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RESUMO 

 

Estruturas metálicas para torres de linhas de transmissão de energia elétrica são 

dimensionadas para suportar diversas hipóteses de carregamento juntamente com as 

provenientes da ação do vento sobre a estrutura e seus feixes. Na verificação destas 

hipóteses, ocorrerem esforços de tração na estrutura, com valores próximos ou até 

superiores aos de compressão, podendo gerar o princípio de arrancamento. Para 

contornar este problema, o dimensionamento das fundações deve levar em 

consideração as características do solo quanto a sua capacidade de resistência à 

tração. Muitas vezes, a carência de parâmetros de resistência ao cisalhamento faz 

com que as fundações necessitem de um grande volume de insumos. Esta 

dissertação, visou a otimização de projetos de fundações submetidas aos esforços de 

tração e o estudo do melhoramento dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

do solo através de aditivos, para minorar a necessidade elevada no consumo de 

insumos, gerando assim a sua economia e colaborando desta forma com a logística 

de implantação. Para tanto, foram utilizados parâmetros do solo obtidos por meio de 

resultados de ensaios de laboratório (cisalhamento direto) realizados com amostras 

de solo coletados in situ e solo melhorado com adição de cimento e cal, que resultaram 

em um aumento de 408,97% no intercepto coesivo e 43,14% do ângulo de atrito 

interno (solo + cimento) e 133,79% no intercepto coesivo e imperceptível alteração no 

ângulo de atrito interno (solo + cal). A partir destes resultados, foram dimensionadas 

fundações do tipo estacas cilíndricas, utilizando métodos matemáticos como os de 

Grenoble. Os dimensionamentos com solo natural e solo melhorado resultaram em 

diferentes dimensões de fundações. Os resultados foram comparados, a fim de 

apresentar uma possível economia com fundações menos robustas construídas em 

solo melhorado. Ao final, é demonstrada a economia gerada no consumo de insumos 

nas fundações com a utilização de solo melhorado com a adição de cimento e cal, na 

ordem de 46,01% e 21,33% respectivamente, comparados ao consumo de insumos 

utilizados nos projetos das fundações em solo natural. 

 

Palavras-chave: fundações; dimensionamento de fundações; tração em fundações; 

melhoramento do solo; economia em fundações; economia gerada; linhas de 

transmissão de energia elétrica.  



 

 

ABSTRACT 

 
 

Towers of metallic structures for electric power transmission lines are dimensioned to 

support different loading hypotheses with those coming from the action of the wind on 

the structure and its beams. In the verification of these hypotheses, tensile forces occur 

in the structure, with values close to or even higher than those of compression, which 

may generate the pullout principle. To circumvent this problem, the design of 

foundations must take into account the characteristics of the soil in terms of its tensile 

strength. Often the lack of shear strength parameters makes foundations need a large 

volume of inputs. This dissertation aimed at the optimization of foundation projects 

subjected to tensile stresses and the study of the improvement of the soil shear 

strength parameters through additives, to reduce the high need in the consumption of 

inputs, thus generating its economy and collaborating in this way with the 

implementation logistics. Therefore, soil parameters obtained through laboratory test 

results (direct shear) performed with soil samples collected in situ and improved soil 

with the addition of cement and lime were used, which resulted in an increase of 

408.97% in the cohesive intercept and 43.14% of the internal friction angle (soil + 

cement) and 133.79% in the cohesive intercept and imperceptible change in the 

internal friction angle (soil + lime). From these results, foundations of the cylindrical 

pile type were designed, using mathematical methods such as those of Grenoble. The 

designs with natural soil and improved soil resulted in different dimensions of 

foundations. The results were compared in order to present a possible economy with 

less robust foundations built on improved soil. At the end, the savings generated in the 

consumption of inputs in the foundations with the use of improved soil with the addition 

of cement and lime are shown, in the order of 46.01% and 21.33% respectively, 

compared to the consumption of inputs used in the projects of the foundations in 

natural soil. 

 

Keywords: foundations; dimensioning of foundations; traction on foundations; soil 

improvement; economics in foundations; generated economy; electric power 

transmission lines. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As linhas de transmissão de energia elétrica em alta tensão são constituídas, 

em sua grande maioria, por torres em estruturas metálicas, pois possuem 

características mecânicas e estruturais que atendem de forma otimizada as demandas 

de projeto, tais como custos, prazo de implantação, capacidade de carga, 

manutenção, entre outras. Sua disposição é feita de forma linear e em série ao longo 

do trecho ao qual se deseja interligar um ponto a outro – geração e distribuição. 

Normalmente equidistantes umas das outras, têm a função de suportar e encaminhar 

os feixes de condutores energizados, atendendo as alturas mínimas de segurança 

para cada capacidade de transmissão. 

Na concepção do seu projeto estrutural, são empregados elementos metálicos 

em aço carbono com grande capacidade de suporte às tensões de tração e 

compressão, possibilitando a utilização de perfis com áreas de seção transversal 

reduzidas e adoção de maiores comprimentos de flambagem. Desta forma, se obtém 

uma estrutura final esbelta e de peso reduzido. 

Diferentemente das estruturas convencionais em concreto armado, de 

elevado peso próprio e que possuem esforços resultantes nas bases em reações de 

compressão exponencialmente maiores que as de tração, as estruturas metálicas 

apresentam seus esforços resultantes de tração próximos ou mesmo superiores aos 

de compressão, gerando assim o princípio de arrancamento. 

Torres de suporte das linhas de transmissão apresentam esta característica, 

por terem grandes alturas e bases reduzidas e estarem sujeitas, além das cargas 

permanentes, as diversas hipóteses de carregamento, tais como as solicitações 

devidas ao vento (NBR 6123/1988) específicas de cada local de sua instalação, 

gerando assim esforços de tração consideráveis em suas bases de apoio, podendo 

levar ao colapso das fundações e ruína da estrutura. 

Para o suporte destas estruturas e a transferência dos seus esforços ao solo, 

são necessárias obras de infraestrutura denominadas fundações. Assim como as 

estruturas metálicas, as fundações necessitam da obtenção dos parâmetros 

geotécnicos locais, neste caso do solo, para elaboração dos seus respectivos projetos 

estruturais. Estes parâmetros são obtidos através de ensaios que são realizados tanto 

em campo (in situ), através de campanhas de investigação, como em laboratório, 

através de técnicas e equipamentos específicos. 
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Os parâmetros do solo determinados no local de instalação da estrutura são 

fundamentais para a correta escolha do tipo de fundação e elaboração de seu projeto. 

Para isso, ensaios laboratoriais tais como o de cisalhamento direto e o triaxial (BS 

1377-7/1990) entre outros, servem de fonte de dados para a determinação de 

parâmetros específicos, como por exemplo, os de resistência do solo ao cisalhamento. 

Após sua obtenção é realizada a aplicação de modelos matemáticos de cálculo, como 

os métodos desenvolvidos pela Universidade de Grenoble-França por Batmanabane 

(1973), Matin (1966) e Montel (1963), para a elaboração do respectivo projeto de 

fundação submetida a esforços de tração. 

Os projetos das linhas de transmissão comumente são realizados para 

percorrer grandes distâncias, interligando municípios ou mesmo cruzando um estado 

por inteiro (geração e transmissão). Após a determinação do trecho e distância que a 

linha percorrerá, são determinados os pontos de instalação das torres que suportarão 

e encaminharão os feixes de condutores. Cada ponto necessita investigação do solo 

para obtenção de seus parâmetros locais, que tendem a variar ao longo de todo o 

trecho, resultando assim na possibilidade de um projeto de fundação diferente para 

cada local. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo da presente dissertação é a comparação entre os resultados 

obtidos em dimensionamentos de fundações de torres de linhas de transmissão, 

quando submetidas às solicitações de esforços de tração, utilizando inicialmente 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo in natura sem melhoramento 

obtidos em laboratório e utilizando parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo 

melhorado com a aplicação de aditivo cal/cimento também obtidos em laboratório. 

Com a realização dos dimensionamentos das fundações a partir dos 

parâmetros dos solos in natura e com aditivo, são realizadas suas comparações entre 

os consumos de insumos e, determinada assim, a sua economia gerada. 

A presente dissertação é parte proveniente do projeto P&D n° PD-06491-

0419/2016 com o título: Estudo e avaliação de linhas de transmissão compactas com 

potência natural elevada, para níveis de até 525 kV, 1850 MW, entre o Lactec e a 

Copel Geração e Transmissão S. A. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar amostragem de solo em locais de construção de uma linha de 

transmissão; 

• Obter os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo in situ das 

amostras ensaiadas em laboratório (ensaio de cisalhamento direto – CD); 

• Obter os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo após 

aplicação de aditivo cal/cimento e ensaiar as amostras em laboratório 

novamente (cisalhamento direto – CD); 

• Dimensionar fundações baseando-se em normas e métodos matemáticos 

existentes e utilizando os parâmetros de resistência ao cisalhamento do 

solo in situ sem melhoramento e solo com o melhoramento de cal/cimento, 

obtidos a partir dos ensaios de laboratório (cisalhamento direto – CD); 

• Realizar a comparação entre os projetos de fundação utilizando 

parâmetros dos solos na condição natural e solo melhorado com o aditivo 

cal/cimento; 

• Determinar o percentual de economia gerada no consumo de insumos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

As fundações de torres de linhas de transmissão são determinadas a partir de 

dados obtidos através da realização de um plano de investigação do solo, tanto em 

campo quanto em laboratório. 

O plano de investigação do solo visa buscar parâmetros geotécnicos ao longo 

do trecho para otimizar a quantidade e tipo dos projetos das fundações, não tendo o 

compromisso de acurácia na obtenção dos parâmetros nos reais pontos de instalação 

das torres. Sua premissa acaba se tornando a busca em garantir economia em custos 

na quantidade do número de investigações e redução na quantidade de projetos de 

fundação., sendo que um mesmo projeto é aplicado para mais de um local, podendo 

ser superdimensionado ou correndo o risco de não prever situações pontuais de 

carência nos parâmetros mínimos de resistência em algum determinado local, como 

falhas, camadas de material orgânico, nível d’água, etc. 

Por tanto, para os pontos onde se encontram suas piores ocorrências dos 

seus parâmetros de resistência, se houver seu melhoramento por aditivo, poderão ser 

otimizados seus projetos de fundação para a linha de transmissão, acarretando assim, 
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um menor consumo de insumos e consequentemente uma economia global nos 

custos das fundações.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

A apresentação do tema que será abordado na presente dissertação, foi 

descrito pelo capítulo Introdução, destacando a importância na necessidade de 

implantação de novas Linhas de Transmissão em todo o país. Na introdução também 

são descritos os objetivos gerais e específicos da dissertação, juntamente com sua 

justificativa. 

No capítulo referente a Revisão Bibliográfica, encontram-se abordados os 

principais temas pesquisados e mais relevantes para a realização da pesquisa e 

obtenção dos resultados finais, tais como a caracterização dos solos, quanto sua 

composição, como seus índices de resistência; exposição do ensaio de laboratório de 

cisalhamento direto – CD e interpretação de seus resultados; exposição do cálculo de 

fundações submetidas aos esforços de tração, pelo método da Universidade de 

Grenoble-Fr; Exposição do cálculo de fundações submetidas aos esforços de 

compressão, pelo método de Terzaghi et al. (1943). 

Os estudos mais recentes à cerca dos trabalhos relacionados, são abordados 

no capítulo Estado da Arte. 

O capítulo Metodologia descreve os materiais e métodos que foram 

abordados neste trabalho. O capítulo Análises de Resultados e Discussões, 

apresenta a coleta das amostras de solo in situ; a aplicação de aditivo de reforço do 

solo com cal/cimento; a realização dos ensaios de cisalhamento direto – CD para as 

amostras de solo natural e com aditivo de reforço; a elaboração de projetos de 

fundação com base nos parâmetros de solo natural e com aditivo de reforço; e por 

fim, a comparação entre os resultados dimensionados para cada tipo de solo. 

Após a descrição e exposição de todos os resultados, no capítulo Conclusões 

e Trabalhos Futuros, são apresentados os resultados e discutidos sobre seu alcance 

ao objetivo da presente dissertação. Para todos os demais que não foram objeto do 

presente, são sugeridas abordagens em trabalhos futuros. Por fim, a presente 

dissertação apresenta no capítulo Referências Bibliográficas os trabalhos utilizados 

como fonte base de pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS 
 

Os solos são compostos por sedimentos de rochas que sofreram 

intemperismo. Estes sedimentos poderão permanecer no local onde foram originados, 

podendo constituir uma nova rocha sedimentar ou serem levados por diferentes 

agentes de transporte. Poderão sofrer modificações em sua forma e tamanho inicial 

de cada sedimento e, também, a inclusão de sedimentos oriundos de outros locais, 

dependendo do tipo de transporte (SUGUIO, 2003). 

O solo em sua formação, possui o fator material de origem que influencia em 

seus diversos atributos. São então divididos em dois grandes grupos: as rochas e os 

sedimentos. As principais características das rochas que influenciam nos atributos do 

solo são: composição química e mineralogia, cor e textura (BRADY et al, 2013). As 

rochas classificadas como ácidas, são aquelas que apresentam em sua composição, 

mais de 65% de SiO2, sendo ricas também em alumínio. Minerais ricos em SiO2 são 

chamados de minerais félsicos (apresentam cores claras), entre eles destacam-se o 

quartzo e os feldspatos (FONTES, 2012), que por sua vez, originam solos de textura 

arenosa, com cores amareladas e baixa fertilidade natural. Por outro lado, rochas 

básicas, são aquelas com menos de 52% de SiO2 e, possuem maior quantidade de 

ferro e magnésio na sua composição, os chamados minerais ferromagnesianos ou 

máficos (cores escuras), como olivina, piroxênios e biotita, que por sua vez, originam 

solos de textura mais argilosa, cores avermelhadas e maior fertilidade natural. 

O segundo grande grupo de material de origem dos solos são os sedimentos. 

São formados a partir da intemperização das rochas e na atuação dos processos 

erosivos, os quais são muitas vezes transportados e depositados ao longo da 

paisagem. Os sedimentos podem ser classificados como coluviais (sedimentos 

produzidos pela intemperização e erosão nos pontos mais altos da paisagem e 

depositados ao longo da encosta), e aluviais (sedimentos de natureza diversa 

depositados em ocasião de transbordamento dos rios) (SUGUIO, 2003). Atributos 

como textura, composição mineralógica, cor e fertilidade natural de solos formados a 

partir de sedimentos estão diretamente relacionados com a rocha originária e a 

intensidade de alteração desses sedimentos. 
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Também existem sedimentos de constituição orgânica, possuindo teores de 

carbono orgânico maiores ou iguais a 80 g kg-1, que podem se acumular em 

condições de boa drenagem ou de drenagem impedida. O acúmulo desses 

sedimentos pode levar a formação de uma ordem de solos denominada de 

Organossolos. 

