12.37 15.30 15.04 -22.50 -20.33 -21.16 -21.33 
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Tração - SAP 2 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(11/7) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. Total 

0.00 09:44:00 2.94 2.12 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.33 

0.50 09:45:00 3.30 2.58 1.48 0.36 0.46 0.41 0.41 -20.92 

0.50 10:15:00 3.38 2.66 1.56 0.44 0.54 0.49 0.49 -20.84 

1.00 10:15:00 3.66 2.98 1.89 0.72 0.86 0.82 0.80 -20.53 

1.00 10:45:00 3.74 3.06 1.98 0.80 0.94 0.91 0.88 -20.45 

1.50 10:45:00 4.20 3.60 2.55 1.26 1.48 1.48 1.41 -19.92 

1.50 11:15:00 4.76 4.13 3.08 1.82 2.01 2.01 1.95 -19.38 

2.00 11:16:00 6.40 5.78 4.85 3.46 3.66 3.78 3.63 -17.70 

2.00 12:46:00 8.36 7.60 6.45 5.42 5.48 5.38 5.43 -15.90 

Mudança Relógios 
28,95
=3,44 

28,20
=0,94 

27,11=
1,08      

Mudança Relógios 
27,40
=2,02 

25,90
=1,86 

26,23=
2,43      

2.50 12:55:00 3.36 4.17 3.76 51.31 53.35 52.52 52.39 31.06 

2.50 13:25:00 12.49 13.13 12.92 60.44 62.31 61.68 61.48 40.15 

Mudança Relógios 
28,39
=7,45 

28,97
=0,94 

27,64=
5,31      

3.00 13:31:00 8.43 1.91 6.67 77.32 79.12 77.74 78.06 56.73 

Mudança Relógios 
  

15,17=
2,12      

3.00 15:01:00 27.71 21.06 13.28 96.60 98.27 84.37 93.08 71.75 

1.50 15:04:00 26.56 19.96 12.12 95.45 97.17 83.21 91.94 70.61 

1.50 15:19:00 20.43 19.85 12.01 89.32 97.06 83.10 89.83 68.50 

Mudança Relógios 
16,64
=24,9

3 

9,95=
30,56 

1,07=2
7,54      

0.00 15:25:00 1.60 8.15 4.97 62.20 64.75 49.59 58.85 37.52 

0.00 15:55:00 0.09 6.75 3.78 60.69 63.35 48.40 57.48 36.15 
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Compressão - SAP 3 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(29/6) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. 

0.00 12:54:00 26.89 25.44 26.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.00 15:55:00 26.51 25.22 26.36 -0.38 -0.22 -0.22 -0.27 

