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RESUMO 

 
Avaliar o esforço de tração é fundamental para o dimensionamento geotécnico de 
fundações de torres de linhas de transmissão (LT) de energia elétrica. Em áreas de 
implantação de LT e ao longo do seu traçado, é comum a ocorrência de solos com 
baixa capacidade de carga. Além do custo elevado para a implantação de fundações, 
há casos de manifestações patológicas relacionadas a instalações de estruturas nestes 
tipos de solos, como, por exemplo, recalque de fundações, sobrecarga de tração em 
cabos e cadeias de isoladores e, até mesmo, o colapso da fundação. A presente 
dissertação insere-se na necessidade de reforçar o solo de fundação de torres de 
linhas de transmissão de energia elétrica quando o mesmo apresenta baixa 
capacidade de carga. O mesmo caso pode ser aplicado a fundações de torres de 
telecomunicação e de usinas eólicas, silos, galpões, caixas d'água elevadas, etc. Neste 
sentido, nesta dissertação estão apresentados resultados de ensaios laboratoriais de 
caracterização geotécnica e de cisalhamento direto além de resultados de testes de 
tração em escala reduzida realizados com a intenção de se identificar a capacidade 
última à tração de um tipo de solo silto-argiloso amostrado junto ao pé de uma torre de 
LT. Este solo foi amostrado na região Oeste do Estado do Paraná, no município de 
Cascavel. Estes ensaios foram realizados com o solo misturado com cal, em 
proporções de 2% e 4% e períodos de cura de 7 dias e de 28 dias visando a melhoria 
da capacidade de carga à tração. O período de cura citado refere-se ao tempo em que 
os corpos de prova com mistura solo cal permaneceram armazenados em câmera 
úmida para posteriormente realizarem-se os ensaios. Os resultados obtidos com o 
desenvolvimento de todo o programa experimental indicaram um aumento da 
capacidade de carga à tração quando o solo foi misturado e curado com cal. O 
resultado mais satisfatório foi para o solo misturado com 4% de cal e com período de 
cura de 28 dias, cujo aumento de resistência à tração correspondeu a 92,6% em 
relação à resistência ao arrancamento do mesmo em sua condição natural. Para os 
solos ensaiados com 2% e 4% de cal (tanto com 7 dias quanto com 28 dias e cura), 
observou-se que, além do ganho de resistência, houve um ganho de rigidez. O período 
de cura também influenciou nos resultados de ensaios de resistência à tração para a 
amostra misturada com 4% de cal. O intercepto coesivo foi elevado com o período de 
cura da mistura enquanto que o ângulo de atrito interno diminuiu. Foram utilizados, 
para a verificação de resultados dos ensaios em escala reduzida, o método elaborado 
pela Universidade de Grenoble para o dimensionamento de fundações submetidas a 
esforços de tração bem como o programa computacional GeoSigma/W. Os resultados 
obtidos com o método Grenoble apontaram um aumento de resistência da fundação 
com a mistura da cal com o solo. Os resultados obtidos pela metodologia para os solos 
naturais e com mistura com cal não se aproximaram dos resultados de provas de carga 
em escala reduzida. As modelagens numéricas computacionais apresentaram o 
resultado do comportamento da tensão normal e da tensão cisalhante próximo ao 
proposto pelo método Grenoble. Entretanto, comparando-se com os resultados obtidos 
pelos ensaios de escala reduzida, os valores de tensões fornecidas pelo software 
foram inferiores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Melhoramento de Solos, Ensaios de Tração, Torres de Linhas de 
Transmissão. 



 

 

ABSTRACT 

 
Evaluate the tractive effort is fundamental to the foundation geotechnical design of 
transmission line tower (LT). In LT deployment areas and along its route, it is common 
the occurrence of soils with low load capacity. Besides the high costs for its 
implementation, there are cases of pathologies related to these types of soil structures 
facilities such as, foundation settlement, cables and overhead traction insulator chains 
and even the collapse of the foundation. This thesis is part of the context of the LT 
foundation soil reinforce necessity when it has a low load capacity. The same case can 
be applied to foundations of telecommunication towers and wind plants, sheds, water 
tanks high, etc. In this sense, on this thesis are presented results of laboratory tests for 
geotechnical characterization and direct shear as well as results of tensile test in 
reduced scale made with the intention of identifying the tensile strength of a type of 
silty-clay soil sampled along the LT tower leg. This soil was sampled in the West of the 
Parana State, in the city of Cascavel. These tests were performed with soil mixed with 
lime, at 2% and 4%, and curing periods of 7 and 28 days in order to improve uplift 
capacity. The cure period mentioned refers to the time when the samples with lime soil 
mixture were stored in a humid chamber to be held until later-testing. The results 
obtained with the development of the entire experimental program indicated increased 
tensile load capacity when the soil was mixed with lime and cured. The most 
satisfactory results was the result obtained for the soil mixed with 4% of lime and 28 
days of curing time, where tensile strength increase corresponded to 92.6% compared 
to the tensile strength of the same soil in its natural condition. For soils tested with 2% 
lime and 4% of lime (either as 7 days and 28 days cure), it was observed that, in 
addition to gain strength, there was a gain in rigidity. The healing period also influence 
the results of tensile strength tests for the sample mixed with 4% of lime. The cohesive 
intercept increased with the mixture curing period while the internal friction angle 
decreased. For the verification of test results in reduced scale, the method developed 
by the University of Grenoble for foundations dedigns subjected to uplift loads and also 
the software GeoSigma/W was used. The obtained results using the Grenoble method 
pointed increase resistance of the foundation with mixing of lime and soil. The results 
obtained by the method for mixing natural soil with lime did not approach the results of 
load tests on a reduced scale. The computational numerical models presented the 
results of the normal stress and shear stress behavior close to that proposed by 
Grenoble method. However, comparing the results obtained by reduced scale tests, the 
stress values provided by the software were lower. 
 

Keyword: Soil improvement, Tensile tests, Transmission line tower. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O reforço de solos é uma técnica utilizada desde os anos 60, principalmente em 

obras de pavimentação, a fim de tornar viável a execução de suportes de fundações 

em terrenos poucos resistentes. Esta prática consiste em adicionar produtos químicos, 

produtos físicos ou dispor de equipamentos de vibração e compactação do terreno 

melhorando as propriedades do solo e a capacidade de carga da fundação. Conforme 

a NBR 6122:1996 a capacidade de carga é o valor da resistência à ruptura de um 

elemento de fundação. No contexto de estruturas de transmissão de energia, fundação 

é o nome dado ao sistema que transfere para o maciço de solos os carregamentos da 

torre de transmissão (peso próprio da estrutura, cabos e seus esforços de tração, 

ferragens, e esforços de vento). O conjunto é formado pelo elemento estrutural de 

fundação e o solo presente ao seu redor. As fundações podem ser submetidas a 

esforços de compressão, tração, além de cargas horizontais, calculadas isoladamente 

ou como um resultado de qualquer combinação de dois ou mais esforços.

 Normalmente, a carga de projeto preponderante em fundações de linhas de 

transmissão é o esforço de tração, também chamada de arrancamento. Uma estrutura 

de linha de transmissão é caracterizada por ser amplamente sujeita a esforços de 

vento, que, aliado ao seu pequeno peso próprio, pode induzir ao sistema de fundação, 

momentos que tenderão a tracionar as fundações (PASCHOALIN FILHO e 

CARVALHO, 2010). Diante disto, há uma grande diferença entre o projeto de 

fundações de linhas de transmissão em relação às fundações de estruturas usuais. 

Assim, a quantidade de referências bibliográficas que descrevem técnicas de projeto 

para as fundações submetidas a esforço de tração, que é o caso de linhas aéreas 

[Balla (1961), Meyerhof e Adams (1968), Vesiç (1969), Biarez e Barraud (1968), Martin 

(1966, 1973)], é relativamente pequena comparada com as demais técnicas de projeto 

que consideram os esforços de compressão [Terzaghi (1943), Skempton (1951), 

Meyerhof (1953), Brinch Hansen (1961) e Vesiç (1973)]. Na Figura 1, está apresentado 

o comportamento geral de uma torre de transmissão em relação a ocorrência de 

esforços de compressão e de tração em sua fundação enquanto que, na Figura 2, está 

evidenciada a queda de uma torre de transmissão gerada pela ocorrência de excessivo 

esforço de tração na sua fundação.  
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FIGURA 1 – COMPORTAMENTO GERAL DE UMA TORRE DE LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) EM 
RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE ESFORÇOS DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO EM SUA FUNDAÇÃO. 

(SOFTWARE TOWER POWERLINE SYSTEMS). FONTE: O AUTOR  
 

 
FIGURA 2 – ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO TOMBADA PELO ESFORÇO EXCESSIVO DE TRAÇÃO 

(EM DESTAQUE O ARRANCAMENTO DA FUNDAÇÃO – SETA BRANCA). FONTE: O AUTOR 
 

 A escolha da solução de fundação está associada às hipóteses de carregamento 

estrutural da torre e à capacidade de seu suporte. As soluções habituais de fundação 

de uma torre de linha de transmissão autoportante, ou seja, sem estais de sustentação, 

F F 
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são grelhas metálicas, sapatas e tubulões em concreto armado. Fundações 

estaqueadas e blocos atirantados em rocha também têm utilização relevante em 

terrenos pouco resistentes e rochosos, respectivamente. 

 No caso de linhas de transmissão, o traçado não é desenvolvido selecionando o 

tipo de solo no qual serão construídos os elementos de fundação, sendo comum a 

ocorrência de terrenos com baixa capacidade de carga. Como exemplo de 

manifestações patológicas relacionadas a instalações de estruturas em solos fracos, 

geotecnicamente podem ser citados o recalque de fundações com efeitos de segunda 

ordem, sobrecarga de tração em cabos e cadeias de isoladores e até mesmo o 

colapso. 

 A ocorrência de solos moles dificulta a execução de montagem de torres, 

provocam deformações excessivas da fundação e, consequentemente, aumentam os 

custos de instalação. Como as dimensões da fundação são indiretamente 

proporcionais à resistência do solo, o reforço geotécnico permite uma redução de 

materiais utilizados. 

 Para o projeto de fundações que suportam esforços de tração, existem na 

bibliografia geotécnica, métodos de dimensionamento desenvolvidos por diferentes 

pesquisadores, dentre estes, cita-se: Balla (1961), Meyerhof e Adams (1968), 

Vesiç (1969), Biarez e Barraud (1968), Martin (1966, 1973). Em relação ao uso de 

aditivos em diferentes tipos de solos para reforço de fundações e de pavimentos 

focando o acréscimo de resistência ao cisalhamento e da capacidade de carga, 

também existemséries de trabalhos publicados, entre estes, os trabalhos de Mitchell 

(1981), Brazetti (1998), Moh (1965), Croft (1967), Kochen (1992), Thomé (1994), 

Cristelo (2001), Guimarães (2002), Boszczowski et al. (2004, 2009) e Silva (2007). 

 Quanto aos estudos que abordam o uso de aditivos para o aumento de 

resistência à tração de fundações em modelo reduzido, foram realizadas ao longo dos 

últimos anos algumas pesquisas em reforços e melhoramento de solos. Citam-se os 

trabalhos desenvolvidos com o uso de geogrelhas de Ilamparuthi e Dickin (2000); 

Niroumand et al. (2012) para o uso de cimento realizado por Rattley et al. (2008) e 

Ruver (2011) e, para o uso de cimento e fibras realizado por Consoli et al. (2012a). No 

caso de aditivos, foram identificados produtos à base de compostos orgânicos, 

enzimas, polímeros, além da cal e do cimento como aditivos que conferem aos solos 

siltosos e arenosos uma maior resistência ao cisalhamento e menor deformabilidade 
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(SILVA, 2007). Essas pesquisas, em grande parte, apresentaram resultados 

satisfatórios para a utilização de aditivos químicos e físicos no reforço de solos com 

baixa capacidade de carga e alta compressibilidade. A cal, no entanto, tem sido 

amplamente utilizada no tratamento de solos argilosos, expansivos ou não, pois 

melhora as propriedades mecânicas do solo misturado. Além de ser um produto de 

baixo custo, é facilmente encontrado em várias partes do mundo (AL-MUKHTAR et al., 

2012). Entretanto, as normas nacionais que abordam o uso de melhoria geotécnica no 

solo tratam em geral do uso de solo-cimento. Podem ser citadas as ABNT NBR 

12023:1990, ABNT NBR 12024:1990, ABNT NBR-12025:1990, ABNT NBR 

12253:1992. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também possuem instruções e 

normas internas para o preparo de solo-cimento. Atualmente, para as misturas solo-cal 

não existem normas nacionais disponíveis. 

 A presente dissertação de mestrado insere-se na necessidade, muitas vezes 

presente, de reforçar o solo de fundação de torres de linhas de transmissão de energia 

elétrica e também de torres de telecomunicação e de usinas eólicas, silos, galpões, 

caixas d'água elevadas, etc. Neste trabalho, ainda estão apresentados estudos do 

comportamento de fundações submetidas a esforços de tração com o uso de produtos 

químicos para a determinação da capacidade última à tração de um solo argilo-siltoso, 

situado no município de Cascavel, no Estado do Paraná. Contudo, espera-se 

aperfeiçoar concepções de fundação para torres, em especial de linhas de 

transmissão, com maior economia e confiabilidade do desempenho da estrutura. 

 Esta dissertação está inserida também no contexto do P&D Aneel, de interesse 

da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e em desenvolvimento pelos Institutos 

Lactec. O P&D em questão possui como título, Desenvolvimento e Aplicação de 

Protótipo para Melhoramento de Solos Através de Injeções.  

 

1.1 Estrutura da dissertação 

 

 A presente dissertação se encontra apresentada em seis capítulos. No Capítulo 1 

consta a introdução, delimitando-se os assuntos abordados na dissertação e a 

justificativa para o desenvolvimento da dissertação. Ainda, estão apresentados o 
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objetivo geral e os específicos. No Capítulo 2, encontra-se apresentada a 

fundamentação teórica utilizada, descrevendo os principais conceitos de determinação 

de resistência à tração de fundações utilizando o método Grenoble. Também neste, 

encontra-se apresentada a cal como elemento para reforço de solos e as reações no 

solo com suas alterações. No Capítulo 3, está apresentado o local de amostragem do 

solo utilizado na pesquisa. No Capítulo 4 está descrita a metodologia aplicada para o 

desenvolvimento do trabalho, contendo a descrição de materiais, métodos e técnicas 

utilizadas. No Capítulo 5, estão mostrados os resultados obtidos, suas análises e 

interpretações. Por fim, o Capítulo 6, onde estão apresentadas as conclusões deste 

trabalho bem como sugestões para pesquisas futuras. 

 

1.2 Justificativas  

 

 O investimento do país em transmissão de energia elétrica, previsto pelo 

Programa de Expansão da Transmissão (PET) e realizado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) em 2013, tem previsão de cerca de R$ 17,9 bilhões entre 2013-2018 

(EPE, 2013). Na Figura 3, encontra-se ilustrada a configuração do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) referente ao ano de 2012 indicando também algumas instalações a 

serem implantadas até 2015, pertencentes à rede básica. Já, na Figura 4, estão 

indicadas as instalações atuais e futuras (até 2018) de linhas de distribuição de alta 

tensão no Estado do Paraná. 

 



24 

 

 

 
FIGURA 3 – MAPA COM DIAGRAMA ATUAL DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN. FONTE: 

EPE (2013) 
 

 De acordo com o exposto inicialmente neste item, pode-se afirmar que se 

justificam os investimentos em estudos de fundações para as estruturas de linhas de 

transmissão, pois os resultados trarão maior racionalidade no seu emprego, projetos 

mais adequados para os solos de cada região e menores custos para a implantação de 

sistemas de transmissão de energia elétrica. Um solo com a sua capacidade de carga 

melhorada, permite o uso de fundações mais leves, com menor consumo de materiais 

e menor mobilização de equipamentos de grande porte para a execução da fundação. 

 O artifício do melhoramento do solo também pode ser utilizado como manobra 

para interromper o processo de recalque de fundação, permitindo uma recuperação 

rápida dos problemas de sua deformação e prevenindo até mesmo danos estruturais 
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na torre. Soma-se a isto a prevenção de multas geradas por desligamentos acidentais 

de linhas de transmissão, como Parcela Variável para obras pertencentes à Rede 

Básica* da ANEEL (instalações com tensão igual ou superior a 230 kV) ou por 

DEC/FEC** no caso de obras pertencentes ao sistema de distribuição (com nível de 

tensão não superior à 230 kV).  

 

 
FIGURA 4 – MAPA COM A APRESENTAÇÃO DA PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO NO ESTADO DO PARANÁ PARA O ANO DE 2018. FONTE: COPEL (2014)  

 
 Para a construção de uma linha de transmissão, além do fator relacionado ao 

custo, a escolha de um traçado é realizada em função da diminuição dos conflitos 

ambientais provocados. A própria diminuição na quantidade de materiais, devido à 

racionalização de projetos, ainda contribui com a questão da sustentabilidade, 

respeitando as características originais do terreno. 

 

 

 

 Reduzir os desmatamentos colabora com a prevenção de alterações na 

*Parcela variável (PV) - é a parcela a ser deduzida da receita da transmissora em função da não 
prestação adequada do serviço público de transmissão em linhas de transmissão pertencentes à Rede 
Básica ANEEL (2008) 
**DEC/FEC – Duração Equivalente de Continuidade (registra quantas horas em média por ano o 
consumidor fica sem energia elétrica) e Frequência Equivalente de Continuidade (indica quantas vezes 
em média a luz faltou para os consumidores) ANEEL (2008). 
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drenagem natural do terreno, na compactação do solo, na erosão e na estabilização de 

encostas, no assoreamento dos cursos de água e na sua consequente degradação. 

 É muito rara a possibilidade de grandes linhas retas para o traçado de uma linha 

de transmissão, em razão dos obstáculos físicos e ambientais. Oliveira e Zaú (1998) 

citam que os impactos provocados pelas linhas de transmissão sobre os solos estão 

ligados à circulação de equipamentos pesados, ao desmatamento necessário à 

abertura de praças, servidões, estradas de acesso e aos movimentos de terra relativos 

às fundações. 

 O impacto ambiental da substituição de solos que não atendem às especificações 

de projeto é considerável. Além do solo retirado do local da obra, a ser descartado em 

uma área de bota-fora devidamente licenciada, é necessário o material de empréstimo 

para o reaterro. Jazidas de empréstimo e áreas de bota-fora causam danos ambientais 

muitas vezes irreparáveis. O melhoramento do solo do próprio local da obra, tornando-

o apto a atender os requisitos de projeto, evita a remoção do solo impróprio para a obra 

e a utilização de material de empréstimo. Salienta-se que muitas vezes a remoção e a 

utilização de material de empréstimo são inviáveis em virtude da inexistência de 

potenciais jazidas para a execução das obras. 

 

1.3 Objetivos 

 

 O objetivo geral desta dissertação consiste no estudo do dimensionamento de 

fundações executadas em solos com capacidade de carga melhoradas com cal, com 

ênfase na aplicação de esforços de tração.  

 Para o cumprimento do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos:  

• apresentar a metodologia da Universidade de Grenoble (de uso rotineiro dos 

escritórios de cálculo nacionais) para o cálculo de fundações submetidas à tração;  

• realizar ensaios geotécnicos para a caracterização de amostras de solo sem 

melhoramento coletadas no pé de uma torre de linha de transmissão de energia 

elétrica instalada no município de Cascavel (PR);  

• realizar modelagens numéricas computacionais utilizando-se o método dos 

elementos finitos com o software Geostudio (Sigma/w);  
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• realizar e analisar provas de carga em escala reduzida de fundações típicas, 

visando eventualmente comprovar a eficácia da melhoria de solo argilo-siltoso mole 

misturado com cal, do município de Cascavel (PR); 

• analisar a influência do período de cura do aditivo nos resultados de resistência 

ao arrancamento. O período de cura abordado aqui, refere-se ao tempo em que os 

corpos de prova com mistura permaneceram armazenados em câmera úmida para 

posteriormente realizarem-se os ensaios. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 No presente capítulo encontra-se apresentada a revisão da bibliografia dos 

temas relacionados à tração em grelhas, sapatas e tubulões utilizando-se o método 

desenvolvido pela Universidade de Grenoble e o melhoramento de solos a partir de 

misturas de solo com cal. 

 No Brasil os sistemas aéreos de transmissão de energia elétrica são 

amplamente utilizados. Para o estudo da viabilidade econômica desse tipo de 

empreendimento, são analisados seus custos iniciais. As fundações representam 

grande parte desse valor (cerca de 10 a 20% do total do investimento) e, cada vez 

mais, torna-se necessária uma otimização no projeto e na execução dessas estruturas, 

com economia e segurança. 

 Em linhas de transmissão, as fundações de torres autoportantes estão sujeitas 

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

dimensionadas para todas as condições. O comportamento de fundações sujeitas aos 

esforços de arrancamento depende basicamente do elemento estrutural da fundação e 

do solo presente acima de sua base. Pacheco et al.(2008) citam que, de maneira geral, 

as fundações tracionadas com reaterros bem compactados produzem, geralmente, 

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

mesmo 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 a capacidade de carga ao arrancamento. 

 Para a escolha do tipo de fundação a ser empregada, o projetista de fundação 

deve se adequar às condições físicas do terreno onde foram locadas as estruturas. 

Grande parte das fundações das estruturas de uma linha de transmissão é assentada 

em terrenos com características variáveis, dependendo das suas composições 

mineralógicas e características geotécnicas. 

 Como estas características do terreno podem ser de grande variabilidade, cada 

torre ou cada trecho que engloba uma quantidade de torres equivalente a uma unidade 

geotécnica é calculada e analisada como um caso de um estudo específico. Diante das 
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imposições do terreno ou do próprio carregamento da estrutura da linha de 

transmissão, diversos tipos de fundação podem ser aplicados em uma única linha. 

Além disso, o fator executivo também é relevante para a sua escolha. O transporte de 

materiais, equipamentos e topografia do terreno são limitantes na escolha do tipo de 

fundação.  