A ação desses agentes sobre os sedimentos resulta na formação do solo. O 

solo formado no mesmo local de origem dos sedimentos é denominado de solo 

residual e o solo formado por sedimentos que não estão em seu local de origem é 

denominado simplesmente de solo transportado. Na Figura 1 é mostrado o diagrama 

expositivo da formação dos solos e suas correspondentes etapas. 

 

FIGURA 1 – ESQUEMA DE FORMAÇÃO DO SOLO 

 

FONTE: PINTO (2006). 

 

A Figura 2 apresenta o perfil geral dos solos residuais do sul do Brasil, 

segundo Vargas (1970).  
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FIGURA 2 – PERFIL GERAL DE UM SOLO RESIDUAL 

 

FONTE: VARGAS (1970). 

 

A Figura 3 mostra o perfil de um solo na região da Barragem de Ilha Solteira, 

às margens do Rio Paraná, classificado como solo residual de basalto, onde segundo 

Vargas (1970), a camada superior é um solo transportado. 

 

FIGURA 3 – PERFIL DE UM SOLO RESIDUAL 

 

FONTE: VARGAS (1970). 
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TABELA 1 – ZONAS DE UM SOLO RESIDUAL 

Zona Solo Espessura m 

I                                     
(superior) 

Argila ou areia "porosa" vermelha parda ou alaranjada (solo 
residual maduro ou coluvial) 

1 a 10 

II                                         
(intermediária) 

Argila parda ou amarelada compacta; eventuais concreções 
ou camadas de limonita, às vezes, mantendo a estrutura da 

rocha de origem 
5 a 15 

III                                                  
(profunda) 

Areia com pedregulho ou solo arenoso mantendo a estrutura 
da rocha de origem; blocos ou camadas de rocha sã ou 

decomposta podem existir 
5 a 70 

IV                                                        
(alteração de rocha 
ou rocha alterada) 

Solo de "alteração de rocha", rocha decomposta; blocos ou 
camadas de rocha quase sã entremeadas com camadas de 

solo argilosos ou arenosos 
5 a 100 

V Rocha sã, às vezes, fissurada - 

FONTE: PINTO (2006). 

 

Os solos, sofrem alterações constantes por conta da influência da ação dos 

agentes da natureza, alterando sua constituição, ou seja, resultando em um solo com 

características diferentes das suas originais.  

Uma descrição separando por zona um solo residual é apresentado de forma 

resumida na Tabela 1 onde podem ser vistos os solos para cada camada, com a 

indicação da respectiva variação da espessura.  

Os solos listados até o momento são do tipo inorgânicos, existem ainda, os 

solos orgânicos que possuem em sua composição produto da decomposição de 

matéria orgânica. Sua coloração é escura e facilmente transportada pela água.  

Outra classe de solos, os altamente orgânicos conhecidos como turfas, tem 

pouca utilidade â engenharia, por possuírem baixa capacidade de suporte e 

resistência.  

 

2.1.1 Geometria dos sólidos 

 

Dentro de sua vasta diversidade, os sólidos são definidos pelo seu tamanho, 

forma e podem ou não serem visíveis a olho nu. São os elementos que formam a fase 

sólida de um solo. 

As partículas sólidas dão características e propriedades ao solo conforme sua 

forma, tamanho e textura. Suas propriedades sofrem grande influência em função de 

sua forma (PINTO, 2006). As principais formas das partículas são: 
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• poligonais angulares:  são irregulares (areias, siltes e pedregulhos); 

• poligonais arredondadas: possuem a superfície arredondada, normalmente 

devido ao transporte sofrido quando da ação da água (seixo rolado); 

• lamelares: possuem duas dimensões predominantes, típicas de solos 

argilosos. Esta forma das partículas das argilas responde por alguma de 

suas propriedades, como por exemplo, a compressibilidade e a 

plasticidade, esta última, uma das características mais importantes; 

• Fibrilares: possuem uma dimensão predominante (solos orgânicos).   

 

As partículas poligonais (areia) apresentam menor superfície específica que 

as lamelares (argila), proporcionando às areias atrito interno. As partículas e grãos 

tem outras duas particularidades importantes a serem citadas, além das de tamanho: 

forma e visibilidade a olho nu. 

Em relação à forma, as partículas menores possuem forma fibrilar (forma de 

fio), ou forma lamelar (achatados que possuem formatos de lâminas), enquanto os 

grãos variam entre cúbicos ou prismáticos. 

No quesito visibilidade a olho nu, as partículas não são visíveis, apenas os 

grãos. Desta forma, todo o material retido na peneira de número 200 é considerado 

como grão e o material que passa é considerado como partícula. A peneira 200 possuí 

uma malha metálica quadrada que tem 0,075 mm de lado vazio, logo todo material 

que apresenta sua maior dimensão menor que 0,075 mm é considerado como 

partícula (PINTO, 2006). 

Em relação aos argilo-minerais, a medição equivalente a forma de uma 

partícula é 15,90 e 800 m²/g. Este valor é baseado na área superficial da partícula por 

unidade de massa. A definição destes valores é baseada em três dos principais argilo-

minerais: caulinita, ilita e montmorilonita. 

A Figura 4 apresenta a distribuição de categorias do que foi descrito sobre as 

características dos sólidos. 
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FIGURA 4 – TAMANHO, VISIBILIDADE E FORMA DOS SÓLIDOS 

 

FONTE: PINTO (2006). 

 

A forma e tamanho dos grãos influenciam diretamente em sua permeabilidade 

e resistência ao cisalhamento, tanto dos solos de maior granulometria (arenosos), 

como os de menor (argilosos). Nas argilas, cada partícula de argilo-mineral, possui 

sua forma e superfície específica, que determinam sua compressibilidade e 

plasticidade. A Figura 5 apresenta uma imagem referente a partículas lamelares de 

caulinita in natura, obtida através de microscopia eletrônica de varredura. 

 

FIGURA 5 – IMAGEM DE MICROSCOPIA DE VARREDURA DE CAULINITA IN NATURA 

ELETRÔNICO 

 

FONTE: MELO et al (2021). 
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2.1.2 Tipos de solos 

 

Os grãos e partículas, para a definição dos solos, dividem-se em dois grandes 

grupos: solos finos e grossos. Separam-se de acordo com o tamanho dos sólidos. 

Onde existe maior percentual de grãos frente às partículas, temos os solos grossos, 

consequentemente, nos casos em que o maior percentual pertence às partículas e o 

menor aos grãos, temos os solos finos. É importante apontar que, nos casos em que 

o percentual de partículas se dá inferior a 5% do solo, este é chamado de material 

granular. Temos ainda outro tipo de solo que não está incluído neste item devido às 

suas peculiaridades, os solos altamente orgânicos, que formam também um grande 

grupo. 

Os grandes grupos, de solos finos e grossos, dividem-se de forma 

padronizada através de normas em dois outros grupos cada, resultando em quatro 

novos grupos, que se observados de acordo com o tamanho dos sólidos, de forma 

decrescente, seguem a ordem: pedregulhos, areias, siltes e argilas. 

Dentro destes grupos, temos a possibilidade de dois subgrupos. O primeiro 

leva em consideração uma granulometria pura, o intervalo padronizado do tamanho 

de todos os sólidos envolvidos no grupo que resulta nos quatro subgrupos, os 

pedregulhos, areias, siltes e argilas. O segundo se dá nos casos em que o tamanho 

dos sólidos permite que eles sejam colocados em dois ou mais grupos, o que resultará 

em novos quatro subgrupos: pedregulhentos, arenosos, siltosos e argilosos. Na 

maioria dos casos, os solos seguem a segunda opção, contém sólidos em dois ou 

mais grupos (CAPUTO, 2017). 

Nas especificações de estudo/definição do tipo de solo, são realizados os 

ensaios de caracterização. Os ensaios são uma ferramenta de análise e precisão 

fundamentais para os processos que envolvem os solos, pois cada um dos subgrupos 

pode conter diferentes tipos de solo com consequentemente variação dos percentuais 

de cada grupo componente.  

 

2.1.3 Cor dos solos 

 

A cor do solo pode ser determinada por comparação visual com a carta de 

Munsell e com o uso de instrumentos de sensoriamento remoto como colorímetros, 

espectrofotômetros e espectrorradiômetros (GUIMARÃES, 2016). 
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Sua coloração é um indicativo dos seus componentes minerais. Um solo de 

origem orgânica por exemplo, pode apresentar cor mais escura como, preto, cinza 

escuro, marrom, enquanto um solo de origem inorgânica, com predominância de 

sílica, gipsita ou relativamente puro de caulinita, aparenta cores mais claras. 

A cor também pode estar relacionada a rocha de origem, presença de matéria 

orgânica, produto do intemperismo químico. Muitas vezes, horizontes de um mesmo 

solo apresentam coloração diferente devido a estas questões, não é fato reservado 

apenas a diferentes tipos de solo. 

A umidade do solo interfere na intensidade da cor apresentada, a 

recomendação é que a aferição ocorra sempre em solo molhado. 

 

2.2 AMOSTRAGEM 
 

Para a realização de ensaios laboratoriais a fim de serem caracterizados os 

tipos de solo, é necessário realizar a sua coleta em campo, nos locais onde se deseja 

obter seus parâmetros. 

Esta coleta é denominada amostragem e consiste na coleta de amostras in 

situ em diferentes situações utilizando processos e ferramentas específicas para cada 

tipo de ensaio que se pretende realizar. A norma que rege os procedimentos de coleta 

é a ABNT NBR 6457/2016. 

Para a seleção dos pontos onde devem ser coletadas amostras, é necessário 

levar em consideração toda a porção a qual será aplicada a amostragem, identificando 

nos pontos se possuem, se não todas, mas a maioria, das características comuns a 

porção amostrada, priorizando como fator de escolha os parâmetros que são objeto 

do estudo (PINTO, 2006). 

Por exemplo, uma amostra retirada em um determinado ponto e determinada 

cota de profundidade, considerando ser um material heterogêneo, irá possuir a 

natureza do solo, naquele ponto e profundidade, podendo ter sofrido ou não, alguma 

perturbação no momento de sua retirada.  

Por se tratar de dados iniciais de elevada importância, é necessário que, além 

de tabulados, sejam lançados em projeto de planta baixa, identificando além das 

coordenadas de cada ponto, sua respectiva profundidade. Todas estas informações 

devem estar devidamente vinculadas à um ponto de referência fixo e indeformável 

(marco de referência ou benchmark) (PINTO, 2006). 
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FIGURA 6 – EXEMPLO DE LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS: PLANTA E PERFIL 

 

FONTE: MecSolos USP (2021). 

 

A representação de um exemplo realizada pela Figura 6 demonstra como 

deve ser realizada a representação e anotação dos pontos e suas respectivas 

referências ao marco. Ao lado esquerdo da Figura 6, são representados os pontos na 

superfície onde foram retiradas as amostras, a linha de referência A que posse ser 

uma divisa de terreno ou edificação, o marco representado pelo ponto a, onde uma 

de suas principais funções é de demarcar o nível de referência e as respectivas cotas 

indicando as distâncias entre os pontos e os pontos e a referência. Na Figura 6 à 

direita, a representação de cada ponto deve possuir sua respectiva cota em função 

do ponto a de referência e as respectivas profundidades de cada amostra enumerada. 

A finalidade da amostra para cada tipo de ensaio ou estudo, demandará a 

forma em que cada uma deverá ser retirada. Ensaios de simples caracterização do 

tipo de solo, determinação de massa específica e granulometria, amostras 

deformadas são suficientes. Estas amostras requerem menos cuidados em sua 

extração, sem a necessidade de se preservar o aspecto confinado enquanto estava 

no solo. 

Já para a verificação da permeabilidade, compressibilidade e resistência ao 

cisalhamento, requer um maior cuidado para sua retirada, sendo necessários os 

procedimentos previstos pela ABNT NBR 9820/18. Resumidamente são necessários 

cuidados com a perturbação do solo no momento de sua retirada, sua estabilização 

para que não sofra movimentações entre suas partículas e a impermeabilização, 

normalmente feita com parafina, para não ter seu teor de umidade alterado. A amostra 

de solo indeformada também é conhecida como “testemunho” (PINTO, 2006).  
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2.3 IDENTIFICAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

O sistema usualmente adotado é o SUCS – Sistema Unificado de 

Classificação dos Solos. Esta convenção serve para padronizar a classificação e 

facilitar a comunicação no meio geotécnico, conforme Figura 7. 

 

FIGURA 7 – SUCS – SISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 



28 

 

Os testes de identificação do solo têm por finalidade, através de resultados 

qualitativos e quantitativos, determinar a maior fração componente, dando a ele seu 

nome principal, e a parcela inferior, dando seu nome secundário, argila siltosa ou areia 

argilosa, por exemplo (CAPUTO, 2017). Este critério obedece a um sistema de 

classificação, onde um deles é a granulometria das partículas. Vários outros índices 

são utilizados, mas serão abordados adiante em capítulo específico.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES ÍNDICES 
 

2.4.1 Definição 

 

Os índices físicos são as relações entre os volumes, entre os pesos ou entre 

os pesos e os volumes das três fases que compõem um solo (sólida, líquida e gasosa). 

Têm a finalidade de avaliar as condições em que o solo se encontra por ocasião de 

suas solicitações de carregamento ou confinamento (CAPUTO, 2017). 

 

FIGURA 8 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SOLO. 

 

FONTE: CAPUTO (2017). 

 

A Figura 8, demonstra um corte longitudinal de um corpo de prova, retirado de 

uma amostra indeformada, com os elementos componentes distribuídos em cada uma 

das fases, como em sua condição in situ, com os sólidos formando a estrutura porosa 

do solo e a água e ar distribuídos entre seus vazios a). Na representação b), cada 

elemento foi separado de acordo com sua proporção volumétrica, separando 
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claramente cada fase. Na representação c) a água e o ar aparecem representando as 

fases líquida e gasosa, respectivamente. 

A representação c) é muito utilizada na representação de uma amostra de 

solo representando as grandezas e proporções entre massa e volume das três fases 

que compõem um solo. São a base para obtenção dos índices físicos e a obtenção 

das equações de correlação entre eles. 