4.00 13:25:00 26.45 25.13 26.28 -0.44 -0.31 -0.30 -0.35 

8.00 13:27:00 25.39 23.88 24.78 -1.50 -1.56 -1.80 -1.62 

8.00 13:57:00 24.55 23.03 23.98 -2.34 -2.41 -2.60 -2.45 

12.00 14:00:00 20.06 18.72 20.16 -6.83 -6.72 -6.42 -6.66 

12.00 14:30:00 18.36 17.24 18.71 -8.53 -8.20 -7.87 -8.20 

16.00 14:33:00 12.40 10.10 10.10 -14.49 -15.34 -16.48 -15.44 

16.00 15:33:00 8.41 7.43 7.30 -18.48 -18.07 -19.28 -18.59 

Mudança Relógios 
8,41= 
26,82 

7,43= 
25,44 

7,30= 
24,68     

20.00 15:38:00 16.60 14.78 13.65 -28.70 -28.67 -30.31 -29.23 

20.00 16:38:00 8.80 6.37 5.21 -36.50 -37.08 -38.75 -37.44 

Mudança Relógios 
8,68= 
26,15 

6,24= 
27,88 

5,08= 
25,14     

24.00 16:45:00 6.98 6.36 3.68 -55.79 -58.73 -60.34 -58.29 

18.00 16:50:00 7.28 6.65 3.93 -55.49 -58.44 -60.09 -58.01 

18.00 16:58:00 7.33 6.65 3.97 -55.44 -58.44 -60.05 -57.98 

12.00 16:59:00 9.25 7.54 5.79 -53.52 -57.55 -58.23 -56.43 

12.00 17:07:00 9.34 7.62 5.89 -53.43 -57.47 -58.13 -56.34 

6.00 17:07:00 10.25 9.48 6.66 -52.52 -55.61 -57.36 -55.16 

6.00 17:15:00 10.54 9.71 6.95 -52.23 -55.38 -57.07 -54.89 

0.00 17:15:00 15.69 14.87 10.41 -47.08 -50.22 -53.61 -50.30 

0.00 17:45:00 16.73 15.81 11.30 -46.04 -49.28 -52.72 -49.35 
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Tração - SAP 3 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(05/7) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. Total 

0.00 10:16:00 2.48 4.83 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.35 

1.00 10:17:00 2.95 5.33 7.46 0.47 0.49 0.51 0.49 -48.86 

1.00 11:47:00 3.63 5.96 8.16 1.15 1.13 1.21 1.16 -48.19 

2.00 11:51:00 26.44 29.70 30.86 23.96 24.87 23.91 24.25 -25.10 

Mudança Relógios 
26,44= 

3,43 
29,70= 

4,35 
30,86= 

4,45      

2.00 12:21:00 4.23 5.12 5.27 24.76 25.64 24.73 25.04 -24.31 

3.00 12:24:00 10.73 16.56 16.98 31.26 37.08 36.44 34.93 -14.42 

3.00 12:54:00 18.72 18.26 18.56 39.25 38.78 38.02 38.68 -10.67 

Mudança Relógios 
18,72= 

0,85 
18,26= 

0,07 
18,56= 

0,21      

4.00 12:58:00 6.91 6.12 6.33 45.31 44.83 44.14 44.76 -4.59 

4.00 13:58:00 10.62 9.71 9.93 49.02 48.42 47.74 48.39 -0.96 

5.00 14:00:00 16.70 15.80 16.10 55.10 54.51 53.91 54.51 5.16 

5.00 15:30:00 20.20 19.05 19.37 58.60 57.76 57.18 57.85 8.50 

Mudança Relógios 
20,20= 

0,37 
19,05= 

0,28 
19,37= 

1,29      

6.00 15:33:00 10.57 10.34 11.54 68.80 67.82 67.43 68.02 18.67 

6.00 16:33:00 19.39 13.59 20.39 77.62 76.83 76.28 76.91 27.56 

3.00 16:33:00 18.65 12.72 19.55 76.88 75.96 75.44 76.09 26.74 

3.00 16:48:00 18.61 12.68 19.49 76.84 75.92 75.38 76.05 26.70 

0.00 16:48:00 8.10 1.96 8.86 66.33 65.20 64.75 65.43 16.08 

0.00 17:18:00 7.63 1.58 8.43 65.86 64.82 64.32 65.00 15.65 
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Compressão - SAP 4 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(30/6) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. 

0.00 10:50:00 25.27 19.86 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.00 10:50:00 25.10 19.69 25.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 