 Na ABNT NBR 6122:1996 encontra-se citado que as fundações são 

classificadas como superficiais e profundas. As fundações superficiais ou diretas são 

apoiadas em cotas pouco profundas, na ordem de até o dobro de sua largura de maior 

dimensão, pois o solo apresenta nesta cota tensões admissíveis condizentes com o 

projeto. Para as linhas de transmissão nas quais se pretende utilizar o reforço, há 

várias opções de uso, podendo-se citar as grelhas metálicas, tubulões de pequena 

profundidade e as sapatas. A norma em questão ainda cita que as fundações 

profundas são aquelas que necessitam de cotas de solos com tensões admissíveis 

compatíveis, em profundidades maiores que as das fundações diretas. Incluem-se 

nessa categoria as fundações que também transmitem tensões ao solo indiretamente, 

a partir do atrito lateral. 

 As estruturas e as fundações de linhas de transmissão são dimensionadas 

verificando-se várias hipóteses de carregamento. Dentre estas, citam-se suposições 

com base em dados de temperatura de projeto (em cabos condutores de energia 

elétrica) além de ábacos e registros históricos de temperatura mínima, vento máximo, 

vento reduzido com cabos rompidos e ventos de alta intensidade. A velocidade do 

vento é uma variável fundamental no cálculo dos esforços, pois a sua pressão exercida 

é distribuída em cabos, cadeia de isoladores e na área dos perfis da estrutura. A força 

de vento em cada parte da estrutura é calculada conforme o as considerações da 

ABNT NBR 5422:1985. 

 Por intermédio da ABNT NBR 6122:1996, é recomendado que as fundações em 

geral devem ser dimensionadas geotecnicamente de tal forma que as tensões atuantes 

no solo não ultrapassem as tensões admissíveis do mesmo, causando deformação 

plástica excessiva (estado limite último), nem resultem em deslocamentos que 

comprometam a estabilidade das estruturas (estado limite de serviço). São também 

verificados a estabilidade e o equilíbrio dos momentos fletores em relação aos esforços 

atuantes e resistentes.  
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 Como já citado, de forma geral, os esforços de tração dominam o 

dimensionamento de fundações de torres de linhas de transmissão de energia elétrica, 

exceto nos casos em que as cargas são muito elevadas e o terreno de fundação 

apresenta-se em condições ruins. Como exemplo, cita-se a base da fundação 

assentada em camada de solo com baixa capacidade de carga, usualmente na prática 

indicado pelo parâmetro do ensaio SPT - Standard Penetration Test (NSPT baixo), 

limitando a capacidade resistente à compressão (DANZIGER e PEREIRA PINTO, 

1979). Ainda, como já apresentado, cita-se para o projeto de fundações à tração os 

seguintes métodos de dimensionamento: Balla (1961), Meyerhof e Adams (1968), 

Vesiç (1969), o Método desenvolvido pela Universidade de Grenoble presente nos 

trabalhos de Biarez e Barraud (1968), Martin (1966, 1973), entre outros.  

 O autor desta dissertação possui o conhecimento baseado em prática 

profissional que, no Brasil, os principais métodos utilizados pelas concessionárias de 

energia, transmissoras e escritórios de engenharia é o Método Grenoble. Este método 

está apresentado no capítulo 2, item 2.4 desta dissertação. Alguns projetistas ainda 

têm utilizado o Método do Cone, embora os resultados sejam discrepantes em relação 

às provas de carga já estudadas (DANZIGER, 1983). 

 

2.1 Tipos de fundação mais usuais para torres de li nhas de 

transmissão 

 

 Quanto à sua aplicação, uma torre de linha de transmissão pode ser classificada 

como de ancoragem ou suspensão. Assim, como o próprio nome diz, torres de 

ancoragem têm seus cabos ancorados nas mísulas da estrutura. Em geral, são 

utilizadas em pontos de deflexão da linha de transmissão ou em situações de torres de 

fim de linha. Estruturas de suspensão, embora suportem pequenos ângulos de 

deflexão, em geral são utilizadas em torres de alinhamento. Na Figura 5, estão 

apresentados os componentes de uma torre de transmissão em suspensão, desde o 

para-raio (topo da estrutura) até a fundação. 

 Uma estrutura de fundação de linha de transmissão pode ser considerada 

especial devido às particularidades que não ocorrem em edificações usuais. É um 

empreendimento que possui modo de ruptura por arrancamento como um dos esforços 
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na fundação, elevadas cargas horizontais e acessos em condições precárias. Além 

disso, para a determinação do quantitativo de sondagem é impraticável utilizar as 

recomendações da ABNT NBR 8036:1983. Nesta norma está prevista uma quantidade 

mínima de sondagem em função da área do empreendimento e do carregamento. 

Como é uma obra em “linha” que possui várias estruturas, opta-se pela realização de 

apenas um furo de sondagem por torre ou até mesmo por vértice do traçado da linha 

de transmissão. Entretanto, isto varia de acordo com o critério de cada projetista 

geotécnico, as condições locais e os carregamentos das estruturas. Ressalta-se que a 

ausência de sondagens ou investigações incompletas podem gerar um 

superdimensionamento da fundação (com maior consumo de materiais) ou até mesmo 

em um caso extremo e mais grave, o seu subdimensionamento, causando 

manifestações patológicas na fundação.  

 

 

LEGENDA: 

 

1 – Cabo pára-raios; 

 

2 – Mísulas, cabos, 

condutores e isoladores; 

 

3 – Tronco da torre; 

 

4 – Extensões (no caso de 

torres com alturas elevadas); 

 

5 – Pernas. 

 

FIGURA 5 – ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA 
TORRE DE TRANSMISSÃO. FONTE: O AUTOR 

 

 Para a escolha do tipo de fundação a ser empregado, o projetista de fundação 

deve se adequar às condições do terreno onde serão locadas as estruturas. Grande 

parte das fundações das estruturas de uma linha de transmissão é assentada em 

terrenos de características variáveis, dependendo das condições geotécnicas de cada 

tipo de solo. Como as fundações de cada torre são calculadas como caso peculiar, 
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cada torre ou cada trecho é calculado e analisado como um caso de um estudo 

específico. Diante das imposições do terreno ou do próprio carregamento da estrutura 

da linha de transmissão, diversos tipos de fundações podem ser aplicados em uma 

única linha. Além disso, o fator executivo também é relevante para a sua escolha do 

tipo de fundação. Cita-se, ainda, o transporte de materiais, equipamentos, topografia 

do terreno que também são limitantes na definição do tipo de fundação.  

 Como estrutura de fundação profunda, utiliza-se para linhas de transmissão 

bloco sobre estacas e tubulão. Como fundações diretas, são mais utilizadas grelha 

metálica, sapata de concreto e bloco de concreto.  

 Existem outros tipos de fundação largamente utilizados em linhas de 

transmissão e em torres de telecomunicação, que não se enquadram na classificação 

clássica anterior, como bloco ancorado em rocha e as fundações especiais para estais.  

 No projeto de fundações, o cálculo à tração pode ser realizado utilizando o 

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

sequência, pode ser utilizado para grelhas metálicas, sapatas, tubulões e estacas, nos 

quais serão demonstrados neste trabalho. Na Figura 6, está indicada a aplicação de 

uma grelha metálica em campo bem como sua elevação e planta. Da mesma forma, na 

Figura 7 está ilustrada a utilização em campo de uma sapata em concreto armado e 

seu projeto em elevação. 

 

  

FIGURA 6 – GRELHA METÁLICA UTILIZADA COMO FUNDAÇÃO DE UMA TORRE ÁREA DE LINHA 
DE TRANSMISSÃO. FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 7 – SAPATA EM CONCRETO ARMADO UTILIZADA COMO FUNDAÇÃO DE UMA TORRE 
ÁREA DE LINHA DE TRANSMISSÃO. FONTE: O AUTOR 

 

2.2 Investigações geotécnicas 

 

 Dimensões, métodos de execução e consequentemente, os custos de uma 

fundação dependem do tipo de solo ocorrente no local onde a fundação será 

implantada. Habitualmente, em empreendimentos de transmissão são utilizadas 

sondagens à percussão (SPT – “Standard Penetration Test”) para investigações 

geotécnicas. Horochoski e Kormann (2014) citam em pesquisa realizada com 

projetistas do ramo de linha de transmissão que 88,2% dos profissionais entrevistados 

se fundamentam em campanha de investigação geotécnica de SPT como informação 

para o projeto de fundações. Com base nesta informação e, ainda, com base na prática 

de elaboração de projetos na COPEL, o autor deste trabalho focou na revisão de 

bibliografia de ensaios SPT. 

 A sondagem SPT é um ensaio que é realizado para a obtenção do índice de 

resistência à penetração dinâmica NSPT e, também, possibilita o recolhimento de 

amostra do solo na respectiva profundidade em que é executado o ensaio. Estes dados 

são utilizados para a previsão de comportamento de solos a partir de métodos 

empíricos e semi-empíricos (BELINCANTA e FERRAZ, 2000). 

 Apesar de todas as limitações do ensaio (falta de controle da altura de queda e 

peso do martelo, desqualificação de mão-de-obra, etc.), o custo, a adaptação às 
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teorias utilizadas para o dimensionamento, a disponibilização de empresas e a 

facilidade na execução são os motivos deste tipo de ensaio prevalecer entre os 

demais. Estima-se que nos anos 80, associado à sondagem a trado, as sondagens 

SPT foram utilizadas em mais de 90% das obras de engenharia civil do Ocidente, 

sendo no Brasil, propriamente, em 100% das obras de engenharia (BELINCANTA, 

1985). Entretanto, este panorama tem mudado ultimamente, com o crescente uso de 

sondagens a trado, rotativas além de ensaios de laboratório. 

 Os custos de uma investigação geotécnica do tipo SPT para linhas de 

transmissão representam cerca de 0,3% do valor global da obra. A experiência 

demonstra que as soluções inadequadas, a interrupção de execução e as mudanças 

de projeto podem aumentar consideravelmente o custo de fundações e 

inevitavelmente, o custo da obra. Desta maneira, é recomendável realizar estudo para 

racionalizar as investigações geotécnicas, ampliando o horizonte de métodos 

disponíveis para a caracterização de solos em linhas de transmissão.  

 As linhas de transmissão normalmente incluem no seu trajeto muitos locais de 

difícil acesso, tanto por se situarem em zona rural, afastados de centros urbanos, 

quanto por se localizarem sobre terrenos de baixa capacidade de carga para o acesso 

de equipamentos e de materiais. A topografia desses locais é bastante variada, 

podendo ocorrer situações desde áreas de várzea a encostas íngremes em situações 

de terrenos impenetráveis à percussão.  

 Quando o solo é impenetrável à percussão ou apresenta a impossibilidade de 

avanço do ensaio, como está descrito na ABNT NBR 6484:2001, torna-se necessária a 

execução de pelo menos dois furos adicionais de sondagem SPT, deslocados de dois 

metros de distância da investigação inicial. Estes furos adicionais visam maiores 

esclarecimentos se a situação encontrada é a ocorrência de rocha ou apenas a 

ocorrência de pedaços de rochas presentes no perfil do subsolo.  

 O produto final da sondagem SPT é um boletim contendo uma descrição táctil-

visual do solo, o NSPT e o nível d’água. Estes dados obtidos permitem correlacioná-los 

com outros parâmetros necessários para o cálculo da capacidade de carga de solos à 

tração e à capacidade da fundação ao arrancamento, tais como o intercepto coesivo 

(c’), o ângulo de atrito interno (φ’) e o peso específico natural do solo (γ), também 

utilizados para o dimensionamento pelo método Grenoble, que será abordado na 

sequência. Também, na sequência, algumas correlações entre NSPT e os parâmetros 
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citados serão apresentados. Estas correlações estão apresentadas a fim de apresentar 

o que é possível se obter com os resultados de um ensaio do tipo SPT, uma vez que 

esta situação é usual. Cabe enfatizar que estas correlações não serão utilizadas no 

trabalho pois, os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo (intercepto coesivo 

e ângulo de atrito interno) foram obtidos a partir do ensaio de cisalhamento direto. 

 No caso de solos argilosos, Teixeira e Godoy (1996) apud Cintra et al. (2003) 

sugeriram a seguinte correlação do intercepto coesivo com o índice de resistência à 

penetração (N) do ensaio SPT: 

 

c = 10 NSPT Equação 2.1 

 

 Onde:  

 c – Intercepto coesivo do solo (kPa), 

 NSPT – número índice do SPT – Standard Penetration Test. 

 

 Já, para a estimativa do ângulo de atrito de solos arenosos, Godoy (1983) apud 

Cintra et al. (2003) trouxe a seguinte correlação empírica com o índice de resistência à 

penetração (NSPT) do ensaio SPT:  

 

φ = 28 + 0,4 NSPT Equação 2.2 

 

 Onde: 

 φ − ângulo de atrito interno do solo. 

 

 Enquanto Teixeira (1996) apud Cintra et al.(2003) utilizou:  

 

15N20. SPT +=φ  Equação 2.3 

 

 Quanto ao peso específico natural do solo, quando não se dispõe de ensaios de 

laboratório, Godoy (1972) apud Cintra et al. (2003) propôs correlações em função da 

consistência da argila e a compacidade da areia, a partir de resultados de ensaios de 

SPT. Na Tabela 1 e na Tabela 2 estão apresentadas correlações para obtenção do 
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peso especifico natural dos solos para solos argilosos e arenosos, respectivamente. 

 

TABELA 1 – PESO ESPECÍFICO NATURAL DE SOLOS ARGILOSOS. FONTE: GODOY (1972) apud 
CINTRA (2003) 

NSPT (Número 
de golpes)  Consistência Peso específico 

natural (kN/m³) 
≤ 2 Muito mole 13 

3 – 5 Mole  15 
6 – 10 Média 17 
11 – 19 Rija  19 
≥ 20 Dura 21 

 

TABELA 2 – PESO ESPECÍFICO NATURAL DE SOLOS ARENOSOS. FONTE: GODOY (1972) apud 
CINTRA (2003) 

NSPT 
(Número 

de 
golpes) 

Consistência 

Peso específico natural (kN/m³)  

Areia 
Seca Úmida Saturada 

≤ 5 Fofa 
16 18 19 

3 - 8 Pouco compacta 

9 - 18 
Medianamente 

compacta 17 19 20 

19 - 40 Rija 
18 20 21 

≥ 40 Dura 
 

 É incomum a identificação de perfis de solos puramente argilosos ou puramente 

arenosos. Assim, uma prática adotada por alguns escritórios de cálculo de fundações é 

utilizar correlações intermediárias entre as fórmulas mencionadas para solos que sejam 

coesivos, mas também granulares, a exemplo de areia argilosa ou de argila arenosa ou 

usar os valores referentes à maior fração.  

 

2.3 Capacidade de carga à compressão de fundações 

superficiais  

 

 Para o dimensionamento de fundações submetidas apenas a esforços de 

compressão, a tensão sobre o solo, exercida pelo carregamento horizontal da 

estrutura, deve ser menor ou igual à tensão resistente do solo onde a fundação será 

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

e a área da base da fundação. Um dos métodos mais utilizados para a estimativa de 
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capacidade de carga à compressão de um solo é pelo método de Terzaghi (VELLOSO, 

2004). A sua expressão final é dada pela Equação 2.4: 

 

γσ γ+γ+= N.B..qN..DcN.cres 2

1
 

Equação 2.4 

 

Onde: 

resσ - capacidade resistente à compressão, 

D – profundidade da fundação, 

γ - peso específico do solo, 

B – Largura da fundação, 

cN , 
q

N , γN -coeficientes de capacidade de carga de Terzaghi em função do 

ângulo de atrito (φ). 
 

 Os parâmetros de intercepto coesivo, peso específico natural e ângulo de atrito 

interno (necessários para obtenção dos parâmetros Nc, Nq, Nγ) são obtidos a partir de 

investigações geotécnicas citadas no item 2.2 (sondagens de campo ou laboratório). 

Terzaghi (1943) apud Velloso e Lopes (2004), cita que a fundação para ser 

considerada como superficial deve possuir largura 2.B igual ou maior que sua 

profundidade D da base da fundação. Se esta 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. 

 

2.4 Método Grenoble para o cálculo de capacidade de  carga à 

tração 

 

 Em linhas de transmissão, as estruturas incluindo as fundações são 

dimensionadas verificando-se várias pressuposições de carregamento nas quais são 

as mesmas utilizadas para o dimensionamento da estrutura. Dentre estas estão as 

hipóteses de temperatura mínima, temperatura de projeto, cargas de montagem, vento 

máximo, vento reduzido com para-raios rompido ou com cabo condutor rompido e 
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ventos de alta intensidade.  

 De uma maneira geral, os esforços de tração dominam o dimensionamento de 

fundações, exceto em casos onde as cargas são muito elevadas e o terreno de 

fundação apresenta-se em condições ruins (DANZIGER e PEREIRA PINTO, 1979). 

Muito embora o esforço na fundação dependa da carga de vento da região e da 

geometria das estruturas, na Tabela 3 estão indicadas aproximadamente as ordens de 

grandeza de valores de tração em fundações de torres autoportantes de acordo com o 

nível de tensão em que a linha de transmissão atua. 

 
TABELA 3 – CARGAS USUAIS DE FUNDAÇÕES DE TORRES AUTOPORTANTES DE TRANSMISSÃO  

Tensão 
Torres 

autoportantes de 
suspensão (kgf) 

Torres 
autoportantes de 
ancoragem (kgf) 

138 kV 10.000 – 30.000 20.000 – 70.000 
230 kV 25.000 – 55.000 35.000 – 90.000 
500 kV 70.000 – 120.000 120.000 – 200.000 

 

 Neste capítulo está apresentada uma das teorias disponíveis para o cálculo e o 

dimensionamento de estruturas de fundação à tração. Trata-se do método 

desenvolvido pela Universidade de Grenoble (BIARREZ e BARAUD, 1968; MARTIN, 

1966,1973).  

 O método foi desenvolvido pela Universidade de Grenoble e pela companhia 

estatal de energia elétrica da França (E.D.F. - Électricité de France). Ruffier (1999) cita 

que este método 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. A metodologia desenvolvida foi também aferida em número elevado de 

provas de carga em escala natural por uma série de instituições através de países 

membros da CIGRÉ (Conférence Internacionale des Grands Réseaux Électriques à 

Haute Tension). 

 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. As considerações teóricas estão baseadas no estudo 

do equilíbrio limite dos solos (DANZIGER, 1983).  

 Considera-se que a ruptura de uma fundação tracionada pode se dar por 

cisalhamento generalizado, quando a superfície de ruptura é composta de retas 
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inclinadas com a vertical, atingindo a superfície do terreno, ou por cisalhamento 

localizado, quando a superfície de ruptura localiza-se ao redor da base da fundação. A 

carga de ruptura, no caso de uma estaca cilíndrica ou tubulão sem alargamento de 

base, em solo homogêneo, é a soma da resistência ao cisalhamento mobilizada ao 

longo da superfície de ruptura, do peso da fundação, do peso do solo solidário à estaca 

no processo de ruptura e da sobrecarga, atuante na superfície, quando esta existir. 

(ELL, 2003). 

 Não é levado em consideração o efeito de carregamento horizontal neste caso, 

ou seja, os carregamentos horizontais bem como o esforço de tombamento gerado são 

verificados separadamente. O método Grenoble pressupõe apenas a atuação axial de 

uma carga vertical de tração; o que é válido, uma vez que na grande maioria das 

situações, o esforço vertical é muito maior que o horizontal (AZEVEDO, 2009). 

 O método é extremamente abrangente, sendo aplicável a praticamente todos os 

tipos de fundação normalmente utilizados para linhas de transmissão. Tal abrangência 

e confiabilidade alcançada a partir de numerosos estudos e ensaios faz deste método o 

mais utilizado no Brasil e no mundo (RUFFIER, 1999). O método expõe o conceito de 

profundidade crítica (Dc) da fundação a ser projetada, limite entre o comportamento de 

fundações em pequena e elevada profundidade (GARCIA, 2005), conforme mostrado 

na Figura 8. Está, também, introduzido o conceito de comportamento diferenciado para 

solos resistentes ou de baixa resistência (capacidade de carga), conforme detalhado 

nos itens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3.  

 
FIGURA 8 – VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA (Qt) COM A PROFUNDIDADE, EM SOLOS 

RESISTENTES. FONTE: MARTIN (1966). 
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 O procedimento ainda se adapta a todos os tipos de fundações, sendo que a 

superfície de ruptura varia de acordo com a profundidade da fundação, conforme se 

situe aquém ou além da profundidade crítica (Dc). Para a sua aplicação, os solos são 

classificados em duas categorias (DAVISON DIAS, 1987), conforme o que segue: 

• Categoria 1: solos argilosos, pouco resistentes, com alto grau de 

saturação, e ângulo de atrito interno inferior a 15 graus. 

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

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

 Sob tais condições, 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 aceito como aproximação, a soma dos estados limites de 

equilíbrios em área homogeneizada (BIAREZ e BARRAUD,1968). Devido às 

particularidades inerentes a cada solução, os procedimentos estão separados em 

estacas cilíndricas, grelhas (placas) e, sapatas e tubulões (abordados no mesmo item 

do método). 

 

2.4.1 Estacas cilíndricas 

 

 O método aproximado de cálculo admite que existe uma parcela de solo que 

permanece solidária à estaca quando da ruptura por tração. Com esta hipótese, a 

capacidade de carga de uma estaca em um solo homogêneo é a dada pela soma da 

resistência ao cisalhamento mobilizada ao longo da superfície de ruptura, do peso do 

solo conectado à fundação e o próprio peso da estaca (DANZIGER, 1983). A 

expressão geral da capacidade de carga geral à tração pelo método Grenoble em um 

solo não estratificado é apresentada na Equação 2.5: 

 

γ+++φ= Q
q

Q
c

QQ
t

Q +P Equação 2.5 

 

Onde, 

Qt – capacidade de carga total; 

Qφ – capacidade relativa ao atrito; 
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Qc – capacidade relativa à coesão; 

Qq – capacidade relativa à sobrecarga; 

Qγ – capacidade relativa à gravidade; 

P – peso da estaca. 

 

Sendo que cada termo da Equação 2.5 é representado como apresentado nas 

Equações 2.6 a 2.9 (BIAREZ e BARRAUD (1968): 

 

Qφ  – parcela de capacidade relativa ao atrito: equilíbrio abaixo da ação do 

peso do solo, que corresponde ao carregamento Qφ, chamado de fração do atrito, cuja 

expressão de cálculo está mostrada na Equação 2.6: 

 

φγ=φ M.D..D.PQ b  Equação 2.6 

 

Onde: 

Pb – perímetro da fundação; 

φM - coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado com o atrito. 