Como os solos estão sujeitos a constantes variações, principalmente no que 

diz respeito ao seu teor de umidade, os índices físicos caracterizam as condições de 

um solo em um determinado momento (CAPUTO, 2017). 

 

2.4.2 Granulometria 

 

Os solos são constituídos por sólidos de diferentes tamanhos e quantidades 

variadas. A determinação dos tamanhos dos sólidos e suas respectivas percentagens, 

são realizadas em laboratório com o ensaio de análise granulométrica, que fornece 

seus respectivos tamanhos e proporções no solo, utilizando como base a ABNT NBR 

7181/2016. Estes resultados são inseridos em um gráfico semilogarítmico que permite 

traçar a linha contínua denominada curva de distribuição granulométrica. Esta 

classificação é muito importante, pois é através dela juntamente com outros resultados 

de ensaios, é determinada a identificação do solo (CAPUTO, 2017). 

O ensaio consiste em passar a amostra, devidamente registrados seus peso 

e volume, por um conjunto de peneiras que varia a abertura de suas malhas da maior 

para a menor. Existem duas séries normais padronizadas de peneiras, uma destinada 

aos solos granulares e outra para os solos finos. Esta separação existe pois não há 

sentido utilizar peneiras de grandes aberturas, como dos solos granulares, para a 

passagem de solos fino, ou seja, nenhuma porção de sólidos ficaria retida nessa série 

de peneiras. 

O formato da abertura das malhas de cada peneira é retangular, onde sua 

largura representa o diâmetro equivalente dos grãos ou partículas do solo, sendo que 

estes não apresentam uma forma esférica, mas o maior comprimento do grão ou 

partícula em um de seus sentidos. 

Para a fração grossa de um solo ou para os materiais granulares, o diâmetro 

equivalente de um grão é igual ao diâmetro da menor esfera que o circunscreve. Para 

a fração fina do solo o diâmetro equivalente é calculado com a equação de Stokes. 
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Os pares de valores referente ao diâmetro e sua respectiva percentagem de 

ocorrência, são inseridos em um gráfico semilogarítmico, onde nas abscissas estão 

os diâmetros e nas ordenadas as percentagens de sólidos maiores e menores do que 

o diâmetro calculado (CAPUTO, 2017). 

Através da Figura 9 são mostradas duas curvas granulométricas: a de um 

material granular, retirado de um porto de areia do Rio Mogi-Guaçú e de um solo do 

Campus da Universidade de São Paulo, em São Carlos. 

 

FIGURA 9 – CURVA DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA: MATERIAL GRANULAR E SOLO. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 

 

2.4.2.1 Solos granulares 

 

Para os sólidos granulares ou para a fração grossa de um solo a determinação 

dos valores de diâmetro e percentagem dos grãos de ocorrência em uma amostra, é 

realizada através do ensaio de peneiramento (CAPUTO, 2017). Na Figura 10 está 

sendo mostrado um conjunto de peneiras, para solos grossos ou granulares, com a 

indicação do número e da abertura da malha, em milímetros. 

Para o ensaio, deve-se escolher o conjunto de peneiras mais apropriado ao 

tipo de material e definida a sua massa seca, da amostra reduzida. Montada a série 

de peneiras, a amostra é inserida no topo, iniciando a passagem pela de maior 

abertura. Para acelerar o processo, o conjunto deve ser vibrado de forma manual ou 
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mecânica, para que os grãos sejam separados após alguns minutos de vibração. Com 

as massas secas retidas em cada peneira, são calculadas as percentagens retidas 

que, acumuladas, fornecem os pares de valores, abertura da peneira e a percentagem 

acumulada retida (CAPUTO, 2017). A percentagem de grãos menores que a abertura 

da peneira ou percentagem que passa através dela é igual a Equação 1. 

 

𝑃𝑝(#𝑗) = 100 − Σ1
𝑗
𝑃𝑟(#𝑗) (1) 

 

Onde: 𝑃𝑝(#𝑗) é a percentagem que passa na peneira 𝑗 e Σ1
𝑗
𝑃𝑟(#𝑗) e a 

percentagem acumulada retida até aquela peneira. 

 

FIGURA 10 – CONJUNTO DE PENEIRAS PARA AREIAS. 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR (2022) 

 

Na Tabela 2 estão sendo demonstrados os valores do material granular, 

mostrado anteriormente na Figura 9, relativos das percentagens retidas, das 

acumuladas retidas e das que passaram em cada uma das peneiras, usadas para 

traçar a curva granulométrica (CAPUTO, 2017).  
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TABELA 2 – RESULTADO DE UM ENSAIO DE PENEIRAMENTO. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 

 

Cada peneira possui um número correspondente a quantidade de malhas 

quadradas contidas em um comprimento de 25,4 mm, descontada a soma da 

espessura do arame que forma a malha. 

Segundo Caputo (2017), três diâmetros são definidos pela curva 

granulométrica que, posteriormente, são usados no cálculo dos coeficientes de 

uniformidade e de curvatura do material. O primeiro é o diâmetro efetivo 𝐷10 que 

corresponde ao tamanho de um grão do material que tem, apenas, 10% de grãos com 

diâmetros menores do que ele. O segundo é o diâmetro efetivo 𝐷60 definido da mesma 

forma que o anterior e são usados no cálculo do coeficiente de uniformidade 𝐶𝑢, 

através da Equação 2. 

 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

(2) 

Sendo: 

𝐷60 diâmetro efetivo correspondente a 60% dos grãos menores que ele; 

𝐷10 diâmetro efetivo correspondente a 10% dos grãos menores que ele. 

 

O valor do coeficiente de uniformidade 𝐶𝑢 dá fornece a ideia do intervalo de 

variação do tamanho dos grãos, por exemplo, um valor próximo de 01 (um) indica uma 

curva granulométrica quase vertical, com um intervalo pequeno de variação dos 

diâmetros. Já para valores maiores, a curva granulométrica irá se abatendo e 

aumentando o intervalo de variação. Caso dois materiais granulares venham a possuir 
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valores aproximadamente iguais desse coeficiente, suas curvas tendem a um 

paralelismo (CAPUTO, 2017). 

 

FIGURA 11 – CURVAS GRANULOMÉTRICAS DE MATERIAIS GRANULARES. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 

 

Segundo Caputo (2017), o terceiro diâmetro utilizado é o 𝐷30 e segue o 

mesmo processo para sua obtenção que os diâmetros 𝐷10 e 𝐷60. Para o cálculo do 

coeficiente de curvatura 𝐶𝑐 é necessário realizar a relação destes três diâmetros. Seu 

valor dá uma medida da forma e da simetria da curva granulométrica. É menos usado 

que o coeficiente de uniformidade. 

𝐶𝑐 =
𝐷30

2

𝐷60𝐷10
 

(3) 

 

Na Tabela 3 estão sendo demonstrados os valores dos três diâmetros 

necessários para se realizar o cálculo dos coeficientes de uniformidade 𝐶𝑢 e de 

curvatura 𝐶𝑐, dos materiais granulares correspondentes as Figuras 9 e 11, inclusive 

para a curva B que define o limite superior e o diâmetro efetivo da curva A. O limite 

inferior não pode ser calculado (CAPUTO, 2017). 
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TABELA 3 – COEFICIENTES DE UNIFORMIDADE E DE CURVATURA. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 

 

2.4.2.2 Solos finos 

 

A curva granulométrica de um solo é obtida através dos resultados 

encontrados no ensaio de análise granulométrica conjunta, que são aqueles 

provenientes do peneiramento e do processo de sedimentação das partículas em um 

meio líquido. Para os solos, que contêm tanto grãos quanto partículas, o ensaio tem 

os dois procedimentos anteriores e é denominado de análise granulométrica conjunta 

(CAPUTO, 2017). 

Para garantir que as partículas, na preparação das respectivas amostras 

reduzidas, com grãos menores que 2 mm e que passam na peneira 10, atuem 

individualmente durante o ensaio, é necessária a utilização de um defloculante capaz 

de neutralizar a carga elétrica das partículas de argila. 

É utilizada água destilada para início do ensaio, com a sedimentação dos 

sólidos maiores que 0,075 mm, no fundo da proveta, formando camadas graduais em 

função das partículas maiores possuírem maior peso específico e sedimentarem mais 

rápido que as outras de menor tamanho. É através da suspensão que será formada 

com partículas de silte e de argila, que são feitas as medidas. 

Em tempos pré-determinados são realizadas as leituras da densidade da 

suspensão pelo centro de volume do bulbo do densímetro e da temperatura da 

suspensão. Essas leituras continuam até que a partir dos valores lidos, seja possível 

afirmar que o diâmetro equivalente de 0,002 mm tenha sido alcançado. 

Terminado o ensaio de sedimentação, a suspensão produzida é passada na 

peneira de número 200, de abertura igual a 0,075 mm, e os grãos retidos são levados 
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para a estufa e depois de secados são separados em um novo ensaio de 

peneiramento. 

A lei de Stokes fornece a base teórica para o cálculo do diâmetro equivalente. 

Ela afirma que “a velocidade de queda de uma partícula esférica, de massa específica 

conhecida, em um meio líquido rapidamente atinge um valor constante que é 

proporcional ao quadrado de seu diâmetro” (CAPUTO, 2017). E é expressa pela 

Equação 4 que correlaciona a velocidade de queda e o diâmetro da esfera. 

 

𝑣 = 𝐶𝐷2 (4) 

 

Onde: 𝐶 é uma constante de proporcionalidade que depende da viscosidade 

dinâmica 𝜂 e da massa específica da água e da esfera, conforme a Equação 5. 

 

𝐶 =
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)𝑔

18𝜂
 

(5) 

 

A lei de Stokes é responsável pelo cálculo do diâmetro equivalente da 

partícula, através da Equação 6. 

 

𝐷 = [
18𝜂

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑠)𝑔

𝑧

𝑡
]

2

 
(6) 

 

Onde: 𝐷 é o diâmetro equivalente de uma partícula e 𝑧 é a altura de queda da 

partícula durante um tempo 𝑡. A altura de queda corresponde ao comprimento entre o 

centro de volume do bulbo, até o ponto da haste onde é feita a leitura. A medida da 

temperatura da suspensão é necessária, haja visto que existe a variação da massa 

específica e a viscosidade dinâmica da água, por ela (CAPUTO, 2017). 

A equação que obtém a percentagem de partículas com diâmetros 

equivalentes menores que o diâmetro 𝐷 é descrita pela Equação 7. 

 

𝑃(< 𝐷) =
100 

𝑀𝑠

𝜌𝑠

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
(𝑙 − 𝑙𝑠𝑜𝑙) 

(7) 
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Onde 𝑃(< 𝐷) é a percentagem de partículas menores que 𝐷 e 𝑀𝑠 é a massa 

de sólidos usada no ensaio. A leitura do densímetro na suspensão e na solução de 

água destilada com defloculante, respectivamente são 𝑙 e 𝑙𝑠𝑜𝑙, é realizada no mesmo 

instante 𝑡 e, a temperatura 𝑇, nas duas provetas deve ser a mesma. As leituras estão 

na notação simplificada e a diferença delas é a leitura corrigida do densímetro, 𝑙𝑐 =

𝑙 − 𝑙𝑠𝑜𝑙. No cálculo da percentagem, a massa especifica da água pode ser considerada 

constante e igual a 1,000 g/cm³, pois os erros cometidos não alteram o resultado do 

valor percentual (CAPUTO, 2017). 

Os valores dos diâmetros 𝐷 e as porcentagens 𝑃(< 𝐷), são inseridos no 

gráfico dos pontos obtidos no peneiramento para ser traçada a curva granulométrica. 

De acordo com o tipo de curva obtida, se obtém o nome do solo. 

 

2.4.3 Plasticidade 

 

A plasticidade é uma característica inerente às argilas. Uma argila pode se 

comportar de quatro diferentes formas, chamadas de estados de consistência. De 

forma primária, pode ter as mesmas características de um sólido ou de um líquido, 

que será definida conforme a umidade em que se encontra, onde a perda gradual de 

água pode ocasionar mudanças nesses estados. Outras duas situações 

intermediárias podem ser definidas conforme o comportamento do solo se modifica 

dentro das duas opções primárias. Os limites de consistência que separam os estados 

são definidos pelo teor de umidade (CAPUTO, 2017). 

 

2.4.3.1 Limite de plasticidade 

 

Apesar de padronizados em normas diferentes no Brasil, os ensaios de limite 

de plasticidade e de limite de liquidez são realizados com a mesma amostra, sendo o 

de limite de plasticidade com uma amostra reduzida. Ambos pertencem a uma mesma 

base de análise ou mesmo ensaio, pois o resultado de apenas um torna-se inútil. 

Como mostrado na Figura 16, o equipamento de uso específico do ensaio, 

constitui-se de um cilindro metálico, com 3 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento, 

que é usado como elemento comparador e uma placa de vidro com uma das faces 

esmerilhada. 
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FIGURA 12 – PLACA E GABARITO: ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE. 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Duas condições precisam ser alcançadas: o cilindro formado obter diâmetro 

igual ao do cilindro comparador e o surgimento das fissuras, o que demonstra a 

transição do estado de consistência plástico para o semissólido (CAPUTO, 2017). 

Para tanto, a amostra é rolada sobre a face esmerilhada da placa até que essas 

condições se manifestem. 

O limite de plasticidade do solo é medido através do teor de umidade 

determinado com uma amostra retirada da região fissurada. 

Observa-se que o solo já se encontra no estado semissólido e, não no limite 

entre os dois estados, quando as fissuras surgem com o diâmetro do cilindro de solo 

maior que o do elemento comparador, nesse caso, acrescenta-se água a amostra; no 

caso oposto, a umidade da amostra está além do esperado e a mesma permanece no 

estado plástico, deve então ser secada para que o teor de umidade limite seja 

alcançado (CAPUTO, 2017). 

 

2.4.4 Estados de consistência 

 

O solo argiloso tem um comportamento próprio dentro do intervalo de teor de 

umidade que é submetido, o que define seus estados de consistência no estado de 

consistência líquido, uma amostra de solo argiloso não possui resistência ao 

cisalhamento, tampouco forma própria. O comportamento deste solo modifica-se com 

a retirada gradual da água contida nele, até atingir um teor de umidade em que a 

amostra passa a adquirir forma própria e uma pequena resistência ao cisalhamento; 
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o solo começa a apresentar um comportamento plástico. Alterar sua forma sem 

apresentar ruptura e variação volumétrica, se mantida em constante umidade é 

definida como a principal capacidade de uma argila (CAPUTO, 2017). 