4.00 11:20:00 25.10 19.67 25.18 -0.17 -0.19 -0.16 0.17 

8.00 11:20:00 24.70 19.35 24.83 -0.57 -0.51 -0.51 -0.53 

8.00 11:50:00 24.56 19.20 24.68 -0.71 -0.66 -0.66 -0.68 

12.00 11:50:00 23.67 18.46 23.78 -1.60 -1.40 -1.56 -1.52 

12.00 12:20:00 23.36 18.06 23.46 -1.91 -1.80 -1.88 -1.86 

16.00 12:21:00 21.65 16.44 21.70 -3.62 -3.42 -3.64 -3.56 

16.00 12:51:00 20.78 15.61 20.87 -4.49 -4.25 -4.47 -4.40 

20.00 12:53:00 18.34 13.15 18.22 -6.93 -6.71 -7.12 -6.92 

20.00 13:23:00 16.53 11.55 16.49 -8.74 -8.31 -8.85 -8.63 

24.00 13:25:00 13.00 8.17 13.78 -12.27 -11.69 -11.56 -11.84 

24.00 13:55:00 10.45 5.88 11.32 -14.82 -13.98 -14.02 -14.27 

Mudança relógios 
10,45= 
26,55 

5,88= 
25,12 

11,32= 
29,94     

28.00 14:01:00 21.68 20.29 25.82 -19.69 -18.81 -18.14 -18.88 

28.00 15:01:00 17.40 16.53 22.07 -23.97 -22.57 -21.89 -22.81 

Mudança relógios 
17,40= 
29,98 

16,53= 
29,88 

22,07= 
29,32     

32.00 15:06:00 24.10 24.86 24.09 -29.85 -27.59 -27.12 -28.19 

32.00 16:06:00 18.20 19.56 18.98 -35.75 -32.89 -32.23 -33.62 

24.00 16:08:00 18.61 20.02 19.45 -35.34 -32.43 -31.76 -33.18 

24.00 16:16:00 18.61 20.02 19.45 -35.34 -32.43 -31.76 -33.18 

16.00 16:17:00 19.21 20.64 20.03 -34.74 -31.81 -31.18 -32.58 

16.00 16:32:00 19.41 20.85 20.21 -34.54 -31.60 -31.00 -32.38 

8.00 16:33:00 20.70 22.25 21.61 -33.25 -30.20 -29.60 -31.02 

8.00 16:41:00 21.64 23.11 22.50 -32.31 -29.34 -28.71 -30.12 

0.00 16:42:00 25.54 26.36 25.52 -28.41 -26.09 -25.69 -26.73 

0.00 17:12:00 26.22 26.95 26.05 -27.73 -25.5 -25.16 -26.13 
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Tração - SAP 4 

Carga 
(tonf) 

Horário 
(07/7) 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Dif. 1 Dif. 2 Dif. 3 Acumul. Total 

0.00 10:25:00 4.74 2.46 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.13 

1.00 10:26:00 5.36 3.06 2.67 0.62 0.60 0.52 0.58 -25.55 

1.00 10:56:00 5.41 3.13 2.68 0.67 0.67 0.53 0.62 -25.52 

2.00 10:56:00 5.90 3.59 3.17 1.16 1.13 1.02 1.10 -25.03 

2.00 11:26:00 14.60 11.36 11.70 9.86 8.90 9.55 9.44 -16.69 

3.00 11:27:00 21.31 18.89 19.20 16.57 16.43 17.05 16.68 -9.45 

3.00 11:57:00 22.00 19.56 19.75 17.26 17.10 17.60 17.32 -8.81 

Mudança Relógios 
22= 
1,93 

19,56= 
0,93 

19,75= 
1,26      

4.00 12:00:00 4.93 3.68 4.10 20.26 19.85 20.44 20.18 -5.95 

4.00 12:30:00 5.80 4.37 4.78 21.13 20.54 21.12 20.93 -5.20 

5.00 12:31:00 7.44 6.01 6.40 22.77 22.18 22.74 22.56 -3.57 

5.00 14:01:00 18.75 16.20 17.10 34.08 32.37 33.44 33.30 7.17 

Mudança Relógios 
18,75= 

0,22 
16,20= 

0,62 
17,10= 

2,12      

6.00 14:05:00 5.77 6.80 8.60 39.63 38.55 39.92 39.37 13.27 

6.00 15:05:00 14.10 14.02 15.52 47.96 45.77 46.84 46.86 20.73 

Mudança Relógios 
14,10= 

4,31 
14,02= 

1,30 
15,52= 

2,12      

7.00 15:12:00 23.20 20.30 21.90 66.85 64.77 66.62 66.08 39.65 

7.00 15:14:00 30.95 27.12 29.66 74.60 71.59 74.38 73.52 47.39 

5.20 15:16:00 30.81 27.07 29.49 74.46 71.54 74.21 73.40 47.27 

5.20 15:24:00 30.81 27.07 29.48 74.46 71.54 74.20 73.40 47.27 

3.50 15:25:00 27.75 24.28 25.48 71.40 68.75 70.20 70.12 43.99 

3.50 15:29:00 27.20 23.60 24.58 70.85 68.07 69.30 69.41 43.28 

0.00 15:30:00 17.22 14.14 14.93 60.87 58.61 59.65 59.71 33.58 

0.00 16:00:00 11.92 9.10 10.95 55.57 53.57 55.67 54.94 28.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