Qc – capacidade relativa à coesão: equilíbrio da parcela da coesão, Qc, cuja 

expressão de cálculo está indicada na Equação 2.7: 

 

cM.c.D.PbcQ =  Equação 2.7 

 

Onde: 

cM  – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado com a coesão. 

 

Qq – parcela de capacidade relativa à sobrecarga: equilíbrio da parcela da 

influência da sobrecarga suportada pela superfície livre na linha do solo, a que 

corresponde o termo chamado de Qq, citado na Equação 2.8: 

 

q
M.q.D.Pb

q
Q =  Equação 2.8 
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Onde: 

q
M  – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado com a 

sobrecarga; 
q – sobrecarga linear aplicada acima da fundação. 

 

Qγ – capacidade relativa à gravidade: a parcela de peso Qγ de um tronco de 

cone sólido conectado à fundação, chamado de parcela da gravidade somado com o 

peso próprio da fundação. 

 

γγ=γ DM..PbQ  Equação 2.9 

 

Onde: 

γM  – coeficiente de capacidade de carga à tração relacionado com a 

gravidade. 
 

Contudo, a partir da Equação 2.5, a carga total resistente de uma fundação é 

calculada a partir da Equação 2.10: 

 

PqM.qMM.D.cM.C.D.PbtQ +






 +





 γ+φγ+=  

Equação 2.10 

 Os coeficientes de capacidade de carga citados nas equações Mc, Mφ, Mγ, Mq 

dependem do ângulo α (ângulo formado pelo elemento estrutural de fundação e a 

superfície de ruptura assimilada a uma reta), do ângulo de atrito interno do solo (φ), da 

profundidade relativa (D/R). Os ensaios realizados indicam um ângulo α muito próximo 

à φ/8. A convenção do sinal negativo do ângulo α significa que a superfície de ruptura 

“abre” em relação ao elemento estrutural de fundação (DANZIGER, 1983). 

 No trabalho de Danziger e Pinto (1979) são apresentados ábacos para facilitar o 

uso das equações, também em função da profundidade relativa (D/R) e do ângulo de 

atrito interno do solo. Estes ábacos foram obtidos nos resultados de Biarez e Barraud 

(1968) e Martin (1966, 1973). 
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2.4.2 Grelhas (placas) 

 

 Para o dimensionamento de fundação tipo grelhas, encontra-se aqui 

apresentada a metodologia de Grenoble para fundações em placas. De acordo com a 

formulação apresentada neste item, considera-se uma fundação como placa quando o 

elemento que faz transferência da carga da torre à base da fundação não apresenta 

nenhuma resistência à tração, do ponto de vista geotécnico (DANZIGER, 1983a). 

As grelhas metálicas são amplamente utilizadas na fundação de torres de linhas 

de transmissão. Como citado no parágrafo anterior, uma vez que as cantoneiras das 

grelhas acima de seu apoio apresentam pouca área ou volume em relação à sua base 

(ver Figura 6), o cálculo de grelhas pode ser realizado como placa, de acordo com esta 

separação do método Grenoble. É, ainda, necessário distinguir o procedimento de 

cálculo em função do tipo de terreno encontrado como segue: 

• solos de categoria 1: solos de baixa capacidade mecânica ou solos coesivos 

saturados e com baixa consistência com ângulo de atrito interno até 15º. A 

superfície de ruptura destes tipos de solos assume um ângulo α positivo. 

• solos de categoria 2: solos com capacidade de carga maior. Encontram-se nesta 

classificação as argilas não saturadas de boa consistência com ângulo de atrito interno, 

areia e silte com elevado ângulo de atrito interno de intercepto coesivo nulo ou não. A 

superfície de ruptura destes tipos de solos assume um ângulo α negativo. 

 

2.4.2.1  Grelhas (placas) em solos de Categoria 1 

 

 O dimensionamento de grelhas em solo de categoria 1 é considerado para duas 

situações:  

• profundidade (D) inferior à profundidade crítica (Dc); 

• profundidade (D) superior à profundidade crítica (Dc). 

 

 A partir de observações experimentais realizadas na Universidade de Grenoble, 

definiu-se a superfície de ruptura como análoga a um tronco de cone, formando um 

ângulo α convencionando "positivo" com a vertical. A superfície de ruptura atinge o 
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nível do terreno, desde que a profundidade D da placa não seja maior que a 

profundidade crítica (Dc), na qual a superfície de ruptura não atinge mais o nível do 

terreno, originando o efeito da sobrecarga (AZEVEDO, 2009). A profundidade crítica 

(Dc) é dada como cinco vezes a largura do raio da fundação, conforme exposto na 

Equação 2.11. 

 

R.5Dc =  Equação 2.11 

 

Onde: 

Dc – profundidade crítica; 

R – raio da fundação. 

 

 O conceito de profundidade crítica está baseado em observações experimentais. 

Quando a profundidade de uma fundação em um determinado solo é aumentada, 

chega um momento em que a superfície de ruptura, que começa na base da fundação 

para a superfície de terreno não afeta mais a porção de solo situada acima de sua 

base. Tem-se então o alcance do valor crítico de profundidade (BIAREZ e BARRAUD, 

1968). 

 Admite-se a situação de que as placas, neste tipo de categoria, possuem uma 

superfície de ruptura que fecha em forma de cunha até o limite da profundidade crítica. 

Em profundidades superiores à profundidade crítica, soma-se a parcela superior à Dc 

com a sobrecarga de peso próprio exercida pelo solo.  

 O ângulo α (positivo) é aceito nesta categoria igual ao arco tangente de 0,2. 

Todas as fórmulas citadas nestes capítulos são para placas circulares. No caso de 

grelhas, que são retangulares, torna-se necessário admitir um raio equivalente 

(DANZIGER, 1983), conforme mostrado na Equação 2.12 (Figura 9). 

 

8
Pb

Re =  Equação 2.12  

Onde: 

Re – raio equivalente. 
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FIGURA 9 - FORMAS DE RUPTURA PARA PLACAS EM SOLOS DE CATEGORIA 1. FONTE: MARTIN 

(1966)  
 

2.4.2.1.1 Grelhas em solo de Categoria 1 e com profundidade inferior à 

profundidade crítica (D ≤  Dc)  
 

 Seguindo a mesma metodologia aplicada para as estacas, a formulação para 

(D ≤  Dc) fica de acordo com a Equação 2.13: 

 

Sb.D.γP
q

q.MMγ
φ

Mγ.D.
c

C.MPb.D.
t

Q ++






 +





 ++=  Equação 2.13  

 

Onde: 

Sb – área da base da placa. 

 

2.4.2.1.2  Grelhas em solo de Categoria 1 e com profundidade superior à 

profundidade crítica (D > Dc)  

 
 Neste subitem se encontra apresentada a formulação para a obtenção da 

resistência à tração de uma placa com profundidade superior à profundidade crítica, 

que é dada como cinco vezes a largura do raio da fundação, conforme mostrado pela 
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Equação 2.11. 

 Nesse caso, a superfície de ruptura da base da placa ocorre sem atingir a 

superfície do terreno. Somada à parcela da base, também há a parcela da sobrecarga, 

como está descrito na formulação a seguir (Equação 2.14): 

 

γ++






 −γ++





 γ+φγ+= .cD.SbPqM)).cDD(.0q(MM.cD.cM.C.cD.PbtQ  Equação 2.14 

 

2.4.2.2 Grelhas (placas) em solos de Categoria 2 

 

 No subitem 2.4.2.1, foram apresentadas as formulações de condições de 

fundações em placas assentadas em solos com ângulo de atrito interno inferiores a 15 

graus. Neste capítulo, estão demonstradas as formulações para as placas em solos 

com ângulo de atrito superiores a 15 graus, ou seja, solos do tipo 2. 

 

2.4.2.2.1 Grelhas em solos de Categoria 2 com profundidade inferior à 

profundidade crítica (D ≤  Dc)  
 

 A superfície de ruptura forma um ângulo negativo com a vertical. Devido ao fato 

da aresta da superfície de ruptura ser aberta em relação a vertical, forma-se um tronco 

de cone. Este tipo de ruptura é denominado como generalizada (DANZIGER e PINTO, 

1979). O ângulo formado pela superfície de ruptura com a vertical é α = −φ/4.  Para o 

cálculo da capacidade de carga é utilizada a Equação 2.15: 

 

γ++






 +





 γ+φγ+= .D.SbPqM.qMM.D.cM.C.D.PbtQ  Equação 2.15 

 

2.4.2.2.2 Grelhas em solos de Categoria 2 com profundidade superior à 

profundidade crítica (D > Dc)  
 

 Apesar de ser mais rara a existência de grelhas com profundidades superiores a 

cinco vezes o raio (ou metade da largura da sapata), neste tipo de situação, a 
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superfície de ruptura não atinge mais o nível do terreno. A ruptura que acontece acima 

da profundidade crítica é dada como generalizada enquanto a ruptura que acontece 

abaixo da profundidade crítica é chamada de localizada (BIAREZ e BARRAUD,1968). 

 Ilustrado na Figura 10, Danziger (1983) afirma que a perturbação provocada 

pela tração da fundação pode ser esquematizada pela formação, acima da placa (base 

da fundação), de uma cunha que comprime os grãos de solo segundo trajetórias 

circulares, formando porções de cilindros, conforme a forma da base da fundação. Na 

Equação 2.16 está indicado o cálculo para a obtenção da capacidade de carga total ao 

arrancamento da fundação para este caso: 

 

( ) P)c(tg.D..M.SbtQ ++φγ=  Equação 2.16  

 

Onde: 

M – coeficiente para Rf/R =0 em função do ângulo de atrito interno do solo (φ); 

Rf – raio do fuste (que no caso de grelhas é igual a zero). 

 

 
FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE PLACAS EM SOLOS DE SEGUNDA 

CATEGORIA. FONTE: BIAREZ E BARRAUD (1968) 
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2.4.3 Sapatas e tubulões 

 

 No caso de sapatas e tubulões, a metodologia de cálculo é a mesma das 

grelhas (placas), diferenciando-se pelo fato de que a parcela do fuste é considerada 

nos cálculos. O conceito de duas formas de cálculo em função da profundidade crítica 

também é utilizado. Da mesma forma, a consideração de duas classes de solo. A 

profundidade crítica (Dc) obtida em ensaios é de cinco vezes a diferença entre o raio 

da base e o raio do fuste [5.(R-Rf)], conforme será descrito nos sub itens a seguir 

(MARTIN, 1966). 

 

2.4.3.1 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 1 

 

2.4.3.1.1 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 1 e com profundidade 

inferior à profundidade crítica (D ≤  Dc)  
 

 Neste caso, adota-se a Equação 2.13, utilizada para Grelhas em solo de 

Categoria 1 e com profundidade inferior à profundidade crítica, entretanto 

acrescentando-se a parcela do fuste. Também em caso de sapatas quadradas, deve-

se considerar Re=Pb/8. O ângulo α, positivo, é adotado igual à arco tangente de 0,2 ou  

de π/16 e a equação para o cálculo da resistência é dada pela Equação 2.17: As 

formas de ruptura de sapatas assentadas em solos de Categoria 1, com profundidades 

menor, igual e superior a profundidade crítica, estão indicadas na Figura 11 (MARTIN, 

1966). 

 

γ−++






 +





 γ+φγ+= .D).SfSb(PqM.qMM.D.cM.C.D.PbtQ  Equação 2.17  

 

Onde: 

Sf – área do fuste. 
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(a) (b) (c) 

 
FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS FORMAS DE RUPTURA PARA O SISTEMA 

PLACA-FUSTE EM SOLOS DE BAIXA RESISTÊNCIA (CATEGORIA 1). FONTE: MARTIN (1966). 
 

 

2.4.3.1.2 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 1 e com profundidade 

superior à profundidade crítica (D > Dc)  
 

 De maneira análoga às placas, a superfície de ruptura da base da placa ocorre 

sem atingir a superfície do terreno até a sua profundidade crítica (DANZIGER, 1983). 

Entretanto, há a contribuição do pilarete (ou fuste) na região entre o nível do terreno e 

a profundidade crítica. Contudo, há três parcelas que contribuem para a resistência à 

tração da fundação. A primeira é a parcela da base, calculada de maneira semelhante 

às fundações com profundidades inferiores à crítica. A segunda é a parcela do fuste, 

em que o ângulo de ruptura α do nível zero do terreno até a profundidade crítica é igual 

a φ/8, conforme a Figura 11c. O peso da fundação, como nos demais casos, também 

complementa a resistência do suporte da estrutura, conforme a Equação 2.18. 

Salienta-se que a indicação de cada símbolo da fórmula já foi apresentada 

anteriormente. 

 

P)fuste(Q)base(QtQ ++=  Equação 2.18  

 



50 

 

 

 Sendo que a parcela de resistência referente a área da base da fundação é 

dada pela Equação 2.19: 

 

γ−+







−γ++






 γ+φγ+= .cD).SfSb(1qM)).DcD.(0q(

1
MM.cD.1cM.C.cD.Pb)base(Q

 

Equação 2.19 

 

 E a parcela de resistência do fuste da fundação pela Equação 2.20: 

 









+






 γ+φ−γ+−=

2q
M.

0
q

2
MM).

c
DD.(

2c
M.C).

c
DD.(Pf)fuste(Q  Equação 2.20 

 

 Para os coeficientes de capacidade de carga Mc1, (Mφ + Mγ)1, Mq1, estes são 

obtidos com a profundidade crítica (D) igual à profundidade crítca (Dc). Ou seja, para o 

cálculo com ábacos, é necessário entrar com a relação da profundidade crítica pelo 

raio da fundação (Dc/R).  

 Já, para os coeficientes Mc2, (Mφ + Mγ)2, Mq2 são obtidos com o ângulo α = −φ/8. 

Para o cálculo com ábacos, é necessário entrar com a relação R
)DcD( − . O raio 

equivalente é obtido pela relação 8
PRe b= . 

 

2.4.3.2 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 2 

 
 A seguir encontram-se apresentados os detalhes de cálculo para sapatas e 

tubulões em solos de Categoria 2 com profundidade inferior à profundidade crítica (D ≤  

Dc) e com profundidade superior à profundidade crítica (D > Dc) 

 

2.4.3.2.1 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 2 e com profundidade 

inferior à profundidade crítica (D ≤  Dc)  
 

 Para o cálculo da capacidade de carga é utilizada a Equação 2.21. Como no 

caso de placas, a superfície de ruptura forma um ângulo negativo com a vertical, igual 

a α = −φ/4.  No caso de placas não circulares, utiliza-se a relação π= .2
PbRe . Na 
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Figura 12 se encontram apresentadas as formas de ruptura para sapatas em solos 

resistentes em profundidades inferior e superior à crítica (MARTIN, 1966). 

 

Sf).D.γ(SbP
q

.M
0

qMγ
φ

Mγ.D.
c

C.MPb.D.
t

Q −++






 +





 ++=  Equação 2.21  

 

 
FIGURA 12 – FORMAS DE RUPTURA PARA SAPATAS EM SOLOS RESISTENTES (CATEGORIA 2) 

PARA D ≤  DC E D> DC. FONTE: MARTIN (1966).  
 

 Davison Dias (1987) e Oliveira (1986) apud Garcia (2005) citam que a interface 

entre o solo natural (não escavado) e recompactado influencia diretamente na 

capacidade de carga da fundação, visto que o solo solicitado situa-se principalmente 

acima da base da fundação, de onde partem as superfícies de ruptura. Estas 

superfícies de ruptura podem permanecer dentro do reaterro da fundação ou 

avançarem para o solo natural. 

 

2.4.3.2.2 Sapatas e tubulões em solos de Categoria 2 e com profundidade 

superior à profundidade crítica (D > Dc)  
 

 Quando a profundidade D de um tubulão ou uma sapata é maior que a 

profundidade crítica Dc, o fuste (ou pilarete) atua de modo análogo a uma estaca 

isolada com ângulo de ruptura 8
φ−=α , negativo, abrindo na direção da superfície do 

terreno.  Duas são as parcelas de carga, conforme a Equação 2.22 (MARTIN, 1966). 
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PQ(fuste)Q(base)tQ ++=  Equação 2.22 

 

 Sendo que a parcela da base é dada por: 

 

c).D.tgφSf).m.M.( γ(SbtQ +−=  Equação 2.23 

 

Onde, m é igual a Equação 2.24 ou m=0,75 para e ≥ R-Rf: 

 










−
−=

RfR
e

.arc.sen
.π2
1

1m  para e < R-Rf 

Onde: 

Equação 2.24 

e – espessura da base da sapata ou tubulão, 

M – coeficiente para Rf/R em função do ângulo de atrito interno do solo (φ), 

 

 Enquanto a parcela do fuste é dada pela Equação 2.25: 

 
















 +++= q.M
0

qMγ
φ

Mγ.D.cC.MPf.D.tQ  Equação 2.25 

 

 Para fustes quadrados, deve-se considerar o raio equivalente como 
.π2

Pf
eR = . 

2.4.4 Resumo a respeito do método Grenoble 

 

 Como mostrado no item anterior (2.4.3), para os diferentes tipos de cálculo, com 

base em ensaios experimentais, Biarez e Barraud (1968) e Martin (1966) assumiram 

algumas classes de estimativa para o ângulo α em função do tipo de fundação e 

características geotécnicas do solo. No Quadro 1 estão resumidas as aplicações do 

método em questão. 
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2.4.5 Considerações sobre o método Grenoble 

 
 Biarez e Barraud (1968) citam que para a aplicação prática do método, algumas 

adaptações são necessárias, a fim de se levar em conta a influência de vários fatores 

observados em campo, como a qualidade do contato do solo com a fundação (na qual 

não é a mesma de que a encontrada em laboratório), a sua heterogeneidade, a 

qualidade do reaterro, etc. 

 Ell (2003) cita que a grande limitação do uso desta metodologia de cálculo é que 

pelo grande tratamento teórico dispensado ao método, o seu emprego pode tornar-se 

moroso, devido à quantidade de parâmetros envolvidos, expostos por meio de diversos 

gráficos. Complica-se ainda mais se o solo é muito heterogêneo, ou seja, possui 

coesão e atrito diferenciados em várias camadas, exigindo uma análise computacional 

para evitar excessiva perda de tempo, além da avaliação local a local destes 

parâmetros. 

 Garcia (2005) em pesquisa direcionada à capacidade de carga de fundações 

com reaterros mal compactados afirmou que nesta situação, a capacidade de carga à 

tração é significativamente diminuída em relação aos reaterros bem compactados. 

Portanto, consideram-se os parâmetros geotécnicos inferiores para o 

dimensionamento. Observa-se ainda que a superfície de ruptura se desenvolve a partir 

da aresta superior da base. A consideração de um ângulo de ruptura α constante é 

uma simplificação da forma da superfície de ruptura observada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 1 – RESUMO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO GRENOBLE (BIAREZ E BARAUD, 1968 E 

MARTIN, 1975). 



54 

 

 

 
 

 Danziger (1983) afirmou que no caso de terrenos estratificados em que ocorrem 

alterações significativas do ângulo de atrito interno, coesão e peso especifico natural, o 
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cálculo da resistência ao arrancamento é feito considerando a resistência ao 

cisalhamento de cada camada isoladamente, sob o efeito da sobrecarga das camadas 

adjacentes. Entretanto, a estimativa dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, 

para cada camada, em função de sondagens à percussão, pode conduzir a erros 

acumulativos (tanto maiores quanto maior o número de camadas), o que desfavorece 

tal procedimento. Isto é bastante semelhante ao caso de dimensionamento de estacas 

submetidas a esforços de compressão, onde a dificuldade de obtenção dos parâmetros 

torna difícil a sua estimativa da capacidade de carga. 

 Arpino (2011) em pesquisa direcionada à avaliação teórica, numérica e 

probabilística de fundações sob arrancamento, afirmou que os pontos de plastificação 

mobilizados durante o carregamento de tração se estendem a uma distância de 

aproximadamente 15 m a partir do eixo das fundações tracionadas. Essa constatação 

indica a importância da confirmação dos parâmetros do solo após influência do 

carregamento de fundações próximas submetidas à tração.  

 Bouazza e Finlay (1990) e Niroumand et al. (2010) verificaram a capacidade de 

carga de fundações assentadas abaixo de dois níveis de terrenos distintos, sendo que 

uma das camadas é de baixa coesão. Os autores concluíram que a capacidade última 

à tração depende da resistência das duas camadas de solo, a relação entre a 

profundidade e o diâmetro da fundação e, também, da relação entre as profundidades 

das duas camadas. 

 

2.4.6 Demais métodos utilizados para a determinação  da resistência ao 

arrancamento 

 

 Além do método Grenoble apresentado, outros métodos foram desenvolvidos 

para a determinação da resistência à tração de fundação. Os métodos listados na 

Tabela 4 são os principais utilizados em escritórios de engenharia. 

 

 

 

TABELA 4 - PRINCIPAIS MÉTODOS UTILIZADOS PARA A DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO 
ARRANCAMENTO. BASEADO EM RUFFIER (1999) 

Método Característica  
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2.5 Tipos de melhoramento/estabilização existentes 

 

 Sendo o solo natural um material com estrutura física e química complexa e 

variável, é comum a ocorrência daqueles que não atendam a determinadas exigências 

de projeto para a execução de fundações. Uma alternativa disponível para viabilizar 

tecnicamente e economicamente a realização de obras sobre solos com baixa 

capacidade de carga é a remoção do material existente no local da obra e sua 

substituição por outro com características adequadas.  

 Outra opção é modificar e melhorar as propriedades do solo existente, 

resultando em um novo material que seja capaz de possibilitar a execução de 

diferentes tipos de fundações. Há várias técnicas para o melhoramento das 

propriedades dos solos, sendo os principais métodos: 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 

(geotextil, fibras, grelhas, etc.). Entretanto, existem poucas pesquisas direcionadas ao 

comportamento de fundações à tração com uso de melhorias a partir de materiais 

químicos. 

 Entende-se por melhoramento ou reforço de solos a utilização de processos 

físicos e/ou químicos que visem o melhoramento das propriedades mecânicas dos 

solos (resistência ao cisalhamento, compressibilidade e permeabilidade). Alguns 

Método do cone Peso de um cone invertido com ângulo de arrancamento em função da 
característica do solo.  