A argila passa a ter a aparência de um sólido, deixando seu estado de 

plasticidade, quando a retirada da água se mantém e alcança-se um nível de umidade 

onde o solo começa a alterar seu comportamento e apresenta fissuras; nessa 

condição a amostra está entrando no estado semissólido, ainda permanecendo 

saturada e indicando variação no volume devido a redução da umidade. O solo atingirá 

o estado sólido na permanência de perda de água e volume constantes que diminuirão 

sua umidade. A amostra submetida à continua retirada de água atinge dada umidade 

que novamente indica mudança no seu comportamento, até essa umidade limite o 

solo permanece saturado, então, a argila passa do estado semissólido para sólido. 

As argilas possuem quatro estados de consistência: líquido, plástico, 

semissólido e sólido, e entre esses estados são definidos limites de consistência ou 

de limite de Atterberg que representam as umidades e os separam dois a dois, são: 

limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração (CAPUTO, 2017). 

 

FIGURA 13 – VARIAÇÃO DE VOLUME DO SOLO COM A REDUÇÃO DA UMIDADE. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 

 

A Figura 12 mostra um solo inicialmente saturado, em sua variação de volume 

devido a retirada da água que indica movimentação da umidade durante o processo. 

O solo permanece saturado até atingir a umidade 𝑤𝑘 e volume 𝑉𝑘  durante esse 

processo. Umidade e volume permanecerão constantes até a secagem total da 
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amostra. Com isso, a variação de volume do corpo de prova, no intervalo 𝑤𝑖 − 𝑤𝑘, é 

igual ao volume retirado de água (CAPUTO, 2017). 

A equação que relaciona a variação do volume em função da água é descrita 

abaixo. 

𝑉𝑖 − 𝑉𝑘 = Δ𝑉𝑤 =
𝑀𝑠 

𝜌𝑤
(𝑤𝑖 − 𝑤𝑘) 

(8) 

 

O solo estará no estado líquido quando sua umidade maior ou igual a 𝑤𝑖 e no 

estado sólido quando a sua umidade for menor que 𝑤𝑘. Dentro desse intervalo existe 

uma umidade 𝑤𝑗 que separa o estado plástico do semissólido (CAPUTO, 2017). 

Todas as umidades quantificadas através de ensaios de laboratório, são 

classificadas como teores de umidade, recebendo nomes e símbolos próprios: 

 

𝑤𝑖 = 𝑤𝐿   →  limite de liquidez   →   estado líquido do plástico 

𝑤𝑗 = 𝑤𝑃   →  limite de plasticidade   →   estado plástico do semi-sólido 

𝑤𝑘 = 𝑤𝑠   →  limite de contração   →   estado semi-sólido do sólido 

 

2.4.4.1 Limites de consistência 

 

Atterberg, em 1911, propôs três limites para a classificação dos solos suecos, 

que foram utilizados para caracterizar alteração de comportamento entre os estados 

de consistência. Casagrande (1932), também continha o projeto do equipamento para 

a determinação do limite de liquidez, e foi base para a primeira proposta de 

padronização do procedimento dos ensaios. 

A mudança de estado de um solo argiloso acontece gradualmente conforme 

alteração do intervalo de umidade que contém o valor do teor de umidade obtido na 

experimentação, portanto, os limites de consistência não devem ser considerados 

como valores absolutos para a mudança de estado de um solo argiloso. 

 

2.4.4.1.1 Limite de liquidez 

 

Após a publicação do trabalho realizado por Casagrande (1932), no MIT, 

iniciou-se o ensaio de limites de liquidez com o equipamento utilizado atualmente; 

anos depois, novas alterações foram propostas por Casagrande (1958), desde a base 
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até o cinzel, para proporcionar aos ensaios resultados mais reprodutivos. No Apêndice 

E está descrito, de modo resumido o trabalho de Casagrande (1932). 

A Figura 13 mostra um corte do aparelho Casagrande, de vista frontal, 

indicando cada uma de suas partes. 

 

FIGURA 14 – APARELHO CASAGRANDE: VISTA FRONTAL E CORTE. 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR (2022) 

 

A Figura 14 mostra o cinzel e o calibrador da altura de queda da concha do 

aparelho Casagrande em foto. 

 

FIGURA 15 – APARELHO CASAGRANDE EM FOTO. 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR (2022) 

 

O solo em amostra utilizado para o ensaio passa na peneira de 0,42 mm de 

abertura, (#40). Uma pasta com um dado teor de umidade é preparada como ponto 
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inicial, a qual é alocada na concha em seguida e, uma ranhura é aberta no raio central 

da concha; a manivela é ativada, girando e elevando a concha, o que permite que a 

mesma se libere e bata na base, proporcionando que o solo, na base da ranhura, se 

encontre. 

O teor de umidade é obtido nesse momento, pois o ensaio é interrompido para 

que uma amostra do solo seja retirada, determina-se o teor de umidade e o primeiro 

par de pontos, número de golpes. 

Para a construção do gráfico de fluência mostrado na Figura 15, outros pares 

de valores devem ser obtidos para a escala das abscissas é logarítmica. 

O teor de umidade do solo para 25 golpes, retirado da reta ajustada aos 

pontos, desvenda o limite de liquidez. De acordo com Casagrande (1932), o ensaio 

de limite de liquidez é semelhante a um ensaio de 27 cisalhamento direto cada golpe 

da concha na base equivalendo a uma pressão de 0,1 kN/m²; isso indica que, a 

resistência ao cisalhamento de um solo de argila, com um teor de umidade igual ao 

limite de liquidez é da ordem de, 2,5 kN/m², valor percebido também por Norman 

(1958) na mesma ordem de grandeza. 

A equação da reta de fluência, ajustada pelo método dos mínimos quadrados, 

é da forma 𝑤 = 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑜𝑔 𝑁. 

 

FIGURA 16 – GRÁFICO DE FLUÊNCIA. 

 

FONTE: CAPUTO (2017) 
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2.4.4.1.2 Índices 

 

São definidos três índices a partir dos valores dos limites de liquidez e de 

plasticidade, o de consistência, o de plasticidade e o de liquidez. 

O índice de plasticidade 𝐼𝑝 (Equação 9) mede o intervalo de variação do teor 

de umidade no qual o solo se encontra no estado de consistência plástico. O índice 

de plasticidade também é usado em um dos sistemas de classificação dos solos. 

 

𝐼𝑝 = 𝑤𝐿 + 𝑤𝑝 (9) 

 

O índice de consistência 𝐼𝑐 é a relação entre a diferença do limite de liquidez 

e o teor de umidade atual do solo e o índice de plasticidade, conforme Equação 10. 

 

𝐼𝑐 =
𝑤𝐿 − 𝑤

𝐼𝑃
 (10) 

 

O índice de liquidez 𝐼𝐿 é a relação entre a diferença do teor de umidade atual 

do solo, seu limite de plasticidade e o índice de plasticidade, conforme Equação 11. 

 

𝐼𝐿 =
𝑤 − 𝑤𝑃

𝐼𝑃
 (11) 

 

Para os dois últimos índices é admitido que o teor de umidade atual do solo 

está entre o limite de liquidez e o de plasticidade. 

 

2.4.5 Ângulo de atrito interno 

 

Para Villar (1985), em linhas gerais, pode-se dizer que a resistência dos solos 

é proporcionada por forças de atrito resultantes de enlaces moleculares nas 

superfícies em contato. O autor afirma ainda que pode se utilizar o coeficiente de atrito, 

f, ou a obliquidade (fmáx=ϕ) que a resultante forma com a normal, valor este atingido 

quando a força T é capaz de dar início ao deslocamento relativo dos corpos. O ângulo 

de máxima obliquidade recebe o nome de ângulo de atrito e é representado por ϕ. 
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Segundo Pinto (2006), a resistência ao deslizamento é diretamente proporcional à 

tensão normal e pode ser representada por uma linha reta. 

Segundo Pinto (2006), a resistência por atrito entre partículas pode ser 

demonstrada por analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma 

superfície plana horizontal. Se N é a força vertical transmitida pelo corpo, a força 

horizontal T necessária para fazer o corpo deslizar deve ser superior a f * N, onde f é 

o coeficiente de atrito entre os dois materiais. Existe, portanto, proporcionalidade entre 

a força tangencial e a força normal. Essa relação é expressa pela equação  

𝑇 = 𝑁. 𝑡𝑔𝜑. 

O ângulo de atrito também pode ser entendido como o ângulo máximo que a 

força transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal no plano de contato 

sem que ocorra deslizamento. 

 

2.4.6 Coesão 

 

De acordo com Pinto (2006), a resistência ao cisalhamento dos solos deve-se 

essencialmente ao atrito entre as partículas. Entretanto, a atração química entre essas 

partículas pode provocar uma resistência independente da tensão normal atuante no 

plano e constitui uma coesão real, como se uma cola tivesse sido aplicada entre os 

dois corpos. Em geral, a parcela de coesão em solos sedimentares é muito pequena 

perante a resistência devida ao atrito entre os grãos. Embora mais visível nas areias, 

com o exemplo das esculturas de areia feitas na praia, é nos solos argilosos que a 

coesão aparente adquire maiores valores. 

Alguns autores apresentam relações entre envoltórias de Mohr-Coulomb e a 

tensão inicial de tração. Segundo Marangon (2013), a coesão é um fenômeno físico 

diferente do atrito de contato grão a grão, mas de comportamento idêntico ao atrito 

interno, pois impede o cisalhamento das partículas por ligação que lhe dão resistência 

a tração (partícula a partícula). 
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2.5 ESTUDO GEOTÉCNICO 
 

São através dos estudos geotécnicos que se definem o mapeamento, 

caracterização e obtenção dos parâmetros de resistência dos solos, dos locais onde 

existe o interesse da investigação, seja para a realização do monitoramento da 

estabilidade do local, tal como encostas e barragens, ou para a execução de uma 

nova edificação, tal como as torres para linhas de transmissão ou outra qualquer. 

As práticas da geotecnia englobam: 

• Sondagens geológicas (a trado, SPT, rotativa/mista, CPT, etc.); 

• Ensaios laboratoriais de permeabilidade, cisalhamento e capacidade de 

suporte; 

• Caracterização do solo; 

• Estudos e ensaios de adensamento; 

• Estabilidade de encostas e obras de contenção. 

 

As sondagens geológicas constituem os ensaios realizados in situ que obtém 

de forma direta ou indireta a caracterização do solo e obtenção de seus parâmetros 

de resistência. 

O ensaio in situ mais difundido e utilizado no Brasil segundo a Associação 

Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS) é a sondagens à 

percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) por alguns motivos, mas os principais 

são a confiabilidade nos valores obtidos, obtenção de amostras do solo por cada 

camada de 1,0 (um) metro e o custo reduzido do equipamento e realização. 

Já os ensaios em laboratório, apresentam a caraterização do solo quanto sua 

composição mineralógica, quanto seus parâmetros de resistência dependendo do 

ensaio que for realizado. Seu custo e tempo de realização costumam ser mais 

elevados do que o SPT, por exemplo, mas apresentam resultados mais amplos e mais 

exatos referentes aos parâmetros do solo amostrado. 

A presente dissertação utilizou-se, além dos ensaios de caracterização do 

solo, ensaios de cisalhamento direto – CD, desta forma será abordada apenas a 

norma e especificações deste ensaio, dentre os ensaios de laboratório.  
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2.5.1 Ensaio de cisalhamento direto 

 

O critério em que se baseia o ensaio de cisalhamento direto é chamado de 

Teoria do Atrito Interno, desenvolvida por Mohr-Coulomb, tem a função de determinar 

a resistência ao cisalhamento dos solos. Este critério é usado para materiais frágeis 

com propriedades de tração e compressão diferentes. As normas que regem este 

ensaio são as BS 1377-7/1990 e ASTM D3080-04/2012. 

O ensaio consiste em romper um corpo de prova, de formato retangular, em 

sua porção central longitudinal. O corpo de prova é acomodado em uma caixa metálica 

bipartida no sentido de largura, onde metade de sua altura fica na parte inferior e a 

outra na parte superior da caixa. O rompimento do corpo de prova se dá pelo 

deslizamento entre as duas partes da caixa (MARANGON, 2018). 

 

FIGURA 17 – ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO: TENSÕES ATUANTES E AMOSTRA APÓS 

RUPTURA. 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

Para a realização do ensaio, a caixa contendo o corpo de prova é acoplado à 

prensa de cisalhamento direto que, além de realizar as aplicações das forças para se 

realizar o teste, confere os valores dos seus respectivos resultados. A prensa aplica 

primeiramente uma tensão normal (𝜎) perpendicular ao plano principal do corpo de 

prova e uma força (T) atuando paralelamente ao plano de cisalhamento da amostra, 

resultando em uma tensão cisalhante (𝜏) que, com o acréscimo da força (T), irá 

ocasionar sua ruptura (MARANGON, 2018). 
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FIGURA 18 – PRENSA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO. 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

A tensão normal (𝜎) aplicada na amostra é correspondente as tensões 

esperadas de carregamento ao solo que serão aplicadas pelo projeto ou obra 

correspondente, ou seja, é um valor fornecido pelo projeto. A força tangencial (T) é 

aplicada na parte superior do corpo de prova, sendo que a inferior é fixa. Esta força 

aumenta em uma velocidade constante até que ocorra a ruptura do solo. A prensa 

realiza a leitura do comportamento do solo ao longo da aplicação da força (T). 

 

FIGURA 19 – COMPORTAMENTO TENSÃO X DESLOCAMENTO (HORIZONTAL) E DE 

DESLOCAMENTO VERTICAL. 

 

FONTE: ADAPTADO DE MARANGON (2018) 

 

O equipamento fornece, além dos valores referentes a tensão de ruptura 𝜏𝑚á𝑥, 

fornece a tensão residual 𝜏𝑟𝑒𝑠 que o corpo de prova ainda possui após a ruptura. Estes 

valores registrados associados ao dos deslocamentos, nos fornecem os gráficos das 

tensões máximas e das residuais, conforme figura abaixo. 
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Segundo Marangon (2018), para caracterizar a resistência do solo de forma 

que se possam ser calculados outros valores de tensão, é necessário realizar a 

aplicação de diversas tensões em no mínimo 03 (três) corpos de prova, para se obter 

a envoltória de resistência ao cisalhamento do solo, utilizando a envoltória de Morh-

Coulumb, interpolando seus dados. O gráfico permite a obtenção de valores de 

resistência diferentes daqueles resultantes das tensões aplicadas pelos ensaios. 

 

FIGURA 20 – INTERPOLAÇÃO DOS PONTOS DE RUPTURA PARA OBTENÇÃO DA ENVOLTÓRIA 

DE MOHR-COULOMB. 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

2.5.1.1 Controle da drenagem e o ensaio 

 

O ensaio de cisalhamento direto, é utilizado há muitos anos, por ser prático. 

Até recentemente foi o único em que se era possível se obter os parâmetros relativos 

à resistência do solo. Uma de suas deficiências, também em decorrência de sua 

simplicidade, é que ele não fornece parâmetros relativos à deformabilidade e pressão 

neutra do solo. 

Segundo Marangon (2018), uma das formas para se estabelecer parâmetros 

distintos para a influência da poro-pressão e sem sua influência, é realizar o ensaio 

sem drenagem ou com drenagem. A drenagem consiste na aplicação de placas 

porosas no fundo e parte superior da caixa, ambas em contato com o solo, a fim de 

permitir que a poro pressão não influencie nos resultados. O ensaio sem drenagem, 

pode ocorrer variações da resistência em decorrência de perdas da pressão neutra 

durante sua realização, pois o sistema da caixa e amostra, não garante total vedação. 
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FIGURA 21 – ESQUEMA DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO: DRENAGEM DA AMOSTRA. 

 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

Nos casos de ensaios com areias, são sempre realizados com drenagem e 

seus resultados considerados como tensões efetivas. Já no caso das argilas, podem 

ser realizados ensaios drenados ou não drenados, desde que neste último, os 

carregamentos sejam aplicados de forma rápida para não sofrer com a possibilidade 

de perda da poro-pressão. 

O ensaio de cisalhamento direto pode ser antigo e simples comparado aos 

ensaios mais modernos e elaborados como os triaxiais, mas são extremamente 

eficazes quando se quer descobrir parâmetros de resistência de um solo com o 

diferencial de se obter também sua resistência residual (MARANGON, 2018). 

 

2.5.1.2 Comportamento tensão deformação de solos 

 

Através da relação das tensões aplicadas e suas respectivas deformações, 

conseguimos identificar o tipo de ruptura e sua principal característica: frágil ou 

plástica. 
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FIGURA 22 – ASPECTO DAS CURVAS TENSÃO X DEFORMAÇÃO DOS SOLOS. 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Percebe-se que no regime de ruptura frágil, após ser atingida a tensão de 

ruptura 𝜏𝑚á𝑥, a resistência cai abruptamente formando um pico, no decorrer da 

deformação, sendo de fácil visualização s resistência residual 𝜏𝑟𝑒𝑠. 

Já a ruptura plástica ocorre de forma linear e de crescente, mantendo o 

esforço máximo no decorrer da deformação. Os solos apresentam sua ruptura 

característica em decorrência da dureza do material que o compõe, por exemplo, 

argilas rijas e duras, assim como áreas compactes, apresentam ruptura frágil, argilas 

moles e médias ou areias fofas e pouco compactas, sofrem ruptura plástica. 

O exemplo da Figura 23 a seguir, demonstra as curvas de tensão e 

deformação de quatro ensaios realizados de cisalhamento direto, utilizando o mesmo 

material, argila, em todos e diferentes carregamentos. 

Em função do comportamento da curva, podemos determinar que se trata de 

solo mole ou médio, pois é percebido que o valor de máximo da resistência não é 

alcançado. De posse desses dados, é realizado o traçado da envoltória de resistência 

do solo, com a obtenção dos respectivos parâmetros de coesão (𝑐′) e ângulo de atrito 

interno (𝜑) (MARANGON, 2018). 
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FIGURA 23 – CURVAS TENSÃO CISALHANTE X DESLOCAMENTO HORIZONTAL. 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

Outro exemplo, apresentado na Tabela 4, apresenta a tabulação dos dados e 

respectivos cálculos de um dos ensaios de cisalhamento direto mostrados acima. 

 

TABELA 4 – VALORES ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO – CD. 

 

FONTE: MARANGON (2018) 

 

Foi aplicada tensão normal 𝜎 = 17,2 kPa e de valores calculados ao longo da 

execução do ensaio, para o posterior traçado da sua envoltória de resistência. Os 
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valores fornecidos através do ensaio de cisalhamento direto, são mais precisos 

apenas para os casos de ruptura plástica, pois os esforços são iguais ao longo de 

toda seção do rompimento. Já na frágil, existe diferenciação das tenções entre as 

bordas e o centro da amostra. 

 

2.5.1.3 Fatores que influenciam os resultados 

 

Para cada tipo de solo e suas respectivas características, existem fatores que, 

se não respeitados, trarão imprecisão na obtenção de sua resistência ao 

cisalhamento. 

Segundo Marangon (2018), para as areias, os principais fatores são a 

compacidade, as formas das partículas e sua distribuição granulométrica. Para as 

argilas, seriam o adensamento, a sensibilidade da estrutura, a condição de saturação 

ou teor de umidade, a velocidade de aplicação das cargas e a ocorrência da pressão 

neutra. 

 

2.5.1.4 Adensamento 

 

Adensamento é a redução de volume do solo através da diminuição de seu 

índice de vazios, através da aplicação de uma tensão, seja ela do peso próprio ou de 

algum tipo de sobre carga externa (movimentação das placas tectônicas, 

sobreposição de outros solos carregados, etc.). Solos argilosos possuem uma escala 

maior de compressibilidade comparados aos arenosos (MARANGON, 2018). 

Na realização do ensaio de cisalhamento direto, os solos pré-adensados 

tendem a se expandir, aumentando a probabilidade de absorção de água. Esta 

absorção acaba alterando a pressão efetiva (𝜎′) do solo por gerar pressão neutra (𝑢), 

implicando problemas na determinação de sua resistência. Por este motivo se faz 

importante realizar o ensaio com drenagem nas argilas pré-adensadas. 

Um solo normalmente adensado, é aquele que ainda não sofreu um nível de 

tensão elevado e podem sofrer compressibilidade, portanto não se pode atribuir à 

condição de pré-adensada a ele. 

Desta forma, as argilas normalmente adensadas, diminuem o seu volume na 

realização do ensaio cisalhamento direto, for sofrerem a ação de uma tensão normal 
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ao corpo de prova. Ocorre o aumento da pressão efetiva (𝜎′) por apresentar pressão 

neutra (𝑢) positiva que se dissipa (MARANGON, 2018).  

 

2.5.1.5 Tensões principais 

 

Antes da aplicação do carregamento no corpo de prova, o plano horizontal é 

o principal plano maior. No momento da aplicação das forças cisalhantes, os planos 

principais sofrem rotação, deixando sua análise muito complexa. 

Segundo MArangon (2018), esta condição faz com que ocorra a 

impossibilidade de se verificar os esforços atuantes em diferentes sentidos daquele 

da ruptura, sendo realizado apenas um ensaio. Para se determinar as tensões 

associadas principais, é necessário traçar a envoltória para determinar o círculo de 

Mohr à condição de equilíbrio incipiente. Desta forma são obtidas as tensões principais 

através do traçado do respectivo círculo que tangencia a linha de ruptura no ponto 

determinado.   

 

2.6 MÉTODOS DE MELHORAMENTO DOS SOLOS COM ESTABILIZANTES 
 

Há a possibilidade de se alterar as propriedades do solo por métodos 

mecânicos, térmicos, químicos, além de outros (KÉDZI, 1979). Os métodos de 

alteração que ocorrem no solo-cimento são, por exemplo, métodos físicos (hidratação 

- cimentação e endurecimento devido à hidratação de cimento Portland) e métodos 

químicos (trocas iônicas – processos complexos de mudanças da adsorção nas 

partículas de solo – troca de bases). 

Além de cimento e cal, uma série de substâncias com ação química podem 

ser aplicadas no melhoramento de solos. Alguns materiais utilizados na estabilização 

química dos solos são resíduos de processos industriais, tais como vinhoto, licor negro 

kraft, alcatrão de madeira de eucalipto, escória de aciaria e lama-de-cal (THOMÉ, 

2008). 

 

2.6.1 Solos misturados com cimento 

 

Nos últimos anos, os estudos para a utilização de misturas de cimento no solo 

têm se intensificado e alguns resultados satisfatórios já podem ser observados. Pode 
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ser citada, por exemplo, a conclusão de Foppa (2005) a qual expõe que mesmo 

pequenas quantidades de cimento promovem aumentos consideráveis da resistência 

da mistura. 

Segundo o autor, na faixa de teores estudados (1% até 7%), a resistência à 

compressão simples aumentou linearmente com o aumento do teor de cimento. Além 

disso, o ganho de resistência em seu trabalho foi gerado com o aumento da massa 

específica aparente seca do solo-cimento compactado, o que indica que nos casos de 

amostras mais compactas há ocorrência de uma maior cimentação na mistura solo-

cimento. Isso porque, a causa desse fenômeno parece ser a ocorrência de um número 

maior de contatos e, consequentemente, há uma maior possibilidade de o cimento 

promover a união das partículas. 

Alguns autores também salientam a correlação entre as dosagens adotadas, 

o tipo de solo e a finalidade da mistura. Para Balbo (2007), a diferença entre a mistura 

de SMC (Solo Melhorado com Cimento) e a mistura de SC (Solo-Cimento) está na 

quantidade de cimento empregado e também na resposta do material para a finalidade 

desejada, seja de comportamento resistente apenas à presença de água (SMC) ou 

seja trabalhando à flexão com resistências elevadas (SM). 

Tanto nas misturas SMC e SC, o cimento tem o papel de criar carapaças 

envolvendo os grãos do solo, criando assim uma barreira contra a água. Desta forma 

evita a expansão dos dolos sensíveis à umidade (BALBO, 2007). 

O Solo Melhorado com Cimento tem a função de aumentar a estabilidade do 

solo, diminuir sua expansão e seu índice de plasticidade, resultando em um material 

estável, mas de baixa rigidez quando comparado com o solo-cimento. Geralmente são 

empregados teores de 2 a 4% de cimento, em massa, na sua dosagem. 

 

2.6.2 Solos misturados com cal 

 

Neste tópico será abordado um breve histórico da utilização da técnica de 

mistura solo cal, assim como o processo que ocorre entre a mistura de cal e solo. 

 

2.6.2.1 Breve histórico 

 

A técnica de melhoramento de solos através da adição de cal possui relatos 

de sua utilização desde a época dos romanos, especificamente em obras rodoviárias. 
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A exemplo disso, tem-se a “Via Ápia”, obra, esta, reconhecida historicamente por ser 

uma das primeiras estradas construídas com a adição de cal ao solo e pela 

extraordinária durabilidade obtida através desse método (GUIMARÃES, 2002 apud 

ARAÚJO, 2009). 

Após muitos anos, desde o princípio da sua utilização, a cal vem ganhando 

espaço no mercado da construção civil devido a sua eficiência e baixo custo. Seu 

consumo em grande escala iniciou-se nos Estados Unidos da América (EUA) e na 

União Soviética (URSS), durante o século XX. No entanto, o emprego da cal em obras 

rodoviárias deixou de ser largamente utilizado até depois a II Guerra Mundial (LIMA, 

1984 apud ARAÚJO, 2009). 

No Brasil, há relatos da obtenção de resultados satisfatórios através da 

utilização deste método em obras de pavimentação, como no aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo; em um trecho da Avenida Sernambetiba, localizada no 

município de Guanabara (RJ), além de seu emprego em rodovias como as de 

Curitiba/Porto Alegre, Brasília/Fortaleza e Cruz Alta/Carazinho, (BR 377/RS) 

(GUIMARÃES, 2002 apud CORTELETI, 2013). 

 

2.6.2.2 Técnica solo-Cal 

 

Segundo Azevêdo (2010), a mistura solo-cal é definida basicamente pela 

interrelação de solo, cal e água. O autor destaca ainda que no processo de tratamento 

dos solos com cal ocorrem reações químicas e físico-químicas entre a cal e os 

elementos presentes no solo. 

No que se refere ao seu emprego no tratamento das propriedades de solos 

para possibilitar o aproveitamento de áreas inadequadas para receber cargas de uma 

construção, destacam-se as cais virgens e hidratadas (NEVES, 2009). 

Conforme Guimarães (1995), a cal, produto resultante do tratamento térmico 

das rochas calcárias (calcinação), quando combinada a uma massa de solo provoca 

reações instantâneas. Uma vez na presença de solos de granulometria fina (argila e 

silte) e um teor de umidade adequado, ocorrem as seguintes reações: troca iônicas e 

loculação/aglomeração, reação pozolâmica (cimentante) e carbonatação (AZEVÊDO, 

2010; CORRÊA, 2008). 
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2.6.2.3 Troca de íons e floculação/aglomeração 

 

As reações de troca de íons ocorrem imediatamente à adição de cal ao 

argilomineral e levam à consequente floculação, ou aglomeração, de suas partículas. 

De uma forma geral, essas reações consistem em uma troca de base, onde os íons 

de sódio, magnésio e hidrogênio (de carga mais baixa) existentes na superfície das 

partículas de argila são substituídos pelos cátions (de carga mais elevada) derivados 

da cal. A atração entre as partículas argilosas que provoca a floculação depende da 

carga e do tamanho dos íons presentes em sua interface (MITCHELL; HOOPER, 1961 

apud WILHELMS, 2014). 

O grau de ocorrência dessas reações depende das características do meio 

(LITTLE, 1995). Segundo Corrêa (2008), a inserção de cal provoca alterações nas 

características do solo quanto à plasticidade, umidade, granulometria e compactação, 

de forma a resultar num ganho de resistência por atrito. 

 

2.6.2.4 Reações cimentantes pozolâmicas 

 

De acordo com Neves (2009), a adição de cal em solos com parcelas argilosas 

provoca, de uma forma lenta e a longo prazo, a cimentação das partículas através de 

reações pozolâmicas. Esse processo ocorre devido a presença de sílica e alumínio 

no mineral que, quando em contato com a cal, formam os compostos de silicatos e 

aluminatos hidratados de cálcio, compostos esses semelhantes ao produto obtido 

através da hidratação do cimento Portland e caracterizados por serem altamente 

influentes no processo de estabilização de solos. Para que estas reações ocorram, 

segundo o autor, é necessário um teor de cal suficiente para elevar o PH do meio de 

modo a possibilitar a reação entre os minerais da fração argila e cal. 