Método do 
cilindro de atrito 

A resistência é o atrito de um cilindro (ou prisma) de base igual ao da 
fundação com o solo. 

Método de 
Balla(1961) 

A capacidade de carga é dada pela soma de duas parcelas: a primeira 
englobando o peso de solo interior à superfície de ruptura e o peso 
próprio da fundação; a segunda consistindo na força proveniente das 
tensões de cisalhamento mobilizadas ao longo da superfície de ruptura. 

Meyerhof e 
Adams (1968) 

A capacidade de carga é função do peso da fundação, do peso de solo 
contido dentro da superfície de ruptura e da resistência por atrito, 
mobilizada ao longo desta superfície. A diferença do método é a 
constatação de um comportamento diferenciado entre fundações 
assentadas a “pequena” ou “grande” profundidade. 

Vesiç (1969) 

A capacidade de carga da fundação é dada em função de dois fatores 
denominados “fatores de quebra de cavidade”, fornecidos em tabelas. 
Existe o conceito de profundidade crítica, fronteira entre fundações 
rasas e profundas. 
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autores fazem distinção entre a melhoria e a estabilização. A diferença está na 

quantidade de aditivo químico ou físico utilizado (a estabilização do solo emprega 

maior abundância de aditivos em relação à melhoria do solo).  

 A estabilização de solos com adição de novos materiais normalmente os 

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

materiais estabilizantes (cal, cimento, poliuretano, etc.), a inserção de colunas de brita 

ou areia, o pré-carregamento com o uso de drenos e reforço com tiras metálicas ou 

geossintéticos.  

 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 

substanciais nas propriedades dos solos. 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, dentre outros. 

 Além de cimento e cal, uma série 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 e lama-de-cal 

(THOMÉ, 2008). O 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, bagaço de cana de 

açúcar são materiais já estudados (FERREIRA et al., 2005). 

 Ferreira e Thomé (2011) utilizaram resíduos da construção e demolição (RCD) 

para o reforço da base de fundações superficiais em solos residuais de basalto em 

proporções de 25%, 50% e 75% de RCD na mistura. A proporção de melhor resultado 

foi de 50% de resíduo na composição. A partir de ensaios de placa, notou-se um 

aumento de 264% na carga de ruptura à compressão além da redução de recalques. 

 O polímero estabilizante de solo DS-328, por exemplo, em pesquisa realizada 

por Silva (2007), também mostrou ser um aditivo promissor. O DS-328 é um aditivo 

químico baseado num composto metálo-orgânico desenvolvido para a estabilização de 

solos, assim como na aplicação de pavimentação de estradas de rodagem, 

acostamentos, pistas de pouso, estacionamentos, etc. A utilização do produto 

proporciona diminuição da absorção de água, ascensão capilar e poder de sucção do 
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solo; elevação do California Bearing Ratio ,Índice de Suporte Califórnia - CBR, redução 

da expansibilidade do solo, além de não necessitar de equipamentos sofisticados para 

a sua aplicação, não ser tóxico, corrosivo ou inflamável (SILVA, 2007). 

 Consoli et al. (2012) realizaram testes de tração para identificar a cinemática de 

falha em placas circulares reaterradas com misturas de solos melhorados com cimento 

e com fibras e cimento. O propósito para esta pesquisa destes autores foi demonstrar a 

eficácia da melhoria dos solos para o aumento da capacidade de carga das placas 

reforçadas com cimento e o conjunto de fibra e cimento, bem como o comportamento 

da melhoria do solo considerando distintas relações de profundidade e diâmetro da 

fundação. Nas duas misturas observou-se que quanto maior a profundidade, maior foi 

a carga de ruptura à tração. Entretanto esta relação não é linear. 

 Ruver (2011) estudou os benefícios gerados pela cimentação em areias finas e 

homogêneas em relação à capacidade de carga ao arrancamento. Foram realizadas 

provas de carga a tração, variando-se o diâmetro (30 e 45 cm), as profundidades de 

embutimentos (proporção entre profundidade e diâmetro da fundação entre 0,5 e 2,0), 

e os teores de cimento (0%, 3% e 7%). Percebeu-se que quanto maior a fundação, 

maior a carga de arrancamento e a adição de cimento proporcionou ganhos na ordem 

de 9 vezes para 3% de cimento e 13,5 vezes para 7% de cimento, em relação a areia 

não cimentada. A adição de cimento proporcionou aumento da rigidez, de modo que a 

ruptura em reaterro cimentados ocorreu a menores deslocamentos em relação ao 

reaterro não cimentado. O autor citou também que a profundidade da fundação e a 

coesão foram fatores significativos para o ganho de resistência. A diminuição da área 

em planta a ser reforçada também diminuiu a resistência à tração. Nos itens a seguir, 

estão demonstradas as melhorias de solo com a adição de cal, suas reações bem 

como as propriedades modificadas da mistura. 

 

 

 

 

 

2.6 Melhorias de solos com uso de cal hidratada 
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 Guimarães (2002) cita que a adição da cal a solos é uma das técnicas mais 

antigas para se obter solos melhorados geotecnicamente. Pode-se encontrar exemplos 

históricos marcantes, como no sul da Itália, a via Apia, entre a Porta Capena-Capua-

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

A.C.  

 Em meados de 1920, a técnica voltou a ser amplamente utilizada na construção 

civil, principalmente devido à expansão de obras rodoviárias, e continua sendo utilizada 

nos dias atuais. A cal é bastante abundante no Brasil, no qual ocupa a sexta colocação 

na produção mundial. No mapa da Figura 13, estão apresentados os locais de alguns 

estados maiores produtores de cal no país. 

 

 
FIGURA 13 – LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTORES DE CAL NO BRASIL. FONTE: 

PEREIRA E FERREIRA (2009) 
 

 A Região Sul participa com 14% do mercado produtor brasileiro, sendo que a 

grande produção vem do estado do Paraná, onde existem cerca de 100 empresas 

produtoras de cal. O APL (Arranjo Produtivo Local) de cal do Paraná situa-se na região 

metropolitana de Curitiba, com destaque para os municípios de Colombo, Almirante 

Tamandaré, Rio Branco do Sul, Campo Largo e além de Castro, situada nos Campos 

Gerais (PEREIRA e FERREIRA, 2009). 

 A cal, também conhecida como óxido de cálcio, é um aglomerante resultante da 

calcinação do calcário predominantemente constituído por carbonato de cálcio e/ou 

carbonato de cálcio e magnésio, sendo obtida por decomposição térmica de calcário a 
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900°C. Também chamada de cal viva ou cal virgem, é um composto sólido, encontrado 

na forma de pó, com coloração branca.  

 A calcinação do calcário - em processo de elevação da temperatura em fornos 

industriais - dá origem ao CaO (óxido de cálcio ou cal virgem) e CO2 (gás carbônico). 

Na Equação 2.26 está mostrada a equação química dessa calcinação. 

 

2COCaOcalor3CaCO +→+  Equação 2.26  

Onde: 

CaCO3 – carbonato de cálcio (calcário), 

CaO – óxido de cálcio (cal virgem), 

CO2 – dióxido de carbono (gás carbônico). 

 Para a obtenção da cal hidratada é necessário promover a reação da cal virgem 

com H2O, como na Equação 2.27. Na Tabela 5, estão indicadas as diferenças entre as 

características químicas ente a cal virgem e a cal hidratada. 

 








+→+ CaOde
mol
kJ

7,63alorc2Ca(OH)O2HCaO  
Equação 2.27  

Onde: 
 
Ca(OH)2 – hidróxido de cálcio (cal hidratada). 
 

TABELA 5 – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA CAL VIRGEM E HIDRATADA. FONTE: WELLS, 1984 
Cal virgem  Cal virgem  Cal hidra tada 

Formula molecular CaO Ca(OH)2 

Massa molar 56,077 g/mol 74,093 g/mol 

Densidade 3,35 g/cm³ 2,211 g/cm3 

 
 

 A Equação 2.26 refere-se à produção da cal cálcica. Entretanto, a cal também 

pode ser obtida a partir da mistura do óxido de cálcio e magnésio, no qual se obtém a 

cal dolomítica. A cal magnesiana é quando se possui teores de óxido de magnésio 

intermediário entre a cal cálcica e a cal dolomítica (GUIMARÃES, 2002). Os tipos de 

cal possíveis de se encontrar estão expostos na Tabela 6. 

TABELA 6 – TIPOS DE CAL EXISTENTES. FONTE: GUIMARÃES (2002) 
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Tipos de 
cal Virgem Hidratada 

Cálcica 
Óxido de cálcio CaO Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 

Carbonato de cálcio CaCO3 Óxido de cálcio CaO 
    Carbonato de cálcio CaCO3 

Dolomítica 
ou 

Magnesiana 

Óxido de cálcio CaO Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 
Óxido de magnésio MgO Óxido de cálcio CaO 
Carbonato de cálcio CaCO3 Hidróxido de magnésio Mg(OH)2 

Carbonato de magnésio MgCO3 Carbonato de cálcio CaCO3 
    Carbonato de magnésio MgCO3 

 

2.6.1 Reações do solo com a cal 

 

 Lovato (2004) citou que o pH do solo, teor de matéria orgânica, drenagem 

natural, mineralogia, grau de intemperismo, presença de carbonatos e/ou sulfatos, 

sílica/alumina, influenciam nas reações solo-cal. Dependendo destas características 

dos solos a serem melhorados, podem ocorrer reações que aumentam a resistência e 

durabilidade da mistura (PORTELINHA, 2008). 

 De acordo com Diamond e Kinter (1965) citados por Thomé (1994), a reação do 

solo com a cal ocorre em dois momentos distintos e bastante definidos: 

• Processo rápido: durando minutos a dias, melhora a plasticidade e 

trabalhabilidade do material, mas desenvolve pouca resistência permanente. 

• Processo lento: durando semanas a anos, formando produtos cimentantes, no 

qual melhoram a resistência do solo. 

 Nestas duas fases, Cristelo (2001) cita que as principais reações pela cal em 

contato com o solo são: 

• Processo rápido: 

• Permuta iônica e floculação. 

• Processo lento: 

• Cimentação (também conhecida por reação pozolânica); 

• Carbonatação. 

 

2.6.1.1 Permuta iônica e floculação 
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 A permuta iônica e a floculação são as ações que acontecem logo após o 

contato da cal com o solo. A mistura de íons de cálcio com o solo ocasiona a permuta 

de cátions com os ânions de argilo-minerais, sendo que estes se mantêm ativos ao 

redor das partículas de argila. Esta atração elétrica entre a cal e as partículas de argila 

causa floculação, aumentando o ângulo de atrito do solo (CRISTELO, 2001). 

 A adição de cal a um solo argiloso fornece uma abundância de íons de cálcio 

(Ca+2) e íons de magnésio (Mg+2). Estes íons tendem a afastar outros cátions como o 

sódio (Na+) e o potássio (K+). A troca catiônica de íons de sódio e potássio com cálcio 

aumenta o Limite de Plasticidade (LP) e reduz significantemente o Índice de 

Plasticidade da argila (IP) (KUMAR, 2007). Na Figura 14, está representado o 

mecanismo de permuta iônica. 

 

 
FIGURA 14 – DESENHO ESQUEMÁTICO DO MECANISMO DE TROCA DE CÁTIONS. FONTE: 

PRUSINSKI E BHATTACHARJA (1999) APUD LOVATO (2004) 
 

 Guimarães (2002) afirmou que nesta etapa são alterados a granulometria (pela 

floculação ou agregação das partículas originais), os limites de Atterberg (com aumento 

do LP e a diminuição do IP), parâmetros de compactação (com a diminuição do valor 

da densidade seca máxima e o aumento do valor da umidade ótima), expansão e o 

aumento da capacidade de carga. 

 Os limites de consistência foram definidos pelo Eng. Atterberg, para caracterizar 

as mudanças entre os estados de consistência [Limite de Liquidez (LL) e Limite de 

Plasticidade (LP)]. Em seguida, Casagrande apresentou uma padronização para 
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proceder os ensaios para a determinação desses limites. O LL é o teor de umidade que 

indica a passagem do estado plástico para o estado líquido. Já, o LP, é o teor de 

umidade que indica a passagem do estado semi-sólido para o estado plástico. O Índice 

de Plasticidade (IP) é calculado pela diferença entre LL e LP.  

 

2.6.1.2 Cimentação ou reação pozolânica 

 

 A cimentação é a principal responsável pelo ganho de resistência ao longo do 

tempo. Quando a cal é inserida ao solo, o pH (que varia entre 4,5 e 6,5) eleva-se para 

11 e 12. Estas condições alcalinas permitem que a sílica e a alumina presentes na 

argila reajam com a cal formando silicato hidratado de cálcio e o aluminato de cálcio, 

que são agentes cimentícios. Estes materiais formados constituem a maior contribuição 

para o aumento de resistência de misturas solo-cal e são responsáveis pelo contínuo 

aumento da sua resistência mecânica (LOVATO, 2004). Na Figura 15, está 

demonstrada a formação de cimentação em solo com a adição de cal enquanto que as 

Equações 2.28 e 2.29 exemplificam a reação por troca iônica: 

 

O.HCaO.SiO  SiO +  2(OH) + Ca 223
- →++  Equação 2.28  

O.HO AlCaO.  O Al+  2(OH) + Ca 23232
- →++  Equação 2.29  

 

 Ingles e Metcalf (1972) apud Thomé (1994) postularam o seguinte mecanismo 

de reação: a cal reage com os argilominerais do solo ou com outro material fino que 

contenha componentes pozolânicos, tais como sílica hidratada, para formar um gel 

duro de silicato de cálcio insolúvel em água, que cimenta as partículas de solo. Como 

mostrado na Figura 15, o gel de silicato cobre os vazios, interligando as partículas. 

 

 



64 

 

 

 
FIGURA 15 – DESENHO ESQUEMÁTICO DA FORMAÇÃO DE MATERIAL CIMENTÍCIO EM UMA 

MISTURA SOLO-CAL. FONTE: CRISTELO (2001) 
 

2.6.1.3 Carbonatação  

 

A reação de carbonatação consiste na reação entre a cal e o dióxido de 

carbono presente na atmosfera, formando materiais cimentícios pouco resistentes, tais 

como o carbonato de magnésio ou cálcio. A reação tende a refazer o carbonato de 

cálcio, que se entretém com as partículas de solo, compactando-o. Isto ocorre porque, 

com o aparecimento do carbonato, também ocorre o aparecimento de partículas com 

dimensões maiores, em face de diferença de estruturas cristalinas unitárias entre a do 

carbonato e a do hidróxido de cálcio (GUIMARÃES, 2002). Ou seja, é a reação 

contrária da formação da cal, expressa pela Equação 2.30: 

 

OHCaCO  CO + OH)(Ca 2322 +→  Equação 2.30  

2.6.1.4 Considerações sobre a reação solo-cal 

 

 Attoh-Okine (1995) apud Lovato (2004) afirmou que algumas propriedades e 

características dos solos influenciam na reação do solo com a cal (conforme citado e 

observado anteriormente): pH do solo, teor de matéria orgânica, drenagem natural, 

presença excessiva de solo permutável, mineralogia da fração argila, grau de 
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intemperismo, presença de carbonatos e/ou sulfato, ferro extraível, relação 

sílica/alumina e relação sílica/ sesquióxidos. 

 A utilização da cal como agente estabilizante é mais eficaz quando adicionada a 

materiais finos (siltes ou argilas) dos quais o IP varia entre 10 a 50% [TENSAR 

CORPORATION (1998) apud CORREA et al. (2009)].  

 Harty e Thompson (1973) apud Silveira (1979) citam que as reações pozolânicas 

da mistura solo-cal são influenciadas pelo tipo e pela quantidade de cal, condições de 

cura, densidade, quantidade de carbono existente no solo bem como de sílica, alumina 

e óxido de ferro e sulfatos e carbonatos livres, o qual é bastante perceptível no 

processo de cimentação. 

 O’Flaherty (1979) apud Portelinha (2008) citam que a eficiência com o qual os 

íons podem ser trocados em uma reação solo-cal depende do tipo de argilomineral 

presente no solo. É conhecido que os argilominerais diferem-se consideravelmente em 

relação à reação de troca, a partir de sua área exposta. As montmorilonitas, por 

exemplo, que têm área exposta maior, possuem capacidade de troca maior que as 

caulinitas, no qual possuem área exposta menor. 

 Cristelo (2001) afirma que o sucesso da estabilização depende da quantidade de 

partículas inferiores a 60 µm que existem no solo. Estas terão que constituir pelo 

menos 35% da massa de solo a estabilizar. No caso de cimento as limitações, são 

menores.  

 

2.6.2 Propriedades modificadas nas misturas solo-ca l 

 

 Quando misturado com a cal, algumas propriedades do solo são melhoradas. 

Nos itens sequenciais, são indicadas as principais alterações registradas. 

 

2.6.2.1 Rigidez e resistência a compressão  

 

 Em geral, todas as pesquisas realizadas com misturas solo-cal apresentaram 

resultado de aumento de resistência à compressão simples. Consoli et al. (2011) 

pesquisaram a influência da quantidade de cal, porosidade, e relação vazios/dosagem 
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de cal em relação ao módulo de cisalhamento inicial e resistência à compressão 

simples de um solo areno-argiloso tratados com cal. A partir dos resultados de ensaios 

de compressão simples, mostrou-se para as misturas solo-cal investigadas que a 

relação vazios/dosagem de cal é um parâmetro adequado para avaliar tanto a rigidez 

inicial e resistência à compressão simples.  

Os mesmos autores ainda citaram que em função da relação vazios/dosagem 

de cal (η / %cal), pode-se escolher a quantidade adequada de cal e porosidade para 

fornecer a resistência e a rigidez necessária para a mistura solo-cal com custo 

otimizado. A melhor opção pode mudar de situação para situação, dependendo da 

disponibilidade de equipamentos de alta energia de compactação, o custo da cal, entre 

outros fatores. A relação (η / %cal) também pode ser útil no controle de campo de 

camadas de solo-cal. Uma vez que uma compactação ineficaz tenha sido identificada, 

o projeto ou a dosagem de cal podem ser facilmente corrigidos, reforçando o solo 

tratado. 

 Araújo et al. (2002) analisaram o efeito da adição da cal, como agente 

estabilizante na região do Baixo Jaguaribe, estado do Ceará. Na pesquisa foram 

utilizadas amostras de solo natural e estabilizado com cal nos teores de 3%, 5% e 7%. 

Foram testados dois procedimentos: um adicionando-se cal em pó ao solo e o outro, 

cal diluída (na água de compactação). Os autores comprovaram que houve uma 

melhoria significativa nas propriedades do solo após a adição da cal e que a técnica de 

solo-cal pasta apresentou resultados melhores de capacidade de carga quando 

relacionados com os resultados obtidos com a aplicação da técnica de solo-cal pó. 

Além disso, foi verificado que o teor ótimo de cal utilizando o método de Thompson 

(1966) foi de 3% para as misturas de solo-cal pasta. 

 O uso da cal diluída no solo apresentou resultados mais satisfatórios que a 

mistura de cal em pó em pesquisa realizada por Angelim (2005). Considerando a 

energia normal de compactação, a adição da cal hidratada ao solo diluída na água 

aumentou a resistência mecânica do material, elevando em média 64% o valor do CBR 

em relação ao das amostras misturadas com cal em pó. 

 Al-Mukhtar et al. (2012) afirmou que a reação à compressão não confinada 

aumenta com a adição da cal e período de cura. Com 4% de cal, aumenta cerca de 4 

vezes após 7 dias de cura e 6 vezes após 90 dias de cura.  
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2.6.2.2 Contração e expansibilidade 

 

 A adição de pequenas percentagens (≤3%) de cal é suficiente para inibir a 

expansão do solo independentemente da energia de compactação aplicada. 

(CORREA et al., 2009). TRB (1976) citados por Portelinha (2008) afirmaram que: 

 

“A expansão e a contração de um solo são normalmente reduzidas quando 
o mesmo é tratado com cal. A diminuição da expansão é atribuída à 
redução de afinidade por água das argilas saturadas pelo íon cálcio e pela 
formação de uma matriz de cimentação”. 
 

 Em pesquisa realizada para a melhoria de solos expansivos em rodovias no 

estado de Oklahoma, Estados Unidos, Buhler e Cerato (2007) concluíram que a adição 

de cal limita a contração e a expansibilidade do solo. Para um solo argiloso estudado, o 

valor do encolhimento diminui e a resistência aumenta principalmente quando 

pozolanas estão presentes no solo. 

 

2.6.2.3 Plasticidade 

 

 Guimarães (2002) afirmou que a modificação mais importante e apreciável da 

cal, quando misturada com solo, é a do estado de plasticidade deste. A adição de cal 

aos solos aumenta o LL e o LP fazendo decrescer rapidamente o seu índice de 

plasticidade, reduzindo, portanto, os defeitos para construções que os solos argilosos 

apresentam. Entretanto, esses limites podem variar para alguns minerais argilosos, 

como as haloisitas e as montmorilonitas, por causa não somente da composição do 

cátion trocável e a presença de outros minerais não argilosos, mas, também, pelas 

variações relativas à estrutura e a composição anterior das estruturas argilosas. 

 Cristelo (2001) registrou um aumento do LP no solo melhorado com 2% de cal, o 

que se traduz em aumento da quantidade de água necessária para que o solo deixe o 

estado sólido. Correa et al. (2009) também identificaram um decréscimo de LL e 

aumento de LP para amostras com 2% e 3% de cal. Assim, notaram-se decréscimos 

dos valores de IP. 

 Já, Hussain e Dash (2010) realizaram pesquisa em solos expansivos e solos 
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expansivos misturados com solos residuais. Os autores afirmaram que em relação às 

variações do índice de plasticidade para solos expansivos, pode-se observar que, em 

geral, estes têm mostrado uma diminuição imediata no índice de plasticidade com a 

adição de cal. Entretanto, em geral o índice de plasticidade aumenta com aumento do 

período de cura em solos, predominantemente em solos residuais. Isto é atribuído para 

o gel de sílica, que aumenta a capacidade de retenção de água do solo. 