 

2.6.2.5 Carbonatação 

 

A carbonatação é caracterizada por ser uma reação de ação rápida entre a 

cal e o dióxido de carbono (AZEVÊDO, 2010). Esse processo ocorre devido aos 

cátions de cálcio adsorvidos pelas partículas de argila floculadas reagirem com o 

dióxido de carbono presente no ar que, segundo Neves (2009), impossibilita a 

cimentação através da reação pozolâmica. O efeito dessas reações prejudica 
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substanciais alterações das propriedades necessárias para a estabilização de solos. 

Dessa forma, faz-se necessário reduzir ao máximo o contato da mistura solo-cal com 

o ar atmosférico de forma a mitigar a carbonatação (AZEVÊDO, 2010). 

 

2.6.3 Interferência da granulometria dos grãos 

 

De acordo com Bernucci et al. (2008), para que o solo seja estabilizado com 

cimento, de forma econômica, ele deve conter porção de areia, pois caso tenha um 

valor muito elevado de argila pode exigir um aumento considerável de cimento, 

apresentar elevada retração e, ainda, tornar o processo mais caro. As misturas de 

solo-cimento podem acontecer de duas formas distintas: para se obter um 

enrijecimento significativo do solo, empregam-se percentuais, em geral, acima de 5% 

e para uma melhoria parcial das propriedades, principalmente trabalhabilidade 

conjugada com certo aumento da capacidade de suporte, empregam-se percentuais 

mais baixos, da ordem de 3%, que é o caso do solo melhorado com cimento. 

Embora alguns solos apresentem maiores restrições ao tratamento, qualquer 

tipo de solo pode ser estabilizado com cimento, todavia, os solos com teor de areia 

entre 40 e 50% são os mais apropriados para este fim por proporcionarem misturas 

de maior durabilidade. O solo mais indicado para base de pavimento com base de 

solo-cimento é o do local da obra, pois assim são diminuídos os custos com transporte 

que viabiliza a execução. Os solos com alta carga orgânica, não podem ser utilizados 

(LOPES, 2002). 

De acordo com Enamorado (1990), solos arenosos de boa graduação com 

baixa e média plasticidade são os mais suscetíveis a serem estabilizados com 

cimento, pois requerem baixos teores de aditivos, enquanto que aqueles com elevada 

plasticidade (LP > 60) são problemáticos, já que exigem, além de alta dosagem de 

cimento, equipamentos misturadores capazes de realizar esta mistura. O autor 

salienta também, que em solos coesivos, o cimento ao hidratar-se, desenvolve fortes 

pontes entre partículas do solo formando uma matriz muito efetiva na fixação das 

partículas, tal que elas não possam deslizar umas em relação às outras. 

Desta forma, para solos argilosos e siltosos que apresentam menor 

granulometria, é mais indicada a aplicação de solo-cal por seu melhor desempenho 

em função da sua melhor compatibilidade das propriedades físico-químicas 

(BERNUCCI et al. 2008). 
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2.6.4 Interferência da matéria orgânica 

 

Existem fatores que podem restringir o aumento dos parâmetros de 

resistência através do tratamento do solo com a adição de cimento. Segundo 

Vendruscolo (1996), a matéria orgânica pode retardar ou impedir a hidratação do 

cimento em misturas solocimento. Uma das razões é que a matéria orgânica absorve 

os íons cálcio e, portanto, a adição de cal hidratada pode permitir que o solo fosse 

tratado com cimento. Além disso, a presença de sais, especialmente sulfatos, bem 

como um pH ácido, são fatores que também inibem o desenvolvimento da resistência 

à compressão não confinada de um solo tratado com cimento. 

 

2.7 FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇOS DE TRAÇÃO 
 

Os estudos referentes a Fundações Submetidas a Esforços de Tração são 

relativamente recentes, em decorrência da dependência de parâmetros e métodos 

que só a Mecânica dos Solos veio suprir e assim, a partir dela, foi possível desenvolver 

também uma infinidade de áreas dentro da engenharia. 

A primeira publicação realizada tomando como base observações de 

superfícies de ruptura em modelos reduzidos, foi feita por Balla (1961), tomando como 

princípio as teorias da Mecânica dos Solos, embora o Método de Cone tenha sido 

publicado na década de 1910, sobre a determinação da capacidade de carga de 

fundações tracionadas. 

 

2.7.1 Método de Grenoble 

 

A Universidade de Grenoble na França, desenvolveu um método, através de 

trabalhos como os de Montel (1963), Matin (1966) e Batmanabane (1973) que 

abrange, praticamente todos os tipos normalmente executados de fundação. Este 

método tem como base um número elevado de ensaios realizados em modelos 

reduzidos, onde através de suas observações, originou-se a elaboração de sua teoria. 

A partir destas observações, foram realizados estudos avançados sobre o estado de 

equilíbrio limite dos solos. 

Os principais trabalhos de pesquisa sobre Fundações Submetidas a Esforços 

de Tração realizados na Universidade de Grenoble, estão nas teses de Ribier (1962), 
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Martin (1963), Montel (1963), Martin (1966), Trãn-Vo-Nhiêm (1971), Batmanabane 

(1973), sendo a de Martin (1966) a tese em que engloba praticamente toda a teoria.  

Todos os trabalhos realizados na Universidade de Grenoble tiveram a 

colaboração e o apoio da empresa estatal de energia elétrica francesa E.D.F. 

(Electricité de France) que, juntamente com uma série de instituições, realizou um 

número elevado de provas de carga realizadas em escala natura, além dos próprios 

resultados obtidos por seus modelos reduzidos ensaiados, atestando assim seu 

modelo de cálculo. 

O Método de Grenoble foi extensamente difundido através de muitos 

trabalhos para congressos, seminários, etc., descrevendo sua teoria e aplicações 

servindo de fonte de comparação em resultados de ensaios e os previstos por ela. 

A presente dissertação será limitada a apresentar os procedimentos de 

cálculo para as fundações de linhas de transmissão de energia e seus respectivos 

solos, apresentando resultados e considerações relativos a eles e não tem a intensão 

em se aprofundar nas premissas de cálculo e dos desenvolvimentos das equações 

que formam a metodologia desenvolvida na Universidade de Grenoble sobre o cálculo 

de fundações submetidas a esforços verticais de tração, por se tratar de um tema 

extenso e complexo. 

Desta forma, serão considerados os casos de fundação tipo estaca, do tipo 

placa ou sapata de pequena espessura e fundação por placa e fuste. Este terceiro 

tipo também se aplica ao caso de sapatas de maiores espessuras, em sua grande 

maioria, e de tubulões com alargamento de base. 

 

2.7.1.1 Caso de estacas cilíndricas em solo homogêneo 

 

Para este método é considerada uma zona solidária de solo que permanece 

junto da estaca no momento da ruptura por tração. Sua limitação é obtida por 

segmento de reta. 

Sua capacidade de carga (também aplicável a tubulão sem alargamento de 

sua base) em um solo homogêneo é obtida pela aproximação entre os estados de 

equilíbrio limite adicionando os valores em meio com peso sem coesão aos valores 

sem peso com coesão (DANZIGER, 1983). A soma da resistência ao cisalhamento 

mobilizada ao longo da superfície de ruptura, do peso da fundação, do peso do solo 
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solidário à estaca no processo de ruptura e da sobrecarga (atuante na superfície da 

estaca se existir), será a carga de ruptura.  

Seu cálculo é representado pela Equação 12. 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝. 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 (12) 

 

Sendo: 

𝑄𝑟𝑡  a carga de ruptura da estaca 

𝑝  o perímetro da estaca de raio R 

𝐷  o comprimento ou profundidade de assentamento da estaca 

𝑃  o peso da estaca 

𝑐  coesão 

𝛾  peso específico aparente natural 

𝑞𝑜 sobrecarga uniforme, infinitamente extensa, atuante na superfície do 

terreno 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞   coeficientes de capacidade de carga â tração. 

 

De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 são coeficientes dependentes do ângulo 𝜆 

que é formado pela estaca e a superfície de ruptura, vinculada a uma reta; do ângulo 

de atrito interno do solo 𝜙; e da relação 𝐷/𝑅 (profundidade relativa). O ângulo 𝜆 

assume valores próximos a − 𝜙/8 para qualquer tipo de solo. Os coeficientes 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾, 𝑀𝑞 são apresentados em forma de ábaco e estão em função de 𝜙 e 

𝐷/𝑅. 

Para estacas prismáticas, são aplicadas as mesma fórmulas e coeficientes, 

desde que seja considerado o raio equivalente em relação ao comprimento do seu 

perímetro, conforme demonstrado pela FIGURA 24. 
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FIGURA 24 – SUPERFÍCIES DE RUPTURA REAL E ADMITIDA. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Para solos estratificados, é considerada a resistência em cada camada 

somada a sobrecarga das camadas sobrejacentes para o cálculo da capacidade de 

carga, mediante aplicação do coeficiente 𝑀𝑞. 

 

FIGURA 25 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 
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 FIGURA 26 – COEFICIENTE DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀𝑞. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

2.7.1.2 Caso de placas em solo homogêneo 

 

Para este tipo de fundação, utilizando por exemplo, o suporte de tirantes 

metálicos ou das peças acima da base de uma grelha de torre de linha de transmissão, 

poderá ser aplicada sapata ou tubulão com alargamento de sua base, onde seus 

elementos superiores possam ser capazes de resistir a alguma carga de tração, sob 

o ponto de vista geotécnico.  

Além da escolha da solução de fundação empregada (placa ou tubulão), se 

faz necessário classificar duas categorias de solo, onde o comportamento no processo 

de ruptura é distinto (DANZIGER, 1983). 

 

Categoria 1: Solos fracos, argilosos, com elevado grau de saturação e ângulo 

de atrito interno 𝜙 < 15°, aproximadamente. 

Categoria 2: Solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com 

baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno 𝜙 > 15°, 

aproximadamente. 
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2.7.1.2.1 Placas em solos de categoria 1 

 

A relação entre a profundidade (𝐷) da placa e a profundidade crítica (𝐷𝐶) é 

influenciada diretamente pelo ângulo de atrito interno, sendo que este acaba sendo 

de valor inferior à 15° para solos coesivos. Segundo Danziger (1983), a profundidade 

crítica (𝐷𝐶) atinge valores próximos de 5, por meio de dados experimentais. 

As três possibilidades de relação entre a profundidade (𝐷) e a profundidade 

crítica (𝐷𝐶), estão descritas pela Figura 27, a seguir. 

 

FIGURA 27 – FORMAS DE RUPTURA PARA PLACAS EM SOLOS FRACOS. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Desta forma, as fórmulas para o cálculo da capacidade de carga são: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (13) 

 

Sendo: 

𝑄𝑟𝑡  - carga de ruptura da placa 

𝑝𝑏  - perímetro da placa de raio R 

𝐷  - profundidade da placa 
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𝑃  - peso da placa 

𝑆𝑏  - área da base da placa 

𝑐  - coesão 

𝛾  - peso específico aparente natural 

𝑞𝑜 - sobrecarga uniforme, infinitamente extensa, atuante na superfície do 

terreno 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞  - coeficientes de capacidade de carga â tração 

 

De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 são em função do ângulo de atrito interno 

do solo 𝜙; e da relação 𝐷/𝑅 (profundidade relativa) e são obtidos através de ábacos 

correspondentes (Figura 28). Para o valor de 𝜆 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 0,2, corresponde ao valor de 

𝐷𝐶/𝑅 = 5. 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷𝐶  [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷𝐶(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + (𝑞𝑜 + 𝛾 (𝐷 − 𝐷𝐶))𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝐶𝛾 (14) 

 

Sendo: 

𝑄𝑟𝑡 - carga de ruptura da placa 

𝑝𝑏 - perímetro da placa de raio R 

𝐷 - profundidade da placa 

𝑃 - peso da placa 

𝑆𝑏 - área da base da placa 

𝑐 - coesão 

𝛾 - peso específico aparente natural 

𝑞𝑜 - sobrecarga uniforme, infinitamente extensa, atuante na superfície do 

terreno 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞   - coeficientes de capacidade de carga â tração 

 

De tal forma que os coeficientes seguem os mesmos da equação anterior com 

ressalva para o caso de 𝐷 ≤ 𝐷𝐶, onde deverá ser considerado 𝐷 = 𝐷𝐶 na relação 𝐷/𝑅 

para entrada nos ábacos. 

Para placas retangulares, deve-se calcular o raio equivalente 𝑅𝑒 = 𝑝/8 e a 

profundidade crítica 𝐷𝐶 = 5𝐵. 
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FIGURA 28 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾, 𝑀𝑞  

PARA 𝜆 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 0,2 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

2.7.1.2.2 Placas em solos de categoria 2 

 

Assim como a situação em solos de categoria 1, a relação entre a 

profundidade (𝐷) da placa e a profundidade crítica (𝐷𝐶) é influenciada diretamente pelo 

ângulo de atrito interno, mas com a diferença que no caso de terrenos resistentes, 

sendo eles argilosos ou arenosos, seu valor é superior à 15°. Em função disto, são 

verificados dois tipos de rupturas do solo, uma para fundações mais próximas da 

superfície denominada ruptura generalizada e outra para fundações mais profundas 

denominada ruptura localizada. 

As duas possibilidades de ruptura estão diretamente relacionadas entre a 

profundidade (𝐷) e a profundidade crítica (𝐷𝐶) de cada fundação, estão descritas pela 

Figura 29, a seguir.  
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FIGURA 29 – FORMAS DE RUPTURA PARA PLACAS EM SOLOS RESISTENTES. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Desta forma, as fórmulas para o cálculo da capacidade de carga são: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (15) 

 

Sendo: 

𝑄𝑟𝑡  - carga de ruptura da placa 

𝑝𝑏 - perímetro da placa de raio R 

𝐷 - profundidade da placa 

𝑃 - peso da placa 

𝑆𝑏 - área da base da placa 

𝑐 - coesão 

𝛾 - peso específico aparente natural 

𝑞𝑜 - sobrecarga uniforme, infinitamente extensa, atuante na superfície do 

terreno 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞  - coeficientes de capacidade de carga â tração 
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De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 são em função do ângulo de atrito interno 

do solo 𝜙; e da relação 𝐷/𝑅 (profundidade relativa) e são obtidos através de ábacos 

correspondentes (Figura 30). O ângulo 𝜆 = − 𝜙/4, verificado experimentalmente. 