 Os mesmos autores ainda citam que o limite de liquidez, independentemente do 

tipo de solo estudado (expansivo ou residual), reduz imediatamente após a mistura de 

cal de até 3% em massa. Após o período de cura (de 7 a 28 dias), o aumento do LL 

tende a gradualmente crescer com o acréscimo do volume da cal misturado e tempo de 

cura verificado, para solos residuais. Já, para solos expansivos, este aumento é 

mínimo continuando em valores inferiores ao LL inicial (cal 0%).  

 Hussain e Dash (2010) também atribuíram às reações de cimentação para o 

aumento do LL em solos residuais. A adição de cal aumenta o pH do solo e na 

presença de ambientes alcalinos com pH acima de 12, ocorre a formação de gel de 

silicato hidratado de alumínio. Este é o motivo de solos residuais (que possuem 

maiores teores de silicatos e consequentemente reações pozolânicas mais intensas) 

em períodos de cura maiores apresentarem maior limite de liquidez, pela maior 

retenção de água gelatinosa (gel de silicato de alumínio). 

 Singh et al. (2008) em pesquisa realizada com acréscimos de cal ao solo de três 

regiões da Índia variando entre 0% a 5% de cal, que o Limite de Liquidez (LL) e Limite 

de Platicidade (LP) aumentam e o Índice de Plasticidade (IP) reduz. O LL pouco se 

modifica, resultando em uma redução maior do IP. 

 Al-Mukhtar et al. (2012) afirmou que a adição da cal diminuiu substancialmente o 

IP e ligeiramente com período de cura em solos argilosos coletados na França. Após 

4% de adição de cal, a mudança no IP é praticamente nula. Os autores afirmaram que 

a diminuição do IP pode ser atribuída às reações de permuta iônica e floculação. 

 

2.6.2.4 Granulometria e peso específico natural 

 

 Segundo Lovato (2004), em várias pesquisas realizadas, as misturas solo-cal 

apresentaram menor peso especifico aparente máximo que o solo natural, para uma 
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mesma energia de compactação. Em pesquisa para a determinação de misturas solo-

cal para obras rodoviárias, Correa et al. (2009) verificaram que em geral houve redução 

do peso específico aparente seco ( dmáxy ) e aumento na umidade ótima ( ótw ), após a 

adição de cal no solo, com base nos resultados de ensaios de compactação nas 

energias Normal e Intermediária. Entretanto, a variação foi pequena (cerca de 2% a 

menos). 

 Cristelo (2001) verificou que após a mistura de solo com cal (2%), a curva 

granolumétrica aproximou-se de uma curva típica de um material granular, com uma 

percentagem mínima de material a passar na peneira nº 200 (de abertura 0,075 mm), 

possibilitando inclusive a mistura com outros aditivos, como o cimento. A mistura com a 

cal resultou em uma diminuição do peso especifico seco e um aumento do teor ótimo 

de umidade, tornando o teor em água natural do solo inferior ao do referido teor ótimo, 

permitindo assim uma otimização da compactação a partir da adição de certa 

quantidade de água. 

 Kumar et al. (2007) e Singh et al. (2008) citaram que com o acréscimo de cal, a 

densidade natural do solo diminuiu. A queda de densidade foi mais significante em 

menores porcentagens de cal. Portelinha (2008) afirmou que a troca catiônica 

promovida com a adição da cal gerou modificações granulométricas e com a 

combinação das alterações nos limites de plasticidade, alteraram consideravelmente o 

comportamento dos solos. Principalmente em solos com granulometria mais fina. 

 Da mesma forma, Guimarães (2002) afirmou que uma das consequências da 

adição da cal ao solo é a aglomeração e floculação por troca iônica, processada nas 

finíssimas partículas de argilas, reativas, produzindo um solo com partículas mais 

grossas, mais permeável e mais friável. Em geral, quanto mais fino é o solo, mais 

possível é observar a alteração textural com a agregação e a floculação das partículas.  

 

2.6.2.5 Permeabilidade 

 

 Como já citado por Cristelo (2001), Guimarães (2002), Lovato (2004), Kumar 

(2007) e Portelinha (2008), a primeira variação física provocada com a adição da cal é 

a troca iônica com a floculação. Isto torna o solo com uma característica de material 

granular, o que favorece o aumento da sua condutividade hidráulica.  
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 Silveira (1979) confirmou que o solo estabilizado com cal obtém um aumento da 

condutividade hidráulica. Em pesquisa realizada, concluiu-se que o coeficiente de 

permeabilidade do solo tratado com 3% de cal foi cem vezes maior que o coeficiente 

de permeabilidade de amostras de solo puro, comparando-se amostras com mesmo 

peso específico aparente seco e mesma umidade de compactação. O aumento da 

condutividade hidráulica foi mais marcante em teores de umidades altas e o período de 

cura pouco influencia neste aumento. 

 Al-Mahktar et al. (2012), em sua pesquisa, verificaram que o resultado do ensaio 

de permeabilidade aumentou de 4.10-8 m/s para 600.10-8 m/s na condição de 4% de cal 

misturado junto ao solo. Com 10% de cal, a permeabilidade aumentou de 4.10-8 para 

90.10-8 m/s. Isto pode ser atribuído devido às reações imediatas da cal com a argila. 

Para porcentagens superiores a 4%, a cal tendeu a preencher os vazios, diminuindo a 

porosidade da amostra. 

 

2.6.2.6 Teor de umidade 

 

 Kumar et al. (2007) e Singh et al. (2008) afirmaram que com o aumento do teor 

da cal na mistura, o teor de umidade ótima aumentou. Singh et al. (2008) em pesquisa 

feita com porcentagens de cal de 0%, 2% e 4% para rodovias na Índia, observaram 

que o teor ótimo de mistura aumentou de 14 para 18%, de 14 para 17% e de 12 para 

15,5%, respectivamente. 

 

2.6.3 Propriedades modificadas nas misturas solo-ca l com o acréscimo de 

outros materiais 

 

 Consoli et al. (2001) comparou solos silto-arenosos em seu estado natural com 

solos misturados com cinzas volantes e carbonatos de cálcio com período de cura de 

28 dias. A adição de 4% de carbonato de cálcio aumentou o ângulo de atrito e o 

intercepto coesivo. O aumento da coesão refletiu o aumento da cimentação, enquanto 

a mudança do ângulo de atrito foi relacionada às alterações da textura do solo. As 

amostras ensaiadas sem tempo de cura praticamente não tiveram efeito de melhoria. 
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 Consoli et al. (2011(b)) em pesquisa realizada com misturas de cal, cinzas 

volantes e solo mostraram que a resistência à compressão não confinada aumentou 

linearmente com a quantidade de cal com cinzas volantes no solo. Os resultados 

apresentados permitiram que o projetista de fundações escolhesse a quantidade de 

cal, a quantidade de cinzas volantes e a energia de compactação apropriada para 

fornecer a resistência requerida, otimizando custos. Em todos os ensaios realizados, 

também foi observado que a resistência aumentava exponencialmente com a redução 

de porosidade do solo. 

 Kumar et al. (2007) também estudou os mesmos materiais, entretanto com a 

adição de fibras de poliéster. A adição de 1,5% de fibras lisas de 6 mm ou 1% de fibras 

crespas de 6 mm em misturas de solo com 15% de cinzas volantes e com 8% de cal 

aumentaram a resistência à compressão em 74% e 100% respectivamente. Segundo 

os autores, o tempo de cura também não produziu aumento significativo de resistência 

com quantidades de cal superiores a 4%. 

 Já Ghosh e Subbarao (2007) estudaram o aumento da resistência de cinzas 

volantes (classe F) combinando a cal (4 a 10%) e uma pequena quantidade de gesso 

(0,5 a 1%). Os autores alcançaram um aumento de 2.853% da resistência à 

compressão com 28 dias de tempo de cura. Um dos fatores foi o fato de a coesão ter 

chegado a um aumento de 3.150%. A resistência ao cisalhamento também foi 

aumentada com a adição da cal e gesso, entretanto este aumento só pode ser 

considerável com períodos maiores de cura, superiores a 45 dias ou mais. 

 Consoli et al (2012(b)) quantificou a influência da quantidade de cal, porosidade 

e a relação porosidade/cal avaliando a resistência à tração (por compressão diametral, 

que não é o foco do presente trabalho) e à compressão de misturas de solo siltoso, cal 

e fibras de polipropileno. Foi verificado que uma pequena quantidade de cal é 

suficiente para aumentar a resistência. A redução da porosidade do solo-cal reforçada 

com fibra melhorou a capacidade de carga à tração e à compressão. 
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3. APRESENTAÇÃO DO LOCAL DE AMOSTRAGEM DE SOLOS 
 

 Para o desenvolvimento das metodologias experimentais em laboratório, foram 

selecionadas amostras de solo situadas no município de Cascavel, região oeste do 

estado do Paraná. Estas amostras foram coletadas nesta região devido às 

características geotécnicas do solo (em geral, argilo-siltoso mole, no qual resultam em 

fundações com um consumo expressivo de materiais) e devido ao histórico de ventos 

de alta velocidade (o vento é o esforço preponderante em estruturas de linhas de 

transmissão). 

 A cidade de Cascavel situa-se a 497 km de Curitiba (capital do estado do 

Paraná) e a 142 km de Foz do Iguaçu (PR). O local de amostragem de solo se 

encontra próximo à subestação 500 kV Cascavel Oeste, mais precisamente sob a 

última estrutura da LT 500 kV Foz do Iguaçu Furnas – Cascavel Oeste, cuja concessão 

para operação e manutenção pertence à Copel Geração e Transmissão S.A.  – COPEL 

GeT. 

 Na região há um solo com presença de argila e silte, de formação residual de 

basalto. De acordo com o mapa de ventos (isopletas) elaborado pelo Simepar (Sistema 

Meteorológico do Paraná), a Região Oeste apresenta as maiores velocidades de vento 

registradas no estado do Paraná. O que resulta em custos relevantes de manutenção 

para as empresas que operam as linhas de transmissão na região. Em geral, quedas 

de estruturas são identificadas após a ocorrência de fortes chuvas e vendavais, que 

são acompanhadas por rajadas de vento (WAZEN, 2011). 

 Além disso, pela classificação da ABNT NBR 5422:1985, a região se encontra 

em categoria “B”, ou seja, em terreno aberto com poucos obstáculos, o que faz 

aumentar a velocidade de vento de projeto devido aos coeficientes e às equações 

matemáticas propostas por esta norma. Na Figura 16 está demonstrado o mapeamento 

da velocidade máxima anual do vento entre os períodos de 1989 a 2003. 
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FIGURA 16 – ISOPLETAS DAS VELOCIDADES BÁSICAS ANUAIS EM M/S NO ESTADO DO PARANÁ. 

FONTE: SIMEPAR (2014) 
 

 A amostragem de solo foi realizada em um local onde os ensaios de SPT 

apresentaram resultados de resistência NSPT com números inferiores a 5 até 8 m de 

profundidade e sem a presença de nível d’água. Esta sondagem foi realizada 

anteriormente à pesquisa para o dimensionamento da fundação da estrutura de linha 

de transmissão que se situa no local do ponto amostrado. Na Figura 17, está mostrado 

o perfil do solo encontrado no ensaio de SPT. 

 A geologia da região apresenta em seu substrato rochas basálticas, oriundas 

dos derrames vulcânicos de idade mesozóica (jurássica-cretácica) e da Formação 

Serra Geral (MINEROPAR, 2014). Quanto à geomorfologia, a região de coleta do solo 

é plana. No segmento compreendido entre Cascavel e Santa Tereza, em Relatorio de 

Impacto Ambiental realizado para a LT 500 kV Foz do Iguaçu Furnas – Cascavel 

Oeste, Ambiotech (2009) afirma que na região de Cascavel dominam-se classes de 

declividade abaixo de 8% com valores de 8% a 20% junto aos vales das principais 

drenagens. 
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FIGURA 17 – PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DO SOLO DA REGIÃO AMOSTRADA NO 

SOLO DE CASCAVEL/PR. ESTRUTURA 296 LT 500 KV FOZ DO IGUAÇU FURNAS – CASCAVEL 
OESTE. RESULTADOS DA SONDAGEM DO TIPO SPT.  FONTE: PAULISTA SERVICE (2010) 

 

 Na região, o predomínio da solução de fundações é em tubulão profundo. Isto, 

devido à baixa capacidade de carga do solo apresentada. Observa-se uma camada 

superficial de argila arenosa de 30 cm. Até 7,5 m de profundidade o solo é composto 

por argila siltosa mole e vermelha. Após esta profundidade, a granulometria muda para 

silte argilo-arenoso, também avermelhado. Esta característica se dá até o fim da 

sondagem que acontece no décimo quinto metro. 
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FIGURA 18 – LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE COLETA DO SOLO, NA REGIÃO SUDOESTE DO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL (PR). FONTE: O AUTOR 
 

 Strugale (2002) afirmou que os basaltos que compõem esta região são negros, 

afaníticos ou equigranulares muito finos. Quando alterados, apresentam cor cinza e 

evidente esfoliação esferoidal, que geralmente são aproveitados para uso como saibro. 

Na Figura 19, está mostrado o mapa geológico do Estado do Paraná. De acordo 

com Ambiotech (2009), a região de Cascavel pertencente ao compartimento geológico 

de rochas basálticas de Serra Geral se encontra a unidade litoestratigráfica 

denominada de Sequência Campo Êre. Tal unidade é formada por derrames tabulares 

de ferro-basalto. Algumas análises químicas de testemunhos acusaram teores de FeO 

com amplitude média de 15,82%. Esta alta concentração de óxido de ferro pode ser 

responsável pelas cores ferruginosas desta variedade de basalto, nos afloramentos, 

mesmo com grau incipiente de intemperização. Na Figura 20 está representado o 

mapa pedológico do Estado do Paraná, onde indica que o município de Cascavel 

possui cobertura pedológica classificada dominantemente por latossolos. 
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FIGURA 19 – MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DO PARANÁ. FONTE: MINEROPAR (2014) 

HTTP://WWW.MINEROPAR.PR.GOV.BR/MODULES/CONTEUDO/CONTEUDO.PHP?CONTEUDO=61 
CONSULTADO EM 18/06/2014. 

 

 De acordo com Jacomine (2009), latossolos são solos constituídos por material 

mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos 

de horizonte superficial. São solos em avançado estágio de intemperização, muito 

evoluídos, como resultado de enérgicas transformações do material constitutivo. São 

virtualmente desprovidos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao 

intemperismo e tem como características adicionais (KER,1997): 

• apresenta espessura mínima de 50 cm, textura mais fina que franco arenosa 

com baixos teores de silte, de maneira que a relação silte/argila seja menor que 0,7;  

• apresentar relação molecular SiO2 /Al2O3 (Ki) menor que 2,2;  

• não deve apresentar mais que 5% do volume ocupado por materiais pouco 

alterados, ainda guardando resquícios do material de origem;  

• grande estabilidade de agregados, sendo o grau de floculação igual ou próximo 

de 100%, à exceção dos horizontes mais ricos em matéria orgânica ou eletropositivos 

e;  

• pouca diferenciação entre sub-horizontes.  
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FIGURA 20 – MAPA PEDOLÓGICO DO ESTADO DO PARANÁ. FONTE: MINEROPAR (2014) 



78 

 

4. METODOLOGIA 
 

 No presente capítulo estão apresentados os procedimentos utilizados nas 

amostragens do solo estudado, as técnicas experimentais de execução dos ensaios de 

laboratório e de campo para a obtenção de suas características e parâmetros 

geotécnicos. Também, estão descritos os equipamentos utilizados e os detalhes a 

respeito da instrumentação do teste de tração em escala reduzida. Ainda, se encontra 

apresentado neste capítulo a metodologia de cálculo da Universidade de Grenoble 

para a obtenção de resistência máxima a tração da fundação em escala reduzida e o 

procedimento para as simulações computacionais no software GeoSigma/W. 

 A metodologia empregada para a execução dos ensaios geotécnicos foi 

essencialmente experimental, consistindo nas seguintes etapas: (Etapa i) 

caracterização geotécnica em laboratório do solo estudado sem melhoramento (sem 

mistura com cal) e obtenção dos parâmetros de resistência ao cisalhamento (sem e 

com mistura de cal), (Etapa ii) rotina de cálculos utilizando-se o Método Grenoble com 

e sem o melhoramento de solo, (Etapa iii) testes de tração em escala reduzida e (Etapa 

iv) análises computacionais. As etapas citadas se encontram detalhadamente 

apresentadas na sequência. 

 

4.1 Etapa i – Caracterização geotécnica do solo sem  

melhoramento  

 Os ensaios de laboratório realizados visando a caracterização do solo 

amostrado em Cascavel/PR consistiram na determinação da massa específica dos 

grãos, na análise de distribuição granulométrica com o uso de agente defloculante 

(hexametafosfato de sódio), nos limites de Atterberg e nos ensaios de cisalhamento 

direto (tensões normais de 20 kPa, 50 kPa e 150 kPa). Para os ensaios de 

caracterização geotécnica, as amostras foram preparadas a partir do que está 

preconizado na ABNT NBR 6457:1986. Estas tensões normais são tensões 

características de uma fundação sem carregamento (20 kPa), com a torre montada 

acima da fundação e com cabos e equipamentos lançados (50 kPa) e já em condições 

de operação, sob condições de carregamento máximo (150 kPa). 
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4.1.1 Amostragem 

 

 O material amostrado para os ensaios geotécnicos de laboratório refere-se ao 

solo coletado junto à fundação da estrutura 296 da Linha de Transmissão de 500 kV 

Foz do Iguaçu Furnas – Cascavel Oeste, cuja concessão para operação e manutenção 

pertence à Copel Geração e Transmissão S.A. (COPEL GeT). O local onde se 

encontra a estrutura citada situa-se em uma área rural. A posição geográfica da torre 

em questão está apresentada na Tabela 7. Nas Figuras 21 e 22 está ilustrado o local 

de amostragem do solo ensaiado. 

 

TABELA 7 – POSIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESTRUTURAS. 

Posição geográfica X UTM 244.130,27  

Posição geográfica Y UTM 7.229.495,25 

 

  
FIGURA 21 – LOCAL DE AMOSTRAGEM DO 
SOLO. ESTRUTURA 296 DA LT 500 KV FOZ 
DO IGUAÇU FURNAS – CASCAVEL OESTE. 

FONTE: O AUTOR 

FIGURA 22 – SUPERFÍCIE DE SOLO 
AMOSTRADO SOB ESTRUTURA. FONTE: O 

AUTOR 

 

 No local citado foi coletado cerca de 100 kg de solo deformado, em uma 

profundidade aproximada que variou entre 20 cm e 80 cm. Durante as amostragens, 

teve-se o cuidado de remover a camada superficial de solo orgânico e as camadas de 

solo que apresentavam raízes de plantas e de vegetação. As amostragens ocorreram 

nos meses de março/2014 e junho/2014. 

 Para a determinação da massa específica natural do solo, a amostragem foi 

realizada de acordo com a seguinte descrição:  

 Anéis metálicos de borda cortante com diâmetro de 60 mm e altura de 20 mm 
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foram levemente cravados contra um cilindro de solo previamente esculpido ao mesmo 

tempo em que a amostra era aparada com o auxílio de uma espátula, removendo os 

excessos laterais. As amostras foram retiradas com excesso de altura para posterior 

regularização e determinação do teor de umidade natural de campo. A proporção entre 

a massa e o volume medidos em laboratório, resultou na massa específica natural do 

solo, conforme descrito no item 4.1.2. 

 Estes solos foram armazenados em sacos plásticos fechados hermeticamente, 

mantendo-se as condições de teor de umidade natural de campo. Após transportados 

para o laboratório, os sacos plásticos contendo os solos amostrados foram 

armazenados em ambiente úmido (câmara úmida). As amostras em questão somente 

foram removidas deste ambiente para a realização dos ensaios. 

 

4.1.2 Ensaios de caracterização geotécnica 

 

 Os ensaios laboratoriais foram realizados no Laboratório de Geotecnia dos 

Institutos Lactec. O teor de aditivo utilizado na mistura de cada solo foi de 2% e 4% de 

cal (com a proporção de água/cal igual a 0,5). Conforme o que apresenta a revisão 

bibliográfica desta dissertação, resultados de pesquisas já realizadas apontam uma 

significativa melhoria do comportamento de solos a partir destas porcentagens de cal 

(2% e 4%). Ressalta-se que esta proporção foi escolhida em virtude de resultados de 

outros trabalhos já desenvolvidos e pela prática de dimensionamento de fundações 

com uso de cal ou com uso de cimento em proporções próximas a 2% e 4% [Silveira 

(1979), Cristelo (2001), Ghosh e Subbarao (2007), Silva (2007), Singh et al. (2008), 

Correa et al. (2009), Hussain e Dash (2010), Al-Makhtar et al. (2012), Consoli et al. 

(2011)]. 

 Para a caracterização dos parâmetros de cisalhamento apresentada na Etapa i, 

para a rotina de cálculos utilizando-se o Método Grenoble com e sem o melhoramento 

de solo, presentes na Etapa ii, para os testes de tração em escala reduzida da Etapa iii 

e para as análises computacionais da Etapa iv foram realizados ensaios em amostras 

com as características apresentadas na Tabela 8. Em cada etapa os ensaios foram 

realizados em 5 (cinco) condições distintas. 

 O fator água/cal (0,5) foi determinado considerando-se a possibilidade de 
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execução do reforço em campo com injeção sob pressão, sem a necessidade de 

escavação do solo. Este fator água/cal apresenta uma viscosidade suficiente para uma 

possível adição em equipamentos de injeção.  

 As amostras foram nomeadas considerando a condição das mesmas em relação 

à porcentagem de cal adicionada ao solo e ao período de cura da cal, conforme o que 

consta na Tabela 8. Por exemplo, amostra de solo sem melhoramento, foi denominada 

M-S. Já, a amostra de solo com melhoramento de cal 4% e cura de 28 dias, foi 

denominada M-4-28. Lembrando que nesta dissertação, o período de cura trata-se do 

tempo em que os corpos de prova permaneceram armazenados em câmera úmida 

para após isto, realizarem-se os ensaios 

 

TABELA 8 – TIPO DE AMOSTRAS ENSAIADAS 

Solo da Região de Cascavel/PR 
Solo natural sem 
melhoramento/mistura M-S (sem período de cura) 

Solo melhorado com cal 2% M-2-7 (período de cura 
de 7 dias) 

M-2-28 (período de 
cura de 28 dias) 

Solo melhorado com cal 4% 
M-4-7 (período de cura 
de 7 dias) 

M-4-28 (período de 
cura de 28 dias) 

 

 Como também já citado no Capítulo 1, o programa experimental desta 

dissertação também está direcionado para a recuperação rápida de estruturas de 

linhas de transmissão existentes que apresentam problemas de recalques de 

fundação. Ainda, para otimização de quantidades de materiais em projetos de 

fundações de novos empreendimentos, como a construção que ainda entrará em 

operação.  