 

FIGURA 30 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾, 𝑀𝑞 PARA 

𝜆 = − 𝜙/4 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Para os solos sem coesão (𝑐 = 0), tal qual é o caso das areias, foi verificado 

que o ângulo 𝜆 tem valor próximo do ângulo de atrito interno do solo 𝜙, anulando assim 

os coeficientes 𝑀𝜙 e 𝑀𝑞. Gerando assim, para (𝑐 = 0), a Equação 16: 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷² 𝛾𝐷𝑀𝛾 + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (16) 

 

Para 𝜆 = − 𝜙, o coeficiente 𝑀𝛾é obtido em ábaco correspondente e em função 

de 𝜙 e 𝐷/𝑅. 
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FIGURA 31 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀𝛾 PARA 𝜆 = − 𝜙/4 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑆𝑏𝑀( 𝜆𝐷 𝑡𝑔 𝜙 + 𝑐) + 𝑃 (17) 

 

Por ser exclusivamente função de 𝜙, o coeficiente 𝑀 é obtido por ábaco, para 

o valor de 𝑅𝑓/𝑅 = 0, onde 𝑅𝑓 é o valor do raio do fuste, se houver. No caso de placas 

retangulares, se deve determinar o raio equivalente por 𝑅𝑒 = 𝑝/2𝜋, utilizando-se as 

fórmulas anteriores. 
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FIGURA 32 – COEFICIENTES DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO 𝑀 PARA 𝜆 = − 𝜙/4 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

2.7.1.3 Caso de sapatas, ou sistema placa e fuste, em solo homogêneo 

 

Para este caso são adotadas e consideradas as mesmas expressões de 

cálculo com a diferença que são consideradas as influências do fuste e da espessura 

da base, maiores em relação ao caso anterior. 

 

2.7.1.3.1 Sapatas ou sistema de placa e fuste em Solos de Categoria 1 

 

A superfície de ruptura varia em função da profundidade 𝐷 e a profundidade 

crítica 𝐷𝐶, apresentando três variações: 𝐷 < 𝐷𝐶; 𝐷 = 𝐷𝐶; 𝐷 > 𝐷𝐶, sendo que neste 

último o fuste atua como uma estaca ao longo da diferença da profundidade 𝐷 e a 

profundidade crítica 𝐷𝐶, conforme apresentado na FIGURA 33.  
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FIGURA 33 – FORMAS DE RUPTURA PARA SAPATAS EM SOLOS FRACOS. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Para estimativa da profundidade crítica 𝐷𝐶, foram adotadas as expressões 

5(𝑅 − 𝑅𝐹) para estacas circulares e 5(𝐵 − 𝑏) para estacas retangulares. 

Desta forma, as fórmulas para o cálculo da capacidade de carga são: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (18) 

 

Sendo: 

𝑄𝑟𝑡 - carga de ruptura da placa 

𝑝𝑏 - perímetro da placa de raio R 

𝐷 - profundidade da placa 

𝑃 - peso da placa 

𝑆𝑏 - área da base da placa 

𝑆𝑓 - área do fuste 

𝑐 - coesão 

𝛾 - peso específico aparente natural 

𝑞𝑜 - sobrecarga uniforme, infinitamente extensa, atuante na superfície do 

terreno 

𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 - coeficientes de capacidade de carga â tração 
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De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 são em função do ângulo de atrito interno 

do solo 𝜙; e da relação 𝐷/𝑅 (profundidade relativa) e são obtidos através do ábaco 

correspondente visto anteriormente (Figura 28). O ângulo 𝜆 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 0,2, verificado 

experimentalmente. 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑄𝑟𝑡(𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄𝑟𝑡(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) + 𝑃 (19) 

 

Parcela da base: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷𝐶  [𝑐. 𝑀𝐶1 + 𝛾𝐷𝐶(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾1) + (𝑞𝑜 + 𝛾(𝐷 − 𝐷𝐶))𝑀𝑞1] + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝐶𝛾 (20) 

 

Parcela do fuste: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑓 . (𝐷 − 𝐷𝐶) [𝑐. 𝑀𝐶2 + 𝛾(𝐷 − 𝐷𝐶)(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾1) + 𝑞𝑜𝑀𝑞2] (21) 

 

De tal forma que, 𝑀𝐶1, 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾1, 𝑀𝑞1 utilizam o mesmo ábaco da Figura 28, 

considerando 𝐷 = 𝐷𝐶 na relação 𝐷/𝑅. 

Já os coeficientes 𝑀𝐶2, 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾2, 𝑀𝑞2 utilizam o mesmo ábaco das Figuras 25 

e 26 calculados para o ângulo 𝜆 = − 𝜙/8 e utilizar a relação (𝐷 − 𝐷𝐶)/𝑅. 

Para sapatas quadradas ou retangulares, em qualquer profundidade, se deve 

considerar o raio equivalente 𝑅𝑒 = 𝑝/8 para contribuição da base. Para profundidades 

maiores de a crítica e fuste não circular, utilizar o raio equivalente 𝑅𝑒 = 𝑝/2𝜋. 

 

2.7.1.3.2 Sapatas ou sistema de placa e fuste em Solos de Categoria 2 

 

Da mesma forma em que ocorre nos solos de categoria 1, a superfície de 

ruptura também varia em função da profundidade 𝐷 e a profundidade crítica 𝐷𝐶, 

apresentando três variações: 𝐷 < 𝐷𝐶; 𝐷 = 𝐷𝐶; 𝐷 > 𝐷𝐶, sendo que neste último o fuste 

atua como uma estaca isolada possuindo ângulo de ruptura de 𝜆 = − 𝜙/8 para 

cálculo.  
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FIGURA 34 – FORMAS DE RUPTURA PARA SAPATAS EM SOLOS RESISTENTES. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (22) 

 

De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 utilizam o mesmo ábaco da Figura 30, 

considerando 𝐷 = 𝐷𝐶 na relação 𝐷/𝑅 e calculados para o ângulo 𝜆 = − 𝜙/4. 

Para solos arenosos, em razão da coesão 𝑐 = 0, os coeficientes  𝑀𝜙 e 𝑀𝑞 se 

anulam, resultando a Equação 23 simplificada a seguir. 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷2𝛾𝑀𝛾 + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (23) 

 

O coeficiente 𝑀𝛾 é fornecido também pelo ábaco da Figura 31 para 𝜆 = − 𝜙/8. 

Para o caso de sapatas não circulares, é necessário calcular o raio 

equivalente 𝑅𝑒 = 𝑝/2𝜋. 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑄𝑟𝑡(𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄𝑟𝑡(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) + 𝑃 (24) 

 

 



72 

 

Sendo a parcela da base expressa por: 

 

𝑄𝑟𝑡 = (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝑚𝑀(𝛾𝐷 𝑡𝑔𝜙 + 𝑐)  (25) 

 

Onde m é o coeficiente obtido pelo ábaco da Figura 35, da relação entre a 

espessura da base e de 𝑅𝑓/𝑅, de forma semelhante, o coeficiente M é obtido através 

do ábaco da Figura 32. 

E a parcela do fuste expressa por: 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] (26) 

 

De tal forma que, 𝑀𝐶 , 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 , 𝑀𝑞 utilizam os mesmos ábacos das Figuras 

25 e 26, considerando 𝐷 = 𝐷𝐶 na relação 𝐷/𝑅 e calculados para o ângulo 𝜆 = − 𝜙/8.  

No caso de sapatas não circulares, o coeficiente M é obtido como no caso de 

placas, no ábaco da Figura 32 para o valor de 𝑅𝑓/𝑅 = 1.  

Quanto ao coeficiente 𝑚, deve-se o ábaco da Figura 35 abaixo, utilizando-se 

como entradas os valores de 𝑒/𝐵 e 𝐵𝑓/𝐵, sendo 𝑒 a espessura da base, 𝐵𝑓 a metade 

da largura do fuste e 𝐵 a metade da largura da base. 

 

FIGURA 35 – COEFICIENTE DE CAPACIDADE DE CARGA A TRAÇÃO m. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 
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Representado pela Figura 36, o esquema das rupturas generalizada e 

localizada, destacando a interseção das suas respectivas linhas quando 𝐷 = 𝐷𝑐, onde 

para se determinar a profundidade crítica 𝐷𝑐, é necessário igualar as expressões (36) 

ou (37) e (38). Martin (1966) recomenta que se deve calcular os valores de carga de 

ruptura correspondentes aos dois regimes e adotar o menor valor, tanto para solos de 

categoria 1 como para solos de categoria 2. 

 

FIGURA 36 – VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA COM A PROFUNDIDADE, EM SOLOS 

RESISTENTES. 

 

FONTE: MARTIN (1966) 

 

Com o estabelecimento das diversas correlações, é possível obter-se 

fórmulas desenvolvidas a partir da teoria, para tubulões e sapatas rasas, que fornecem 

a capacidade de carga da fundação diretamente a partir dos dados obtidos pelos 

ensaios de campo e de laboratório. 

 

2.7.1.3.3 Expressões dos coeficientes de capacidade de carga à tração 

 

As expressões abaixo apresentam os coeficientes de resistência ao 

arrancamento utilizados na expressão geral da capacidade de carga à tração, 𝑄𝑓𝑡. O 

coeficiente de capacidade de carga à tração, relacionado à coesão, 𝑀𝑐, é calculado 

pela seguinte expressão:  

 

𝑀𝑐 = [−
𝑡𝑔 𝜆

𝑡𝑔 ∅
+

𝑓

𝐻
𝑐𝑜𝑠∅ × (1 +

𝑡𝑔 𝜆

𝑡𝑔 ∅
)] × (1 −

𝑡𝑔 𝜆

2
×

𝐷

𝑅
) 

(27) 
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Sendo, 

𝑓

𝐻
= 𝑡𝑔 (

𝜋

4
+

∅

2
) +

cos 𝑛 − 𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos 𝑚

cos 𝑛 + 𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos 𝑚
 

(28) 

 

Onde: 

𝑚 = −
𝜋

4
+

∅

2
+ 𝜆 

(29) 

 

𝑛 = 𝑠𝑒𝑛−1[𝑠𝑒𝑛 ∅ × 𝑠𝑒𝑛 𝑚] 

 

(30) 

 

O coeficiente de capacidade de carga à tração, relacionado ao atrito e à 

gravidade, 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾, é calculado pela seguinte expressão: 

 

𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 =
𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos (∅ + 2𝜆)

2 × 𝑐𝑜𝑠2 𝜆
× (1 −

𝑡𝑔 𝜆

3
×

𝐷

𝑅
) 

(31) 

 

O coeficiente de capacidade de carga à tração, relacionado à sobrecarga, 𝑀𝑞, 

é calculado pela seguinte expressão: 

 

𝑀𝑞 =  𝑀𝑐  𝑡𝑔 ∅ + (1 −
𝑡𝑔 𝜆

2
×

𝐷

𝑅
) 𝑡𝑔 𝜆 

(32) 

 

Para a determinação da capacidade de carga de fundações profundas (solos 

resistentes), deve-se considerar 𝜆 = 0 nas expressões anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

2.8 FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇOS DE COMPRESSÃO 
 

O dimensionamento de um elemento de fundação deverá contemplar as 

diferentes solicitações que está submetida. No que tange às fundações de torres para 

linhas de transmissão, os esforços correntes são os de arrancamento e de 

compressão (QUENTAL, 2008). Além desses, inclui-se o tombamento. 

Para as torres estaiadas de linhas de transmissão, os esforços de compressão 

atuam tanto nas fundações relativas as ancoragens dos estais (peso próprio da 

fundação), quanto a de suporte central do(s) mastro(s) (peso próprio, cargas 

acidentais, carregamentos devido ao vento e suas piores hipóteses, etc.). 

No caso da fundação central do(s) mastro(s), os esforços de compressão 

provenientes da somatória dos carregamentos, se tornam exponencialmente maiores 

que as forças horizontais e os momentos, dependendo do caso, estes acabam sendo 

desprezados, prevalecendo a força de compressão. Uma das características de 

projeto da torre estaiada e preconizar que a fundação central do(s) mastro(s) sofram 

apenas esforço de compressão, desta forma, não sofrendo ações que possam 

acarretar ao seu tombamento. 

No caso das fundações das ancoragens, a compressão proveniente do peso 

próprio da mesma, acaba entrando como fator de minoração as reações do esforço 

de tração proveniente dos cabos ligados à estrutura, e são despresados. 

 

2.8.1 Resistência à compressão 

 

Segundo a EP de FURNAS (2003), a capacidade de carga das fundações 

devem ser avaliadas através de método apropriado que possua respaldo na Mecânica 

dos Solos, tais como os de Terzaghi (1943), Meyerof (1953), Brich Hansen (1965) e 

Veisic (1975), por exemplo. Os valores garantidos através dos parâmetros 

geotécnicos, são valores de projeto obtidos a partir dos seus valores característicos, 

com seus respectivos coeficientes de minoração indicados na ABNT NBR 6112/2010. 

O modelo idealizado por Terzaghi (1943) para a ruptura dos solos, consiste 

na formação de uma cunha abaixo da fundação que mobiliza o solo adjacente 

estimulando o aparecimento de duas zonas de cisalhamento. As duas zonas, 

cisalhamento radial e cisalhamento linear - estão indicadas na figura a seguir como 2 

e 3, respectivamente, conforme a FIGURA 37. 
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FIGURA 37 – MECANISMO DE RUPTURA DOS SOLOS. 

 

FONTE: TERZAGHI (1943) 

 

A ruptura do leito do solo em que o elemento de fundação está assentado, 

ocorrerá após seja totalmente imobilizada ao longo da cunha, a resistência ao 

cisalhamento. 

 

FIGURA 38 – COMPORTAMENTO DE UMA SAPATA SOB CARGA VERTICAL. 

 

FONTE: VELLOSO e LOPES (2010) 

 

O solo passa de um comportamento elástico para o comportamento plástico, 

antes da ruptura do seu leito, antes deste ponto os recalques são reversíveis. Em uma 

segunda fase, surgem deslocamentos plásticos irreversíveis. 

O estado plástico aparece, inicialmente, junto as bordas da fundação. 

Crescendo o carregamento, cresce a zona plástica. Essa fase é caracterizada por 

recalques irreversíveis (VELLOSO E LOPES, 2010). 

A ruptura pode ocorrer de forma local ou geral, conforme Terzaghi (1943) 

havia preconizado no início. Segundo ele, solos mais compactos ou rijos, 

apresentarão ruptura do tipo geral. Essa ruptura normalmente faz com que a estrutura 

apresente tombamento e ocorre de maneira repentina. O segundo tipo de ruptura, a 
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local, ocorre em solos mais fofos. Para solos com ruptura do tipo local, Terzaghi (1943) 

propôs fatores de minoração da capacidade de carga e redução do valor da coesão. 