 Após a execução de uma fundação em campo, foram considerados apropriados 

os períodos de 7 dias para montagem de uma estrutura e 28 dias para lançamento de 

cabos aéreos, configurando uma situação de carga final em que a estrutura e a 

fundação foram concebidas. Desta forma, as amostras também foram ensaiadas 

considerando o período de cura de 7 e 28 dias. 

 Durante a coleta das amostras, conforme já citado, anéis com dimensões 

conhecidas (cada uma com aproximadamente 60 mm de diâmetro e 20 mm de altura) 

foram amostrados com solo natural indeformado. Estas amostras foram utilizadas para 

a determinação da massa específica natural do solo bem como seu teor de umidade de 
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campo no momento da amostragem. Quanto ao teor de umidade natural (de campo), 

como foram realizadas amostragens em duas oportunidades, este parâmetro teve uma 

variação da ordem de 12%. Com base nesta informação, salienta-se que na primeira 

amostragem de solo realizada na área de estudo em março de 2014, o teor de 

umidade natural medido foi de aproximadamente 35%. Já, na segunda amostragem, o 

teor de umidade natural medido foi de aproximadamente 47%. 

 Salienta-se mais uma vez que após o processo de amostragem, teve-se o 

cuidado de embalar as amostras (em sacos fechados hermeticamente) para que o solo 

mantivesse o seu teor de umidade durante o transporte para o laboratório. 

 Em laboratório, as amostras indeformadas foram regularizadas (rasadas) 

retirando-se o excesso de solo dos anéis amostrados em campo para ajustar a altura 

dos corpos de prova. Os teores de umidade dos corpos de prova foram determinados 

com material retirado na moldagem e da sobra de solo após os corpos de prova terem 

sido rasados. Os corpos de prova moldados foram então pesados e medidos para a 

obtenção dos dados necessários o cálculo da massa específica natural.  

 As amostras ensaiadas foram coletadas na condição deformada, salvo as 

amostras coletadas em anéis de borda cortante para determinação da massa 

específica natural, como já comentado. A fim de se manter a mesma condição de 

campo, todos os ensaios com solo sem melhoramento e depois de melhorado - 

misturado com cal, foram moldados procurando-se manter a mesma massa específica 

natural do solo e teores de umidade obtidos em campo no momento da coleta (35% a 

47%). Ou seja, para os solos M-S, M-2-7, M-2-28, M-4-7, M-4-28 foram utilizados o 

mesmo volume e a mesma massa de solo nas moldagens. Salienta-se que a adição de 

cal a amostras úmidas de solo causa reação exotérmica, podendo alterar os teores de 

umidade pré-estabelecidos para as moldagens dos corpos de prova. Salienta-se ainda 

que, em termos de resistência ao cisalhamento, os parâmetros obtidos não são 

influenciados por esta pequena variação já que o ensaio de cisalhamento direto foi 

realizado na condição inundada. 

 Após as moldagens, os corpos de prova permaneceram por 7 e 28 dias em 

processo de cura para então serem ensaiados. Foi seguido tal procedimento com o 

propósito de se verificar os resultados proporcionados pela adição de cada proporção 

de cal considerando os dois períodos de cura citados. Nas Figuras 23 e 24 estão 

apresentadas a mistura realizada. 
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FIGURA 23 – SOLO A-S, NATURAL. FONTE: O 
AUTOR 

FIGURA 24 – SOLO A-2, MISTURADO COM 2% 
DE CAL. FONTE: O AUTOR 

 
 Os procedimentos para a determinação da massa específica dos grãos são 

prescritos pela ABNT NBR 6508:1984. O teor de umidade natural da amostra foi obtido 

a partir do quociente do peso da água pelo peso do solo úmido. O peso da água é 

obtido pela diferença entre o peso do solo úmido e o peso do solo seco após secagem 

em estufa apropriada em um período de 12 horas (NBR 6457:1986). 

 Para a determinação da curva de distribuição granulométrica, foram seguidos os 

procedimentos da ABNT NBR 7181:1984. A amostra sem melhoramento teve a sua 

curva de distribuição granulométrica determinada com secagem prévia do solo e com o 

uso de agente defloculante (hexametafosfato de sódio) durante a dispersão do 

material. A lavagem do material (suspensão) proveniente do ensaio de sedimentação 

na peneira de abertura 0,075 mm (peneira n.º 200) foi realizada com água potável a 

baixa pressão, com movimentos circulares de peneiramento. 

 Os ensaios de limites de Atterberg correspondem aos teores de umidade que 

marcam a passagem de um estado para outro. Para a determinação do limite de 

liquidez, foram seguidas as recomendações da ABNT NBR 6459:1984. O limite de 

plasticidade foi obtido de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7180:1984. 

 A partir dos resultados dos ensaios de limites de Atterberg foi realizada a 

classificação dos solos utilizando o Sistema Unificado de Classificação de Solos 

(SUCS) normatizado pela norma americana ASTM D 2487 (Standard Practice for 

Classification of Soils for Engineering Purposes – Unified Soil Classification System). 

 Como já citado, para a moldagem dos corpos de prova deformados utilizou-se 



84 

 

 

solo na sua condição natural de campo (úmida). Calculou-se a massa de solo a ser 

colocada no interior de um anel metálico com as dimensões do corpo de prova a ser 

ensaiado no equipamento de cisalhamento direto para que o corpo de prova tivesse 

características iniciais próximas à sua condição de campo.  

 Para o cálculo da massa de solo do corpo de prova, foram considerados os 

valores médios de massa específica natural (γ=1,71 g/cm³) e de teor de umidade 

natural (w=35% a 47%), visto que houve duas amostragens de solo em diferentes 

épocas do ano de 2014. Os corpos de prova moldados possuíam diâmetro de 6,0 cm e 

altura de 2,0 cm. 

 Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados nas tensões normais de 20, 

50 e 150 kPa, com corpos de prova moldados com as mesmas condições de campo. 

Ainda, as mesmas condições foram estabelecidas para o solo moldado no interior da 

caixa metálica, utilizada para os ensaios de tração. Especialmente para os ensaios de 

cisalhamento direto, além de resultados para o solo natural, foram obtidos resultados 

de solo misturados com cal 2% aos 7 dias, misturados com cal 2% aos 28 dias, 

misturados com cal 4% aos 7 dias e misturados com cal 4% aos 28 dias. 

 Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados seguindo as 

recomendações da norma britânica BS 1377:1990. Os ensaios foram realizados em 

uma velocidade de 0,05 mm/min. Nas Figuras 25 e 26 estão ilustradas as etapas de 

moldagem do corpo de prova e a execução do ensaio de cisalhamento direto, 

respectivamente. Ressalta-se que os ensaios de cisalhamento direto tiveram por 

objetivo a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento para serem 

utilizados no dimensionamento pelo Método Grenoble e na modelagem numérica no 

GeoSigma/W.  
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FIGURA 25 – MOLDAGEM DO CORPODE 

PROVA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO 
DIRETO. FONTE: O AUTOR 

 
FIGURA 26 – EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 

O ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO. 
FONTE: O AUTOR 

 

 
 A cal utilizada nos ensaios foi adquirida em sua forma virgem hidratada (CH-III). 

De acordo com o fabricante, foi obtida pela hidratação de Cal Virgem Pura Hidra, 

constituído essencialmente de hidróxido de cálcio – Ca (OH)2 e hidróxido de magnésio 

– Mg(OH)2, ou seja, trata-se de cal dolomítica.  

 Quanto à classificação da cal utilizada nas misturas para os ensaios, encontra-

se na característica III (CH-III) (de acordo com os procedimentos da ABNT 

NBR 7175:2003. Nota-se que a mistura foi realizada com fator água/cal de 0,5 (a/cal = 

0,5). Na Tabela 9, estão indicados os requisitos mínimos para características da cal 

hidratada de acordo com a NBR 7175:2003 no qual o fabricante indica sujeição em sua 

embalagem. 

 

TABELA 9 – EXIGÊNCIAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA CAL HIDRATADA – CH-III. FONTE: 
ABNT NBR 7175:2003 

Composto CH-III 

Anidrido Carbônico – Fábrica  ≤ 13,0% 

Óxidos de cácio e magnésio não hidratado calculado (CaO total +MgO total )  ≤ 15,0% 

Óxidos totais na base de não-voláteis (CaOT total +MgOT total )  ≥ 88,0% 

Retenção de água  ≥ 70,0% 

Finura (% retida acumulada) - Peneira 0,600 mm ≤ 0,5% 

Finura (% retida acumulada) - Peneira 0,075 mm ≤ 15,0% 
 



86 

 

 

4.2 Etapa ii – Rotina de Cálculo Utilizada (Metodol ogia da 

Universidade de Grenoble) 

 

 A partir dos resultados dos ensaios de laboratório (massa específica natural do 

solo, intercepto coesivo, ângulo de atrito interno) de cada tipo de solo com 0% de cal, 

2% de cal e 4% de cal, realizou-se o cálculo da capacidade de carga da fundação 

tendo em vista a metodologia adotada pela Universidade de Grenoble.  

 Os resultados de ensaios de laboratório, citados no Capítulo 4.1 (Etapa i), foram 

utilizados como dados de entrada para formular o cálculo manual que consta no 

presente item 4.2 (Etapa ii) e para as análises numéricas apresentadas no item 4.4 

(Etapa iv).  

 A consideração adotada, nesta etapa e nas demais, é de tracionamento de uma 

placa quadrada de dimensões de 10 cm de largura por 20 cm de profundidade. 

Portanto, a formulação aplicada é a apresentada no item 2.4.3, pois a placa da escala 

reduzida assemelha-se mais com uma sapata. A classificação do tipo de solo (Classe 1 

ou 2) depende do resultado dos ensaios de obtenção do ângulo de atrito interno do 

solo. Como o solo ensaiado apresentou ângulo de atrito interno superior a 15 graus 

para solos reforçados, a formulação utilizada para o cálculo é a presente no subitem 

2.4.3.2.1 – Sapatas e tubulões em solos de Categoria 2 e com profundidade inferior à 

profundidade crítica (D ≤  Dc). 

 Em solo natural, cujo ângulo de atrito é inferior à 15º, a formulação utilizada é a 

apresentada no subitem 2.4.3.1.1 – Sapatas e tubulões em solos de Categoria 1 e com 

profundidade inferior à profundidade crítica (D ≤  Dc). 

 De acordo com o método Grenoble de dimensionamento à tração, presente nos 

trabalhos de Biarez e Barraud (1968) e Martin (1966, 1973), para solos de Categoria 2, 

o ângulo de ruptura formado pelo cisalhamento do solo tende a ser aberto formando 

uma espécie de tronco de cone (em solos com ângulos de atrito internos superiores a 

15º). Este tipo de ruptura é denominado como generalizada (DANZIGER e PINTO, 

1979). O ângulo formado pela superfície de ruptura com a vertical é α = −φ/4, sendo 

que o sinal negativo se deve ao fato de o ângulo abrir em relação ao eixo vertical. O 

solo de Categoria 1 possui α = arctg 0,2, positivo, ou seja, fechando em relação ao eixo 

vertical. 
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4.3 Etapa iii – Testes de tração em escala reduzida  

 

 Nestes ensaios foi avaliada a eficiência da melhoria do solo quanto à 

aplicação/mistura pré-estabelecida de cal no solo. Para isso foi idealizada e usinada 

uma caixa de avaliação por meio da qual foi possível ao enchimento de solo com 

distintas condições de moldagem no interior da mesma.  

 A caixa de avaliação para a realização dos testes baseou-se inicialmente na 

possibilidade de execução de qualquer tipo de prova de carga, seja de compressão ou 

tração, em escala reduzida de fundação rasa ou profunda. Com a caixa idealizada foi 

possível à simulação de carregamentos em todas as condições de solo estudadas na 

presente dissertação. 

 Idealizou-se uma caixa metálica de base quadrada e com dimensões de 

(20x20x30) cm, onde o solo foi moldado com densidade pré-estabelecida. Esta caixa 

possui a robustez suficiente para resistir à moldagem de solos em seu interior. Para a 

reação nos testes de resistência à tração ou a compressão foi utilizada uma prensa 

Emic de capacidade de 10 t. A prensa em questão é dotada de uma célula de carga de 

capacidade de 5 t. Foi idealizado, ainda, um sistema de transmissão de carga acoplado 

diretamente a fundação superficial (escala reduzida) ensaiada. O tamanho da caixa é 

considerado suficiente, já que a abertura máxima da superfície de ruptura ao 

cisalhamento seja de α = −φ/4 (o alcance do ângulo de ruptura do solo é inferior a 20 

cm, com um ângulo de atrito de 20 graus). 

 A fundação ensaiada (em escala reduzida) possui 10 cm de largura e 20 cm de 

profundidade, conforme mostrado na Figura 27. O lado de seção quadrada do fuste (2 

cm) e a espessura da base (1 cm) foram adotadas de forma a conferir rigidez à sapata, 

evitando-se deformações na placa ensaiada e a enquadrando em uma condição rígida. 

O motivo pelo qual decidiu-se ensaiar uma placa quadrada (e não circular) se deve ao 

fato da geometria quadrada da maioria das fundações rasas executadas em 

construções de linhas de transmissão. Também é o caso de grelhas metálicas e 

sapatas em concreto armado. Os deslocamentos lineares da placa (fundação em 

escala reduzida ensaiada) foram registrados a partir de LVDT (Linear Variable 

Differential Transformer ou Transformador Diferencial Variável Linear).  
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FIGURA 27 – PLACA EM ESCALA REDUZIDA UTILIZADA PARA ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À 

TRAÇÃO. FONTE: O AUTOR 
 

 O solo sem melhoria assim como o solo misturado com pasta de cal (fator 

a/cal=0,5), foram avaliados quanto à capacidade de carga e à previsão de recalques 

que se submetem às torres, baseando-se em suas propriedades mecânicas obtidas em 

investigações de campo e/ou laboratório. Para isso, foram realizados ensaios de placa, 

a partir dos quais foi reproduzido em escala reduzida o comportamento real de uma 

fundação.  

 No interior da caixa com as dimensões de (20x20x30) cm foi moldado o solo 

sem mistura e com mistura. Para a mistura do solo com cal, inicialmente realizou-se a 

mistura do solo e a pasta (com a cal incorporada uniformemente no solo). Depois de 

realizada a homogeneização, a mistura solo-cal foi remoldada em 12 camadas de 

2,5 cm de espessura (controlando-se o peso específico natural e o teor de umidade de 

campo – como já comentado (w=47%), a fim de se manter a homogeneidade de todos 

os corpos de prova). Na Figura 28, está ilustrado um desenho esquemático do 

protótipo em escala reduzida enquanto na Figura 29, está ilustrado o ensaio já 

montado para a realização do teste em escala reduzida. 
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FIGURA 28 – DESENHO ESQUEMÁTICO DA CAIXA DE TESTES DE ESCALA REDUZIDA. FONTE: 

PEDROSO et al. (2014) 

 

 
FIGURA 29 – CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DO ENSAIO DE TRAÇÃO EM ESCALA REDUZIDA. 

FONTE: O AUTOR 
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O monitoramento das deformações e da carga foi realizado de forma 

automatizada, tanto para a aquisição, como para a leitura de dados. Para registro das 

cargas foi utilizada uma célula de carga de capacidades 5 t. O carregamento foi 

aplicado a partir de uma prensa da empresa Emic em estágios de carregamento. O 

controle de deslocamento foi realizado por transdutores de deslocamento do tipo 

WA50, com tolerância de ±1%, posicionados 180° distantes um do outro, conforme 

está apresentado na Figura 29. 

 Os ensaios de arrancamento em escala reduzida foram realizados com o solo na 

condição natural (sem melhoramento) e com melhoria de pasta de cal 2% e 4% com 

períodos de cura de 7 dias e 28 dias, de acordo com o indicado na Tabela 8 – Tipo de 

amostras ensaiadas. 

 Embora a fundação ensaiada possua dimensões reduzidas, os grãos de solo, 

evidentemente, permaneceram com suas dimensões reais. Ruver e Ferreira (2012) 

citaram que quando não é possível a realização de provas de carga em verdadeira 

grandeza, torna-se interessante a realização de ensaios em escala reduzida, 

realizados em laboratório.  

 Apesar dos ensaios serem realizados respeitando as relações escalares (em ter 

a escala reduzida e a situação em verdadeira grandeza), o comportamento mecânico 

acaba não sendo o mesmo de uma fundação em tamanho real devido ao grau de 

tensões aplicado no solo. Para se manter o mesmo grau de tensões efetivas, torna-se 

necessário utilizar equipamentos centrifugados (ATKINSON (1993) apud RUVER e 

FERREIRA (2012)). Ou seja, o ensaio não foi realizado em centrifuga, encontrando-se 

em gravidade terrestre. Assim, todas as características geotécnicas do solo 

(granulometria, coesão, ângulo de atrito, peso especifico, etc.) foram mantidas as 

mesmas na escala real e no protótipo. Este é o motivo de não chamar o teste de 

molelo reduzido e sim, teste em fundação em escala reduzida. 

 Embora seja raridade no Brasil, Ruver e Ferreira (2012) consideraram que 

somente os ensaios em centrifuga podem ser extrapolados para as fundações em 

modelo real. Apesar desta necessidade, como a intenção do trabalho é de entender os 

fenômenos envolvidos no comportamento de fundações sujeitas à tração, não foi 

empregado o ambiente de gravidade induzido para o modelo ensaiado no presente 

trabalho.  
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4.4 Etapa iv – Análises computacionais 

 

 Um modelo numérico trata de uma simulação matemática de um processo físico 

real. O Método dos Elementos Finitos (MEF) é usado para encontrar uma aproximação 

do campo de deslocamentos dos elementos modelados. O campo de deslocamentos 

contínuo é substituído por um campo discreto com pontos nos nós dos elementos 

finitos. O método geral de análise concentra as cargas nos nós dos elementos e 

estabelece a continuidade das rotações e deslocamentos em cada ponto nodal. Desta 

maneira, as equações de equilíbrio e as condições de contorno requeridas são 

satisfeitas. 

 No MEF, o solo é dividido em um número determinado de elementos. Cada 

elemento de solo possui propriedades de deformação sob tensão que são conhecidas 

com boa aproximação. Utilizando-se um número razoável de elementos, é possível 

obter soluções para praticamente qualquer geometria definida. O modelo pode conter 

ainda o elemento estrutural de fundação (no caso, uma sapata) no qual transmite ao 

maciço de solos o esforço em que é submetido, analisando o comportamento da 

estrutura e solo como um todo. 

 Modelagens numéricas a partir do software GeoSigma/W foram realizadas para 

simular o processo físico do esforço de arrancamento da fundação no solo. O software 

em questão é desenvolvido pela empresa canadense Geo-Slope International. O 

mesmo é capaz de analisar tensões e deformações de obras geotécnicas, incluindo 

fundações.  

 As propriedades do material e a geometria do modelo foram determinadas no 

programa utilizando os resultados apresentados no item 4.1.2 – Ensaios de 

caracterização geotécnica, para (M-S, M-2-7, M-2-28, M-4-7, M-4-28) e a geometria do 

modelo é a mesma descrita no item 4.2, Etapa ii - Rotina de cálculo utilizada 

(Metodologia da Universidade de Grenoble) e Etapa iii – Testes de tração em escala 

reduzida. Ou seja, simulou-se uma caixa de (20 x 20 x 30) cm e um modelo de 

dimensões reduzidas de uma sapata, de (10 x 10) cm de largura e 20 cm de 

profundidade.  

 A análise foi feita avaliando as tensões e as respostas do solo devido a um 

deslocamento na placa nos valores de 22,2 mm, 79,7 mm, 155,3 mm, 38,1 mm, 
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79,5 mm correspondentes às tensões encontradas como carga de ruptura em ensaios 

de escala reduzida com e sem melhoria, conforme abordado no Capítulo 5. Os 

deslocamentos citados foram os alcançados em ensaios de escala reduzida em placa a 

partir de uma tensão aplicada em sua base, de baixo para cima, simulando o 

arrancamento de uma fundação. 

 Portanto, a partir do deslocamento aplicado como dado de entrada (diferente 

para cada tipo de solo), o programa computacional indica a tensão normal e tensão de 

cisalhamento do solo para cada condição, não indicando a carga de ruptura encontrada 

no ensaio de escala reduzida. 

 A malha da simulação foi composta por 633 nós e 552 elementos, sendo que 

cada elemento possuiu a forma quadrada de 1 cm de largura. As paredes verticais da 

caixa foram simuladas como linhas indeslocáveis no eixo “x” enquanto que a base da 

caixa foi considerada como linha indeslocável no eixo “y”.  

 No modelo, não foi considerado o atrito do solo entre a sapata nem o atrito do 

solo entre as paredes da caixa. Outra limitação é o fato de o modelo ter apenas duas 

dimensões enquanto que a caixa ensaiada possuiu três dimensões.  

 A sapata simulada no modelo foi criada como elemento estrutural de barra, 

conforme opção dada pelo programa, demonstrada na Figura 30. 

 

(a)  
(b) 

FIGURA 30 – SAPATA SIMULADA E ELEMENTOS FINITOS DISCRETIZADOS NO PROGRAMA 
GEOSIGMA/W 
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 O Módulo de Elasticidade (E) foi obtido a partir dos resultados dos ensaios de 

cisalhamento direto para tensões normais de 150 kPa. Esta tensão normal foi a que 

mais se aproximou da tensão normal de ruptura observada nos ensaios de tração em 

escala reduzida. A curva tensão versus deformação é não-linear, podendo ou não 

apresentar pico bem definido. Com isso, a definição do módulo de elasticidade (E) 

varia com o nível de tensões e de deformações.  

 Na Figura 31 está apresentada a metodologia utilizada para o cálculo do Módulo 

de Elasticidade a partir dos dados de cisalhamento direto. Já na Figura 32 estão 

indicadas as janelas de informação de dados de entrada no programa Geosigma/W, 

como o módulo de elasticidade, coesão, peso específico natural, ângulo de atrito 

interno e o deslocamento da placa. 

 

 
FIGURA 31 – MÓDULO DE ELASTICIDADE OBTIDO PELOS RESULTADOS DO ENSAIO DE 

CISALHAMENTO DIRETO. FONTE: GERSCOVICH (2010).  
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FIGURA 32 – INSERÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA DO PROGRAMA GEOSIGMA/W. FONTE: 

O AUTOR 

 
FIGURA  33 – INSERÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA DO PROGRAMA GEOSIGMA/W. FONTE: O 

AUTOR  
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 O cálculo do módulo de Elasticidade foi realizado a partir da Equação 4.1 a 

seguir apresentada: 

 

0.l
l

E
∆
∆= σ

 

Equação 4.1 

 Onde: 

 σ∆  - variação da tensão em um dado intervalo de deformação  

 l∆  - variação da deformação da amostra em um dado intervalo de aplicação de 

tensão, 

 0l  - diâmetro da amostra (anel) igual a 60,46 mm 

 O Coeficiente de Poission (ν) foi obtido por correlação com o tipo de solo e o 

resultado de ensaios SPT (Figura 17). De acordo com Teixeira e Godoy (1996), para 

argilas, o coeficiente de Poisson varia entre 0,1 e 0,3. Neste trabalho adotou-se o valor 

de 0,25. 

 Após a inserção dos dados de entrada no software, as condições de contorno 

pertinentes à tensão de cisalhamento fornecido pelo software foram analisadas, 

indicando em quais pontos no interior da caixa, as tensões de cisalhamento 

apresentaram valores elevados, inferindo-se a partir deste, um possível ponto de 

ruptura e de atenção para o reforço de solo. 

 Os dados de entrada (intercepto coesivo, peso específico, ângulo de atrito 

interno, diâmetro, peso e dimensões da fundação, módulo de elasticidade, coeficiente 

de Poisson) utilizados no programa estão resumidos na Tabela 10. A partir dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo e o deslocamento máximo 

alcançado com a tensão normal de ruptura do solo, obteve-se, com o uso do programa 

computacional, a carga de cisalhamento máxima suportada pela fundação. 

 O Tipo de análise realizado no software GeoStudio foi a de “Load/Deformation” 

(Carga/ Deformação). O tipo de análise Carga/Deformação é usado quando deseja-se 

aplicar cargas e buscar resultantes pertinentes aos deslocamentos ocasionados pelos 

carregamentos impostos e vice-versa. As análises foram realizadas considerando o 

estado plano de deformação, visto que, caso fosse considerado o estado plano de 

tensões, poderia haver concentração de tensões nas arestas da base da fundação 

(teste em escala reduzida). Enfatiza-se que nestas regiões de ensaios em escala 
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reduzida, a área também é reduzida e as tensões aplicadas são maiores que em uma 

situação real. Maiores detalhes pertinentes a estas condições de análises devem ser 

estudados em trabalhos futuros. 

 

TABELA 10 – DADOS DE ENTRADA PARA O SOFTWARE GEOSIGMA/W 

MATERIAL ENSAIADO c’ 
(kPa) φ' (graus)  E (kPa) l (m)  D(m) γn 

(kN/m³)  ν  

Solo Natural 23,7 12,9 2.083 

0,10 0,20 17,10 0,25 

Solo misturado com 
pasta de cal 2% (7 dias) 

15,4 19,2 2.336 

Solo misturado com 
pasta de cal 2% (28 

dias) 
18,9 15,2 1.992 

Solo misturado com 
pasta de cal 4% (7 dias) 20,5 16,3 2.592 

Solo misturado com 
pasta de cal 4% (28 

dias) 
31,3 15,0 2.550 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Neste capítulo estão apresentados os resultados dos ensaios de laboratório 

apresentados no Capítulo 4. Também, estão apresentados os resultados obtidos pelo 

método de cálculo sugerido e, ainda, os resultados obtidos na modelagem no software 

GeoSigma/W, com o solo natural e solo reforçado com 2% e 4% de cal, com 7 e com 

28 dias de cura. 

 Em um segundo momento, os resultados obtidos em provas de carga em escala 

reduzida foram comparados com o incremento de resistência à tração e com as 

quantidades de mistura de cal ao solo. Também, foram comparados os resultados 

obtidos nos ensaios de tração entre método Grenoble e o software GeoSigma/W. Estas 

comparações se encontram também apresentadas neste capítulo. 

 

5.1 Ensaios de caracterização geotécnica do solo na tural 

 

 O resultado obtido para a massa específica dos grãos para o solo natural (sem 

mistura de cal) foi de 2,94 g/cm³. Já, o resultado obtido para a massa específica natural 

de campo medida a partir da balança hidrostática foi de 1,71 g/cm³. Salienta-se que as 

amostras misturadas com cal foram moldadas mantendo-se o mesmo peso específico 

natural que o solo apresentava em campo. 

 Na Tabela 11, estão resumidos os resultados obtidos nos ensaios realizados em 

amostras de solo sem mistura oriundos da área de estudo. Na Figura 32, estão 

apresentadas as curvas de distribuição granulométrica da amostra ensaiada. 

 
TABELA 11 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO SEM 

MELHORAMENTO. 

% Argila % Silte % Areia fina % Areia 
média 

% Areia 
grossa % Pedregulho 

54,7 39,3 1,5 1,9 2,6 0 

γs (KN/m³) γn (KN/m³) w % LL % LP % IP % 

29,4 17,1 35,0 54 44 10 
Classificação ABNT Argila Siltosa 
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FIGURA 34 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO AMOSTRADO SEM MELHORAMENTO. 

FONTE: O AUTOR 
 

 Os resultados indicam que o solo amostrado é uma argila siltosa. A partir da 

Figura 33 que mostra a classificação do solo em função dos Limites de Atterberg, a 

classificação do solo está entre argila orgânica e silte orgânico (ponto rosa claro no 

gráfico da Figura 33). A correspondência foi dada a partir dos resultados de LL (54%) e 

IP (10%). Damin (2012) encontrou valores de LL de 62% e IP 28% em ensaios com um 

solo oriundo do município de Cascavel-PR. Da mesma forma, Milléo (2012) ensaiou um 

solo da região da Subestação Cascavel Oeste (área de estudo desta dissertação). O 

autor encontrou valores de LL de 60% e IP 17%. Ambas as pesquisas, corresponderam 

à mesma classificação de solo verificada na presente dissertação – MH (Figura 33). 
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FIGURA 35 – GRÁFICO DE PLASTICIDADE INDICANDO OS TIPOS DE SOLO EM FUNÇÄO DE LL E 

IP. FONTE: HOLTZ e KOVACS (1981) 
 

5.1.1 Resultados de ensaios de cisalhamento direto 

 

 Neste item, estão abordados os resultados de ensaios de cisalhamento direto 

para o solo amostrado em sua condição natural, misturado com cal na proporção de 

2% e com cura de 7 dias, misturado com cal na proporção de 2% e com cura de 28 

dias, misturado com cal na proporção de 4% e com cura de 7 dias e misturado com cal 

na proporção de 4% e com cura de 28 dias.  

 Conforme apresentado no Item 4.1.2, os corpos de prova foram moldados 

procurando-se manter a mesma massa específica natural do solo e o mesmo teor de 

umidade obtido em campo no momento das coletas. O teor de umidade natural (de 

campo) variou entre valores aproximados de 35% a 47% por que foram realizadas 

amostragens em duas oportunidades. Os corpos de prova dos ensaios de 

cisalhamento direto foram moldados com diferentes teores de umidade de acordo com 

as características do solo amostrado em campo nas diferentes amostragens 

realizadas. Ainda, deve-se considerar a variação dos teores de umidade do processo 

de moldagem. 

 Para a obtenção da resistência ao cisalhamento nos ensaios de cisalhamento 
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direto, os parâmetros obtidos não foram influenciados por esta pequena variação de 

teor de umidade já que o ensaio de cisalhamento direto foi realizado na condição 

inundada. 

 Para os corpos de prova M-S, M-2-7, M-2-28, M-4-7, M-4-28 foram utilizados o 

mesmo volume e a mesma massa de solo no processo de moldagem. Os ensaios de 

cisalhamento direto foram realizados seguindo as recomendações da norma britânica 

BS 1377:1990.  

 Para os cálculos dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, foram 

considerados a tensão cisalhante para 2,0 mm de deslocamento (dados anteriores a 

ruptura do corpo de prova no ensaio). Este critério adotado permite um resultado a 

favor da segurança, com respostas de coesão e ângulo de atrito inferiores ao do 

momento de ruptura do corpo de prova ensaiado. 

 

5.1.1.1 Cisalhamento direto em solo natural 

 

 Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto realizados com corpos de 

prova moldados com solo natural estão apresentados na Tabela 12, bem como nas 

Figuras 34 e 35. Além do intercepto coesivo e do ângulo de atrito, estão mostrados na 

Tabela 12, demais resultados de caracterização do solo para cada amostra, como teor 

de umidade, massa específica natural e seca do solo, índice de vazios, grau de 

saturação. Também, estão indicados o deslocamento e a tensão cisalhante para 

obtenção dos parâmetros de resistência do solo. O ensaio realizado com tensão 

normal de 50 kPa foi repetido uma vez que o primeiro resultado (1) obtido não seguiu a 

tendência dos resultados dos ensaios realizados com as tensões normais de 20 kPa e 

150 kPa. Entretanto, o resultado apresentado no segundo ensaio [50 kPa(1)] foi próximo 

do ensaiado no primeiro ensaio [50 kPa(2)], não alterando a envoltória de ruptura. A 

Tabela 12 apresenta também os resultados do ensaio repetido. As Figuras 34 e 35 

também apresentam os resultados do ensaio repetido. 
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TABELA 12 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE SOLO SEM 
MELHORAMENTO. 

Tensão normal  20 kPa 50 kPa (1) 150 kPa 50 kPa (2) 

Teor de umidade (%) 47,3 47,3 47,3 47,3 
 

Massa específica natural (g/cm³) 1,67 1,77 1,68 1,64 
 

Massa específica seca (g/cm³) 1,13 1,20 1,14  

Índice de vazios 1,59 1,44 1,58 
1,64 

 
Grau de saturação (%) 87,4 96,6 87,8 84,7 

Tensão cisalhante (kPa) para deslocamento de 
2 mm 19,40 46,59 55,37 49,0 

Deslocamento para seleção da tensão cisalhante 
(mm) 2,00 2,00 2,00 87,7 

Ângulo de atrito (°) 12,9  
Intercepto coesivo (kPa) 23,7  

 

 
FIGURA 36 – ENVOLTÓRIA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS NATURAIS 

(SEM MELHORAMENTO). FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 37 – TENSÃO CISALHANTE VS. DESLOCAMENTO HORIZONTAL PARA O ENSAIO 
DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS NATURAIS (SEM MELHORAMENTO). FONTE: O 

AUTOR 
 

 A curva de ruptura (tensão cisalhante x deslocamento horizontal) obtida no 

ensaio de cisalhamento direto mostrou que a ruptura para 20 kPa aconteceu com 2,0 

mm, para 50 kPa, com 2,2 mm e 2,5 mm e para 150 kPa, com 4,3 mm. Depois de 

atingir o pico de resistência, a tensão cisalhante caiu aumentando-se a deformação. A 

envoltória da resistência ao cisalhamento do solo foi obtida a partir dos valores de 2 

mm de deslocamento horizontal no gráfico da Figura 34. 

 

5.1.1.2 Cisalhamento direto em solo misturado com cal 2% com cura de 7 dias 

 

 Os resultados dos corpos de prova dos ensaios de cisalhamento direto em solo 

A-2-7 estão descritos na Tabela 13, bem como nas Figuras 36 e 37. 
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TABELA 13 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE SOLO COM CAL 
2% COM CURA DE 7 DIAS 

Tensão normal 20 kPa 50 kPa 150 kPa 

Teor de umidade (%) 41,1 39,2 40,3 
Massa específica natural (g/cm³) 1,67 1,72 1,70 
Massa específica seca (g/cm³) 1,18 1,23 1,21 

Índice de vazios 1,49 1,38 1,43 
Grau de saturação (%) 81,1 83,4 83,0 

Tensão cisalhante (kPa) para deslocamento de 
2 mm 20,65 34,89 66,96 

Deslocamento para seleção da tensão 
cisalhante (mm) 2,00 2,00 2,00 

Ângulo de atrito (°) 19,2 
Intercepto coesivo (kPa) 15,4 

 

 
FIGURA 38 – ENVOLTÓRIA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS SOLOS 

MISTURADOS COM CAL 2% COM CURA DE 7 DIAS. FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 39 – TENSÃO CISALHANTE VS. DESLOCAMENTO HORIZONTAL PARA O ENSAIO 
DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS MISTURADOS COM CAL 2% COM CURA DE 7 

DIAS. FONTE: O AUTOR 
 

 O comportamento do solo A-2-7 foi semelhante ao solo A-S para todas as 

tensões, exceto para a tensão de 50 kPa em que houve uma proeminência menor de 

pico do que o solo natural. Para 20 kPa, o deslocamento foi de 1,8 mm. Para 50 kPa e 

150 kPa, o deslocamento horizontal máximo foi de 3,5 mm. 

 

5.1.1.3 Cisalhamento direto em solo misturado com cal 2% com cura de 28 dias 

 

 Os resultados dos corpos de prova dos ensaios de cisalhamento direto em solo 

A-2-28 estão descritos na Tabela 14, bem como nas Figuras 38 e 39. 
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TABELA 14 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE SOLO COM CAL 
2% COM CURA DE 28 DIAS  

Tensão normal 20 kPa 50 kPa 150 kPa 
Teor de umidade (%) 40,9 40,5 39,5 

Massa específica natural (g/cm³) 1,63 1,71 1,65 
Massa específica seca (g/cm³) 1,16 1,21 1,18 

Índice de vazios 1,55 1,42 1,49 
Grau de saturação (%) 77,9 83,9 78,1 

Tensão cisalhante (kPa) para deslocamento de 
2 mm 21,54 36,05 58,83 

Deslocamento para seleção da tensão 
cisalhante (mm) 2,00 2,00 2,00 

Ângulo de atrito (°): 15,2 

Intercepto coesivo (kPa): 18,9 

 

 
FIGURA 40 – ENVOLTÓRIA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS 

MISTURADOS COM CAL 2% COM CURA DE 28 DIAS. FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 41 – TENSÃO CISALHANTE VS. DESLOCAMENTO HORIZONTAL PARA O ENSAIO 
DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS MISTURADOS COM CAL 2% COM CURA DE 28 

DIAS. FONTE: O AUTOR 
 

 Nas Figuras 38 e 39 estão mostrados os resultados para solos misturados com 

cal e com cura de 7 dias. Observa-se que os corpos de prova apresentaram um padrão 

de comportamento com menos evidências de pico. Para 20 kPa, o deslocamento 

máximo foi de 3,1 mm. Para 50 kPa, 2,7 mm enquanto que para tensão cisalhante de 

150 kPa, não houve evidência de deslocamento máximo.  

 

5.1.1.4 Cisalhamento direto em solo misturado com cal 4% com cura de 7 dias 

 Os resultados dos corpos de prova dos ensaios de cisalhamento direto em solo 

A-4-7 estão descritos na Tabela 15, bem como nas Figuras 40 e 41. 

TABELA 15 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE SOLO COM CAL 4% 
COM CURA DE 7 DIAS 

Tensão normal 20 kPa 50 kPa 150 kPa 

Teor de umidade (%) 34,1 36,0 41,8 
Massa específica natural (g/cm³) 1,68 1,71 1,65 
Massa específica seca (g/cm³) 1,25 1,26 1,16 

Índice de vazios 1,34 1,34 1,52 
Grau de saturação (%) 74,7 79,1 80,7 

Tensão cisalhante (kPa) para deslocamento de 
2 mm 28,73 31,91 65,00 

Deslocamento para seleção da tensão 
cisalhante (mm) 2,00 2,00 2,00 

Ângulo de atrito (°): 16,3 

Intercepto coesivo (kPa): 20,5 
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FIGURA 42 – ENVOLTÓRIA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS 

MISTURADOS COM CAL 4% COM CURA DE 7 DIAS. FONTE: O AUTOR 

 

 
FIGURA 43 – TENSÃO CISALHANTE VS. DESLOCAMENTO HORIZONTAL PARA O ENSAIO 
DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS MISTURADOS COM CAL 4% COM CURA DE 7 

DIAS. FONTE: O AUTOR 
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Após atingir o pico de resistência, a tensão cisalhante reduz mantendo-se a 

deformação. Para 20 kPa, o deslocamento máximo foi de 2,1 mm. Para 50 kPa, 1,7 
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deslocamento máximo, da mesma forma que o solo M-2-28. 

 

5.1.1.5 Cisalhamento direto em solo misturado com cal 4% com cura de 28 dias 

 

 Os resultados dos corpos de prova dos ensaios de cisalhamento direto em solo 

A-4-28 estão descritos na Tabela 16, bem como nas Figuras 42 e 43. Observou-se um 

comportamento com maior evidência de pico para a tensão normal de 20 kPa e 150 

kPa comparando-se com os ensaios realizados com tensões normais de 50 kPa. 

Comparando-se com o solo natural, a ruptura sofre maiores deformações até a ruptura. 

 

TABELA 16 – RESULTADO DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE SOLO COM CAL 
4% COM CURA DE 28 DIAS  

Tensão normal 20 kPa 50 kPa 150 kPa 

Teor de umidade (%) 42,5 38,7 40,9 
Massa específica natural (g/cm³) 1,75 1,65 1,71 
Massa específica seca (g/cm³) 1,23 1,19 1,21 

Índice de vazios 1,39 1,47 1,42 
Grau de saturação (%) 89,8 77,6 84,5 

Tensão cisalhante (kPa) para deslocamento de 
2 mm 44,37 40,39 72,50 

Deslocamento para seleção da tensão 
cisalhante (mm) 2,00 2,00 2,00 

Ângulo de atrito (°): 15,0 
Intercepto coesivo (kPa): 31,3 
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FIGURA 44 – ENVOLTÓRIA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS SOLOS 

MISTURADOS COM CAL 4% COM CURA DE 28 DIAS. FONTE: O AUTOR 

 

 
FIGURA 45 – CISALHAMENTO DIRETO PARA SOLOS SOLOS MISTURADOS COM CAL 4% COM 

CURA DE 28 DIAS. FONTE: O AUTOR 
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no item 5.2. Salienta-se que o peso específico natural do solo (misturado ou não) foi 

sempre o mesmo, uma vez que em laboratório, houve o controle de massa e do 

volume a fim de se manter o mesmo peso específico do solo em qualquer situação de 

ensaio.  

 Observou-se um aumento do ângulo de atrito do solo, com a adição de cal. 

Entretanto, observou-se uma redução da coesão do solo após 7 dias de cura. 

Comparando os resultados obtidos para 7 dias de cura e para 28 dias de cura, o 

ângulo de atrito diminuiu com o período de cura enquanto que a coesão aumentou, 

confrontando-se amostras com a mesma porcentagem de adição de cal. Na Tabela 17, 

se encontram resumidos os resultados alcançados. 

 

TABELA 17 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

MATERIAL ENSAIADO c’ (kPa) φ' (graus) γn (kN/m³) 

Solo Natural 23,7 12,9 

17,10 

Solo misturado com pasta de cal 2% (7 dias) 15,4 19,2 

Solo misturado com pasta de cal 2% (28 dias) 18,9 15,2 

Solo misturado com pasta de cal 4% (7 dias) 20,5 16,3 

Solo misturado com pasta de cal 4% (28 dias) 31,3 15,0 

 
 A explicação, de acordo com a literatura, é que as reações de processo lento 

(cimentação e carbonatação) duram semana a anos. Portanto, esta resistência tende a 

continuar crescendo no decorrer dos anos. O aumento da coesão com o período de 

cura, refletiu-se no aumento da cimentação, enquanto a mudança do ângulo de atrito 

foi relacionada às alterações da textura do solo. O aumento imediato do ângulo de 

atrito do solo deveu-se ao fato de que no contato inicial da cal com o solo, ocorreu a 

permuta iônica causando floculação e consequentemente, o aumento o ângulo de atrito 

do solo. 

 

5.2 Etapa ii – Metodologia da Universidade de Greno ble  

 

 De acordo com o método Grenoble, o solo natural é enquadrado na Categoria 1, 

pois apresenta ângulo de atrito interno inferior a 15 graus (φ'<15º). Para o cálculo da 
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capacidade de carga foi utilizada a Equação 2.17, descrita no subitem 2.4.3.1.1 - 

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

profundidade crítica (D ≤  Dc). Em todos os casos, a profundidade se situou em uma 

cota inferior à profundidade crítica, pois a placa da escala reduzida foi a mesma em 

todos os ensaios. 

 Por outro lado, os solos misturados apresentaram a formulação descrita no 

subitem 2.4.3.2.1 - Sapatas e tubulões em solos de Categoria 2 e com profundidade 

inferior à profundidade crítica (D ≤  Dc). Isto se explica porque todos os solos 

apresentaram ângulo de atrito interno superior a 15 graus, diferentemente do solo 

natural (φ=12,9°). Para, o cálculo da capacidade de carga foi utilizada a Equação 2.21. 

 Na Tabela 18, estão apresentados os dados geométricos de entrada para o 

cálculo pelo método Grenoble que são comuns em todos experimentos realizados e na 

Tabela 19, estão resumidos os resultados alcançados para a determinação da 

resistência à tração do solo utilizando o Método Grenoble, a partir dos dados obtidos 

pelos ensaios de cisalhamento direto para cada tipo de amostra com e sem 

melhoramento. 

 
TABELA 18 – INFORMAÇÕES EM COMUM DE TODOS OS ENSAIOS REALIZADOS UTILIZADAS NO 

CÁLCULO 

D (m) P (KN)  Sb (m²) γn (KN/m³) Req (m) D/R 

0,2 0,02 0,0096 17,1 0,064 3,1 
 

TABELA 19 - RESULTADOS PREVISTOS PARA A RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO DE ACORDO 
COM O MÉTODO GRENOBLE  

MATERIAL ENSAIADO c’ (KPa) φ Mc (Mφ + Mγ) Tensão de 
tração (kPa)  

Solo sem melhoria (M-S) 23,7 12,9 0,46 0,07 98,3 

Solo com 2% cal - 7 dias de cura 
(M-2-7) 15,4 19,2 0,94 0,18 126,2 

Solo com 2% cal - 28 dias de cura 
(M-2-28) 

18,9 15,2 0,97 0,14 155,9 

Solo com 4% cal - 7 dias de cura 
(M-4-7) 

20,5 16,3 0,96 0,15 167,0 

Solo com 4% cal - 28 dias de cura 
(M-4-28) 31,3 15,0 0,97 0,14 252,1 

 

 Analisando os resultados com a mistura de cal 2% e cal 4% (ambas com 7 e 

28 dias de cura), observou-se que, a partir das previsões de cálculo do método 
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Grenoble, a resistência ao arrancamento foi aprimorada com o uso de aditivo. Isto se 

deveu basicamente ao fato de que o ângulo de atrito interno obtido pelo ensaio de 

cisalhamento direto também foi melhorado com o uso da cal, tanto com 2% quanto 4% 

de aditivo. O ângulo de atrito interno do solo melhorado aumentou com a adição de cal, 

mudando as equações de cálculo, uma vez que o solo melhorado passou a se 

enquadrar em outra categoria.  

 Comparando-se os resultados com os ensaios com solos sem melhoria e 

melhorados, com o aumento da proporção de cal e do, também se notou um aumento 

da coesão. Comparando-se os resultados com os ensaios com solos com 7 dias de 

cura e ensaios com 28 dias de cura, o intercepto coesivo aumentou com o período de 

cura da mistura enquanto que o ângulo de atrito interno é diminuído. 

5.3 Etapa iii – Testes de tração em laboratório 

 

 Os gráficos apresentados nas Figuras 44 a 49 ilustram os resultados dos testes 

à tração realizados na escala reduzida. Nos gráficos em questão, o eixo vertical mostra 

a tensão de tração, considerando a área total da placa (fundação superficial), de (10 x 

10) cm e, no eixo horizontal, o deslocamento da placa (medido pela prensa onde o 

ensaio foi realizado). 

 

 
FIGURA 46 – TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA EM SOLO NATURAL (M-S). FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 47 – TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA EM SOLO COM 2% DE CAL E 7 DIAS DE CURA  (M-2-7). FONTE: O AUTOR 
 

 

 
FIGURA 48 – TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA EM SOLO COM 2% DE CAL E 28 DIAS DE CURA  (M-2-28). FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 49 – TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA EM SOLO COM 4% DE CAL E 7 DIAS DE CURA  (M-4-7). FONTE: O AUTOR 
 

 

 
FIGURA 50 – TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA EM SOLO COM 4% DE CAL E 28 DIAS DE CURA  (M-4-28). FONTE: O AUTOR 
 

 O ensaio realizado com o solo em sua condição natural apresentou resistência a 

tração máxima de 231,04 kPa, para 22,25 mm de deslocamento. Já, o solo M-2-7 

apresentou resistência até à ruptura de 395,90 kPa com o deslocamento de 79,7 mm. 

Com 28 dias de cura e também na proporção de 2% de cal, o solo M-2-28 apresentou 

resistência à tração de 383,3 kPa e 155,3 mm de deslocamento. 

 Os resultados para a mistura com 4% de cal para a tensão máxima e o 
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deslocamento máximo até a ruptura foram 315,7 kPa e 38,1 mm para M-4-7 e  

445,0 kPa e 79,5 mm para M-4-28, respectivamente. Em todas as amostras (2% e 4%), 

notou-se que além do ganho de resistência a tração, houve um ganho de rigidez. 

Contudo, conclui-se que para a adição de cal nestas condições (mistura com 4% de 

cal), as deformações até a ruptura do solo foram menores. O solo M-4-7 foi o que 

apresentou e este maior ganho de rigidez.  

 Na Figura 49 encontra-se o comparativo entre os gráficos das Figuras 44 a 48. 

 

 
FIGURA 51 – RESULTADOS DE TENSÃO VERSUS DESLOCAMENTO DOS SOLOS AMOSTRADOS 

EM ENSAIOS DE TRAÇÃO EM ESCALA REDUZIDA. FONTE: O AUTOR 
 

 De acordo com a Figura 49, observou-se um aumento de resistência à tração no 

solo melhorado com adição de cal, independente da mistura (2% ou 4% de cal) ou do 

tempo de cura (7 dias ou 28 dias). O resultado que apresentou o maior ganho de 

resistência foi para o solo misturado com cal e com período de cura de 28 dias, cujo 

aumento de resistência à tração correspondeu a 92,6 % em relação à resistência ao 
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arrancamento do mesmo solo em sua condição natural. Na Tabela 20 estão mostradas 

estas relações para todos os tipos de ensaios realizados. 

 

TABELA 20 – CARGAS DE RUPTURA PARA ENSAIOS DE ESCALA REDUZIDA 

MATERIAL ENSAIADO Tensão (kPa) Variação em relação 
a A-S 

Solo sem melhoria (A-S) 231,04 - 

Solo com 2% cal - 7 dias de cura (A-2-7) 395,90 71,36% 

Solo com 2% cal - 28 dias de cura (A-2-28) 383,31 65,91% 
Solo com 4% cal - 7 dias de cura (A-4-7) 315,69 36,64% 

Solo com 4% cal - 28 dias de cura (A-4-28) 445,03 92,62% 

 

 No gráfico da Figura 50 estão apresentados os deslocamentos medidos pela 

prensa e os deslocamentos medidos pelos dois transdutores posicionados na parte 

superior da amostra ensaiada.  

 

 

FIGURA 52 – DESLOCAMENTO DA PRENSA VERSUS TEMPO. FONTE: O AUTOR 
 

 Neste gráfico da Figura 50 foi possível observar que no início do ensaio houve 

movimentos proporcionais aos esforços de tração no solo em relação a cada situação 

de ensaio. Os deslocamentos (na posição dos transdutores) começaram a ser 
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percebidos pelos instrumentos a partir de aproximadamente 6,0 mm, onde começaram 

a ser registradas as maiores tensões de tração nos solos melhorados. Na Figura 51 

está demonstrado o início de um dos ensaios realizados e na Figura 52, o final de um 

dos ensaios realizados.  

 Observa-se na Figura 52, que a ruptura de cisalhamento tendendo ao formado 

tronco de cone, ou ruptura generalizada denominada pelo Método Grenoble. 

 

 
FIGURA 53- INÍCIO DO ENSAIO DE 
TRAÇÃO EM ESCALA REDUZIDA. 

FONTE: O AUTOR 

 
FIGURA 54 - FINAL DO ENSAIO DE TRAÇÃO EM ESCALA 

REDUZIDA. FONTE: O AUTOR 

 

5.4 Etapa iv – Análises computacionais 

 

 Os dados de entrada (intercepto coesivo, peso específico, ângulo de atrito 

interno, diâmetro, peso e dimensões da fundação, módulo de elasticidade e coeficiente 

de Poisson) utilizados no programa são os mesmos apresentados na Tabela 10. Para o 

uso software ainda são exigidos como dados de entrada o módulo de elasticidade e o 

coeficiente de Poisson. Na Tabela 21 estão informados os dados do módulo de 

elasticidade para cada tipo de solo modelado no software, a carga de ruptura 

encontrada nos ensaios de tração em escala reduzida (que também é dado de entrada 

do software), bem como a carga máxima de cisalhamento encontrada com o programa 

computacional.  

 A partir dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo e o 
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deslocamento máximo alcançado com a tensão normal de ruptura do solo, obteve-se, 

com o uso do programa computacional, a carga de cisalhamento máxima suportada 

pela fundação. 

 

TABELA 21 – MÓDULO DE ELASTICIDADE PARA TENSÕES DE 20 kPA E TENSÕES CISALHANTES 
RESULTANTES DA TENSÃO NORMAL DE RUPTURA ENCONTRADAS NOS ENSAIOS DE TRAÇÃO 

EM ESCALA REDUZIDA. 

Tipo de solo E (kPa) 

Deslocamento 
máximo no 
Ensaio de 

tração (cm) 

σ (kPa) – 
Geosigma/W  

τ (kPa) – 
Geosigma/W  

Solo sem melhoria M-S 1.836 22,50 111,84 33,82 
Solo com 2% cal - 7 dias 

de cura  M-2-7 3.327 7,97  62,15 22,81 

Solo com 2% cal - 28 dias 
de cura  M-2-28 4.018 15,53 107,33 27,91 

Solo com 4% cal - 7 dias 
de cura M-4-7 3.379 3,81 63,25 27,79 

Solo com 4% cal - 28 dias 
de cura  M-4-28 7.173 7,95 138,78 44,59 

 Como o Módulo Edométrico (E0) pode ser obtido a partir de resultados de 

diversos tipos de ensaios, a fim de comparação de resultados, este dado também foi 

obtido através da fase de adensamento do ensaio de cisalhamento direto. Os 

resultados calculados se encontram apresentados na Tabela 21. Para obtenção do 

Módulo de Elasticidade necessita-se correlacionar E0 com o coeficiente de Poisson (ν) 

a partir da Equação 6.1. O coeficiente de Poisson adotado foi de 0,25, conforme o que 

foi apresentado na Tabela 10. 

 Enfatiza-se que exceto para o ensaio realizado com solo com 4% de cal e com 

tempo de cura 28 dias, os resultados de módulo de elasticidade utilizados nas análises 

são próximos aos resultados do módulo de elasticidade calculado a partir da equação 

6.1 abaixo e apresentados na Tabela 22. 

 

)1(
).21).(1(

0EE
ν−

ν−ν+=  
Equação 6.1 

 Onde: 

 ν  - Coeficiente de Poisson, 

 E- Módulo de Elasticidade Edométrico, 

 E0- Módulo de Elasticidade. 
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TABELA 22 – COMPARAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE ELASTICIDADE OBTIDA A PARTIR DOS 
RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO E DOS ENSAIOS DE ADENSAMENTO 

Tipo de solo 
E (kPa) – 

Cisalhamento 
Direto 

E (kPa) - 
Adensamento  

Solo sem melhoria M-S 1.836 2.083 
Solo com 2% cal - 7 dias de 

cura  
M-2-7 3.327 2.336 

Solo com 2% cal - 28 dias 
de cura  

M-2-28 4.018 1.992 

Solo com 4% cal - 7 dias de 
cura M-4-7 3.379 2.592 

Solo com 4% cal - 28 dias 
de cura  

M-4-28 7.173 2.550 

 

 As Figuras 53 a 59 mostram as condições de contorno de tensões normal em “y” 

e as máximas tensões cisalhantes obtidas nas modelagens. As cores do gráfico de 

cada tipo de solo [M-S (azul), M-2-7 (laranja), M-2-28, (verde), M-4-7 (vermelho), M-4-

28 (roxo)] nos gráficos são as mesmas indicadas na Figura 49, a fim de se facilitar a 

análise e a comparação. 

 

 
FIGURA 55 – TENSÃO NORMAL EM Y PARA SOLO NATURAL. FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 56 – MÁXIMAS TENSÕES CISALHANTES EM SOLO NATURAL FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 57 – TENSÃO NORMAL EM Y PARA SOLO M-2-7 (SOLO CAL 2% COM 7 DIAS DE CURA). 

FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 58 – MÁXIMAS TENSÕES CISALHANTES EM SOLO M-2-7 (SOLO CAL 2% COM 7 DIAS DE 

CURA). FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 59 – TENSÃO NORMAL EM Y PARA SOLO M-2-28 (SOLO CAL 2% COM 28 DIAS DE 

CURA). FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 60 – MÁXIMAS TENSÕES CISALHANTES EM SOLO M-2-28 (SOLO CAL 2% COM 28 DIAS 

DE CURA). FONTE: O AUTOR 
 

 
FIGURA 61 – TENSÃO NORMAL EM Y PARA SOLO M-4-7 (SOLO CAL 4% COM 7 DIAS DE CURA). 

FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 62 – MÁXIMAS TENSÕES CISALHANTES EM SOLO M-4-7 (SOLO CAL 4% COM 7 

DIAS DE CURA). FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 63 – TENSÃO NORMAL EM Y PARA SOLO M-4-28 (SOLO CAL 4% COM 28 DIAS DE CURA). 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 64 – MÁXIMAS TENSÕES CISALHANTES EM SOLO M-4-28 (SOLO CAL 4% COM 28 DIAS 

DE CURA). FONTE: O AUTOR 
  

 Observa-se que as máximas tensões cisalhantes surgem na borda da placa de 

fundação de escala reduzida, de modo muito próximo a ruptura localizada do método 

Grenoble (Figura 12), embora o cálculo pelo método considere esta ruptura localizada 

apenas para as fundações com profundidade superior à profundidade crítica (D>Dc). 

Ocorre que as tensões máximas de cisalhamento atuaram na mesma superfície de 

ruptura teórica do método, composta de retas inclinadas com a vertical até a superfície 

do terreno e ao redor da base da fundação. 

 Conforme já mencionado no Capítulo 2, a carga de ruptura de uma fundação 

sob efeito de arrancamento pode ser quantificada como sendo o peso próprio do 

elemento estrutural de fundação somado ao peso de uma massa de solo contida no 

interior da superfície de ruptura e a resistência por cisalhamento que ocorre na 

superfície de ruptura. Admite-se que a ruptura pode se dar por cisalhamento 

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

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

de ruptura localiza-se ao redor da base da fundação (ELL, 2003). 

 Na Tabela 23, estão apresentadas as tensões obtidas a partir do Geosigma/W 
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quando informado o deslocamento verificado durante a ruptura da fundação em escala 

reduzida, durante o ensaio de tração. Apesar de o comportamento da fundação 

tracionada encontrado com o software ser próximo ao teórico do método Grenoble, os 

resultados tiveram uma diferença média de 71,33%. 

 

TABELA 23 – DIFERENÇAS ENTRE A TENSÃO NORMAL MEDIDA NO ENSAIO À TRAÇÃO DE 
ESCALA REDUZIDA E RESULTADOS DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (GEOSIGMA/W) 

Tipo de solo 

σ rup  (kPa) – Ensaio 
de escala reduzida 

σ (kPa) – Geosigma/W 
obtido pelo 

deslocamento máximo 
no Ensaio de Escala 

reduzida 
Solo sem melhoria (M-S) 231,04 111,84 
Solo com 2% cal - 7 dias de cura (M-2-7) 395,90 62,15 
Solo com 2% cal - 28 dias de cura (M-2-
28) 

383,31 107,33 

Solo com 4% cal - 7 dias de cura (M-4-7) 315,69 63,25 
Solo com 4% cal - 28 dias de cura (M-4-
28) 

445,03 138,78 

 

 Os resultados indicam que não houve uma relação definida entre os resultados 

obtidos no ensaio de tração de escala reduzida com o programa computacional 

Geosigma/W. Todos os tipos de solos M-S, M-2-7, M-2-28, M-4-7 e M-4-28 

apresentaram valores de tensão normal superiores no ensaio de escala reduzida 

comparando-se com o resultado fornecido pelo software. Indica, portanto, que a partir 

do deslocamento aplicado como dado de entrada, no programa computacional não é 

mostrado o alcance da carga de ruptura encontrada no ensaio de escala reduzida. 

 Isto se deve ao fato de que o carregamento informado no programa foi o máximo 

deslocamento obtido no ensaio de tração. Como, de acordo com os resultados de 

cisalhamento direto, a mistura tornou-se mais frágil (em todos os tipos de mistura com 

a cal), a carga de ruptura também ocorreu com menores deslocamentos. Desta forma, 

a tensão encontrada pelo programa também foi menor. Ou seja, o programa não 

identifica a carga de ruptura do solo; mas sim, a tensão normal e tensão de 

cisalhamento ocorrida no solo para o dado deslocamento (carregamento) aplicado 

como dado de entrada do software. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 
FUTURAS 

 

 Este capítulo apresenta as conclusões a respeito dos resultados obtidos nesta 

dissertação os quais foram buscados visando apresentar o melhoramento da 

capacidade de carga do solo. Encontram-se apresentadas também algumas sugestões 

para pesquisas futuras. 

 Na presente dissertação, foi estudado o dimensionamento de fundações 

executadas em solos melhorados com cal, com enfoque nas tensões de arrancamento 

(tensão de tração na fundação). O solo utilizado foi amostrado sob torre de transmissão 

assentada em solo argilo-siltoso de consistência mole, no município de Cascavel (PR). 

 Verificou-se que a metodologia da Universidade de Grenoble apresentou para a 

fundação e solo estudados, resultados superiores de resistência ao arrancamento 

quando o solo foi melhorado com cal. De acordo com os ensaios geotécnicos 

realizados, a mistura com cal apresentou ganho de resistência ao cisalhamento. Isto 

explica o aumento de resistência à tração encontrado no cálculo pela metodologia 

francesa abordada. Evidentemente, a resistência ao arrancamento da fundação 

dependeu basicamente dos parâmetros geotécnicos do solo que foram obtidos em 

laboratório nesta pesquisa. 

 Os resultados encontrados pelo método Grenoble para os solos naturais e com 

mistura com cal não se aproximaram dos resultados de provas de carga em escala 

reduzida. A diferença média foi de 55,0% a favor da segurança. Ou seja, os resultados 

do método Grenoble foram inferiores. Este resultado do método, inferior ao observado 

em ensaios, gerou um superdimensionamento de fundações quando reforçadas com 

cal. A diferença foi de 57,5% para M-S, 68,1% para M-2-7, 59,3% para M-2-28, 47,1% 

para M-4-7 e 43,4 % para M-4-28. Salienta-se que a diferença obtida também pode ser 

atribuída a não consideração do efeito de escala (relação entre os grãos de solo com a 

fundação não é a mesma na escala real e escala reduzida).  

 Os resultados das provas de carga em escala reduzida de fundações típicas 

comprovaram a melhoria de solo argilo-siltoso mole misturado com cal. Observou-se 

um ganho de resistência à tração no solo melhorado com a adição de cal, 

independente da porcentagem de cal (2% ou 4%) e do seu período de cura (7 dias ou 
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28 dias). O resultado mais satisfatório foi para o solo misturado com 4% de cal e com 

período de cura de 28 dias, cujo aumento de resistência à tração correspondeu a 

92,6% em relação à resistência ao arrancamento do mesmo solo em sua condição 

natural. Entretanto, em todos os casos, a fundação ensaiada em escala reduzida 

apresentou resultado de capacidade de carga à tração maior que o solo calculado pela 

metodologia da Universidade de Grenoble. Ressalta-se que o tipo de solo estudado 

para o desenvolvimento da metodologia foi diferente do estudado nesta pesquisa. 

 Para os solos M-2-7, M-4-7 e M-4-28 observou-se que, além do ganho de 

resistência, houve um ganho de rigidez. Ou seja, para a adição de cal nestas 

condições, a ruptura do solo aconteceu com menores deformações, principalmente 

para o solo M-4-7.  

 A adição de cal, principalmente na proporção de 4%, proporcionou aumento da 

rigidez, de modo que a ruptura com solo melhorado ocorreu com menores 

deslocamentos em relação ao solo não melhorado. Ou seja, o aumento da rigidez 

indicou que a ruptura tornou-se mais frágil. Entretanto, enfatiza-se que estes resultados 

são válidos apenas para o solo utilizado nos testes, não podendo extrapolá-los para 

outros tipos de solos. 

 Quanto às modelagens numéricas computacionais utilizadas com o software 

Geostudio (Sigma/w), estas apresentaram o resultado do comportamento da tensão 

normal e da tensão cisalhante próximo ao proposto pelo método Grenoble. Mas, 

comparando-se com os ensaios de escala reduzida, os valores de tensões fornecidas 

pelo software foram inferiores. Isto se deve ao fato de o programa não identificar a 

carga de ruptura do solo, mas sim a tensão normal e tensão de cisalhamento ocorrida 

com o deslocamento aplicado como carregamento da fundação. 

 O período de cura também influenciou nos resultados de ensaios de resistência 

à tração para a amostra misturada com 4% de cal. Com 28 dias de cura a resistência 

de ruptura encontrada foi de 445,0 kPa enquanto que a mesma proporção de cal com 7 

dias de cura apresentou 383,3 kPa. A coesão foi elevada com o período de curada 

mistura (entre 7 e 28 dias) enquanto que o ângulo de atrito foi diminuído.  
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6.1 Sugestão para pesquisas futuras 

 

 A seguir se encontram listadas algumas sugestões para continuidade da 

presente pesquisa: 

 

• Considerar a combinação arrancamento juntamente com o tombamento da 

fundação. Quando o esforço de tração ocorre em um pé de uma estrutura, não é 

levado em conta o efeito de carregamento horizontal, ou seja, os carregamentos 

horizontais e tombamento são verificados em separado; 

• Analisar os resultados para ensaios realizados com cal virgem ou outros tipos de 

cal hidratada (CV, CH-I, CH-II); 

• Analisar os resultados para ensaios realizados com outras proporções de cal, 

por exemplo, 5% e 10%; 

• Avaliar a resistência à tração da fundação com a ação de outros aditivos em 

conjunto com a cal, como por exemplo cimento, cinzas volantes, fibras e gesso. 

Por exemplo, o uso de resíduos de caldeira com a cal de forma a maximizar as 

reações pozolânicas no solo e minimizando os efeitos dos álcalis; 

• Avaliar o comportamento de outros tipos de solo com características geotécnicas 

distintas; 

• Avaliar a influência de outras características do solo que também influenciam 

nas reações solo-cal, como por exemplo o pH, teor de matéria orgânica, índice 

de vazios, mineralogia, presença de carbonatos e/ou sulfatos, sílica/ alumina; 

• Realizar ensaios de provas de carga em modelo em escala com semelhança 

física utilizando-se equipamentos centrifugados.  

• Realizar provas de carga em campo, fora de caixas pré-fabricadas. 

• Estudar o uso de condutores eletrônicos, como por exemplo, a grafite, para 

facilitar o escoamento de altas correntes induzidas pelas descargas elétricas no 

solo. 

• Estudar a reatividade do solo/concreto em regiões de elevada umidade. 
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