Também propõe uma fórmula para a determinação da tensão de ruptura do solo 

(tensão última) que leva em consideração a forma geométrica da fundação, conforme 

Equação 33. 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐. 𝑆𝑐 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 

(33) 

Sendo: 

𝑞𝑢    –    tensão de ruptura do solo; 

𝛾      –    peso específico do solo; 

𝑐      –     coesão; 

𝐵      –     menor dimensão da fundação 

𝑁𝑐, 𝑁𝛾, 𝑁𝑞    –    fatores de capacidade de carga que estão em função do ângulo 

de atrito interno 𝜑; 

𝑆𝑐, 𝑆𝛾, 𝑆𝑞   –    fatores de forma. 

 

Para a hipótese de ruptura local do solo, Terzaghi (1943) recomenda utilizar 

a mesma equação, porém com redução nos valores de coesão e ângulo de atrito 

interno, conforme explicitado a seguir: 

𝑐′ =
2

3
𝑐 

(34) 

 

𝜑′ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
2

3
tan 𝜑) 

(35) 

 

Os fatores de capacidade de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 e 𝑁𝑞 são adimensionais e dependem 

unicamente do ângulo de atrito interno 𝜑. Estes fatores são determinados com as 

seguintes equações (VEISIC, 1975): 

𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛2(45 + 0,5𝜑)𝑒𝜋 tan 𝜑 (36) 

 

𝑁𝑐 = cot  𝜑(𝑁𝑞 − 1) (37) 

 

𝑁𝛾 ≅ 2 tan  𝜑(𝑁𝑞 + 1) (38) 
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Já os fatores relacionados as formas para fundações, com base retangular, 

são calculadas com as equações a seguir (VEISIC, 1975): 

𝑆𝑞 = 1 +
𝐵

𝐿
tan  𝜑 

(39) 

 

𝑆𝑐 = 1 +
𝐵

𝐿
×

𝑁𝑞

𝑁𝑐
 

(40) 

 

𝑆𝛾 = 1 − 0,4 ×
𝐵

𝐿
 

(41) 

 

 

2.8.2 Resistência do solo a esforços laterais 

 

Diferentemente das fundações rasas cuja verificação ao tombamento 

despreza-se a resistência lateral do solo, as fundações profundas dependem dela, 

pois é o amparo elas terão para resistir ao tombamento devido aos esforços 

horizontais. 

Considerando as hipóteses de reação do solo em suas fases plástica e 

elástica para a verificação das fundações profundas submetidas a esforços 

transversais, a plástica é utilizada para a verificação da ruptura do solo através da 

análise da capacidade do solo a carga última. Já para a verificação do estado limite 

de serviço, utiliza-se métodos que consideram o solo elástico e procura-se analisar as 

deformações que são ocasionadas pelo carregamento. 

Terzaghi (1943) identificou que solos argilosos e arenosos têm reações 

diferentes para cada um. Para solos argilosos adota-se uma reação constante ao 

longo do fuste enterrado. Enquanto para solos arenosos admite-se uma reação 

linearmente variável. Desta forma, para solos arenosos, o 𝐾ℎ será determinado por: 

 

𝐾ℎ = 𝑛ℎ

𝑧

𝐵
 (42) 

 

Onde: 𝑛ℎ é a taxa de crescimento do coeficiente de reação horizontal com 

relação a profundidade, incluindo a dimensão transversal 𝐵. 
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FIGURA 39 – REAÇÃO DO SOLO ARGILOSO E ARENOSO, RESPECTIVAMENTE. 

 

FONTE: TERZAGHI (1996) 

 

Para os solos arenosos, Terzaghi (1943) propôs valores para estacas com 

30 cm de lado. 

 

TABELA 5 – VALORES TÍPICOS DO COEFICIENTE DE REAÇÃO HORIZONTAL PARA AREIAS. 

 

FONTE: VELLOSO E LOPES (2010) 

 

 Dimensões diferentes desta, os parâmetros devem ser multiplicados por b/B, 

sendo b = 30 cm e B igual a dimensão transversal adotada da fundação. 

Para solos argilosos sobreadensados, Terzaghi (1943) sugere valores 

encontrados em ensaios com placas de 30 cm de dimensão. 

 

TABELA 6 – VALORES TÍPICOS DO COEFICIENTE DE REAÇÃO HORIZONTAL PARA ARGILAS 

SOBRE ADENSADAS. 

 

FONTE: VELLOSO E LOPES (2010) 
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Para fundações de dimensões transversais diferentes de 30 cm, da mesma 

forma que em solos arenosos, multiplica-se 𝐾ℎ da Tabela 6 por b/B, sendo b = 30 cm. 

Já para solos compostos por argilas e classificados como normalmente 

adensadas, poderão ter os seguintes valores: 

 

TABELA 7 – VALORES TÍPICOS DO COEFICIENTE DE REAÇÃO HORIZONTAL PARA ARGILAS E 

SOLOS ORGÂNICOS. 

 

FONTE: VELLOSO E LOPES (2010) 

2.8.3 Método das tensões admissíveis 

 

De acordo com a prescrição da ABNT NBR 6118/2014, para resistências, a 

probabilidade de ocorrência deve ser contida no quartil inferior de 5%, portanto, no 

caso do concreto e do aço as suas resistências características 𝑓𝑐𝑘 e 𝑓𝑦𝑘 – 

respectivamente – adquiridas em ensaios laboratoriais são minoradas. O solo, da 

mesma forma que o concreto e o aço devem ter parâmetros de resistência de extrema 

confiabilidade ao serem utilizados para dimensionamento. 

A ABNT NBR 6122/2019 - Projeto e execução de fundações, define e 

descreve os métodos para se adquirir resistências características do solo que podem 

ser teóricos, semiempíricos e empíricos. Estes solos têm seus valores obtidos por 

investigações do subsolo ou por ensaios laboratoriais e de campo. A Mecânica dos 

Solos é a teoria por meio da qual a resistência característica por este método é 

adquirida, definindo-se que, na característica de solo empírico a pressão admissível é 

dada com base na descrição do terreno, e no semiempírico as propriedades dos 

materiais são estimadas mediante correlações e são adaptadas para a teoria 

Mecânica do Solo. É possível utilizar fator de segurança global ou parcial para obter 

valores confiáveis a serem utilizados como pressão admissível na fundação. Na tabela 

8 a seguir, são demonstrados os valores, de acordo com a ABNT NBR 6122/2019, 

dos fatores de segurança (𝐹𝑆) globais para minorar os valores de capacidade de carga 

último obtido via cálculo ou experimentalmente. 
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TABELA 8 – FATORES DE SEGURANÇA GLOBAIS MÍNIMOS. 

 

FONTE: NBR-6122 (2001) 

 

Um destes métodos, geralmente, são utilizados na engenharia civil: o semi-

probabilístico, ou o determinístico (Método das Tensões Admissíveis). Há uma mescla 

dos métodos se tratando de análise estrutural de torres, pois as verificações de 

estabilidade das fundações são minoradas ainda com um fator global, ainda que seja 

entendido que a análise estrutural das torres é feita com carga de trabalho com 

ponderações. 

Conforme sugerido pela ABNT NBR 6122/2019, são utilizados os fatores de 

segurança utilizados para os tubulões e sapatas, que são, respectivamente, 2,0 e 3,0, 

para o estudo de caso da presente dissertação, tendo em vista que as resistências 

das fundações são obtidas mediante correlações a partir de sondagens à percussão, 

sem prova de carga. São apresentadas as majorações adicionais dos carregamentos 

das memórias de cálculo das torres e as majorações e minorações do peso da 

fundação (peso próprio da fundação adicionado do solo aderido). 

 

2.9 PESQUISAS CORRELATAS 

 

2.9.1 Estudo da capacidade de carga ao arrancamento de estacas tubulares 

vazadas 

 

Neves (2012) investigou a influência do plug na capacidade de carga de 

estacas tubulares vazadas quando submetidas ao arrancamento através de 

procedimentos experimentais. Desenvolveu um modelo em escala reduzida que foi 

submetido a ensaios em centrífuga a 20G. 

Quando estacas tubulares vazadas são cravadas no solo e ocorre a obstrução 

deste no interior da mesma, o nível do solo no interior da estaca é inferior ao externo, 
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desta forma diz-se que houve a formação do plug, ou seja, é a obstrução da passagem 

do solo no interior da estaca durante a cravação (NEVES, 2012). 

A autora utilizou na realização do cálculo de resistência ao arrancamento três 

métodos, iniciando pelo tronco de cone (BESSA, 2005), cilindro de atrito (BESSA, 

2005) e Braja (2005). 

Concluiu que o plug exerce grande influência na capacidade de carga. Seus 

ensaios realizados, não houve formação de plug e sim preenchimento do interior da 

estaca com solo, uma vez que a areia se deslocou em relação à estaca após o 

arrancamento. 

Neves (2012) demonstrou que, para os diâmetros analisados e em areia na 

compacidade relativa de 23%, o preenchimento praticamente não influencia na 

capacidade de carga de pico. Porém, se fez evidente no comportamento pós- pico, 

onde quanto maior o preenchimento, maior a carga residual. 

Já para os casos com preenchimento denso, independentemente da 

densidade da areia externa à estaca, Neves (2012) concluiu que o preenchimento 

apresentou grande influência, não só, para as cargas de pico, mas como também no 

comportamento pós-pico. 

 

2.9.2 Modelagem numérica com elementos finitos de arrancamento de fundações 

em solos tratados com fibra 

 

Próximo a realidade abordada nessa dissertação, Sicara em 2017, elaborou 

trabalho com o objetivo principal de determinar a capacidade última de tração 

(arrancamento) de uma fundação com solo tratado no topo a partir de uma modelagem 

numérica com o programa computacional Abaqus a partir dos ensaios feitos em solos 

tratados. Os modelos numéricos foram feitos a partir dos ensaios ao arrancamento 

em solos tratados por Ruver (2011) e Girardello (2014) para um aterro de areia 

(proveniente da cidade de Osório/RS) e areia com fibra (monofilamentos de 

polipropileno). 

Sicara (2017) também elaborou um modelo numérico inicial com as 

propriedades geotécnicas de ensaios feitos em laboratório e campo para depois fazer 

um ajuste do modelo com os ensaios ao arrancamento. 

O autor avaliou os benefícios gerados pelo aumento da capacidade de carga 

de fundações escavadas e reaterradas com areia fina e homogênea, areia-fibra, 
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avaliando sua influência geotécnica (coesão, ângulo de atrito interno e módulo de 

elasticidade) a partir de uma análise paramétrica. 

 

2.9.3 Análise da previsão da capacidade de carga à tração de estacas hélice 

contínua em solo granular e proposta de alternativas 

 

Scipião (2019) destacou em seu trabalho que obras de aerogeradores, linhas 

de transmissão de energia, pontes e ancoragens de lajes de subpressão são 

exemplos em que as estacas são sujeitas à esforços de tração. Seu trabalho estuda 

o comportamento de estacas do tipo hélice contínua executadas em solos granulares 

submetidas à esforços de tração. Para tanto, avaliou 20 estacas em 4 obras, das quais 

3 foram ensaiadas à tração, 5 à compressão e 12 são estacas de reação monitoradas 

em ensaios de provas de cargas (PCE) à compressão. Além disso, utilizou nesta 

pesquisa 101 sondagens à percussão (SPT) distribuídas nas 4 obras. 

Os métodos desenvolvidos especificamente para estimar a capacidade de 

carga à tração, segundo Scipião (2019), não proporcionaram concordância na 

previsão da carga última à tração das estacas analisadas. Os métodos que 

proporcionaram resultados mais próximos dos valores de referência foram os métodos 

de cilindro de atrito, de Meyerhof e Adams (1968) e de Kalhawy (1985). Dentre esses, 

o mais concordante foi o de Meyerhof e Adams (1968), com valores em média 68% 

superiores aos valores de referência e com dispersão bastante elevada. 

De forma geral, Scipião (2019) concluiu que os métodos propostos em sua 

pesquisa, resultaram em estimativas da carga última à tração de estacas hélice 

contínua em solo granular mais concordantes que os métodos disponíveis na 

literatura. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A presente dissertação contempla a análise de projetos das fundações de 

torres de linhas de transmissão, submetidas aos esforços de tração e a sua relação 

dependente dos parâmetros de resistência do solo e é parte proveniente do projeto 

P&D n° PD-06491-0419/2016 com o título: Estudo e avaliação de linhas de 

transmissão compactas com potência natural elevada, para níveis de até 525 kV, 1850 

MW, entre o Lactec e a Copel Geração e Transmissão S. A.  

A análise consiste na comparação do desempenho nos projetos de fundação 

utilizando os parâmetros dos solos in situ dos ensaios de laboratório pelo 

Cisalhamento Direto com amostras coletadas em campo, contra os projetos de 

fundação desenvolvidos utilizando os parâmetros dos solos de amostras com a 

aplicação de aditivo.  

Neste capítulo encontram-se descritas as características dos equipamentos e 

materiais que foram utilizados na determinação dos parâmetros de cada solo, com 

aditivo e sem, e elaboração de seus respectivos projetos. São descritos também os 

procedimentos seguidos nos ensaios. 

A execução das etapas seguiram a seguinte ordem: 

• Coleta das amostras de solo in situ para realização dos ensaios de 

laboratório; 

• Realização de ensaios de Cisalhamento Direto – CD de amostras 

utilizando o solo coletado in situ; 

• Realização de ensaios de Cisalhamento Direto – CD de amostras 

utilizando o solo coletado in situ reforçado com aditivo; 

• Dimensionamento de novos projetos de fundações com os parâmetros do 

solo obtidos pelo ensaio de Cisalhamento Direto – CD, das amostras 

compatíveis ao solo coletado in situ sem aditivo; 

• Dimensionamento dos novos projetos de fundações com os parâmetros 

do solo reforçado com aditivo cal/cimento, obtidos por ensaio de 

Cisalhamento Direto – CD em laboratório; 

• Análise dos projetos das fundações correlacionando seus resultados com 

cada respectivo parâmetro de solo; 

• Análise da economia gerada na redução dos insumos. 
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A seguir é apresentado fluxograma que indica a abordagem dos métodos e a 

sequência em que cada um foi aplicado no transcorrer desta dissertação, assim como 

cada procedimento de ensaio e suas respectivas análises. 

FIGURA 40 – FLUXOGRAMA REPRESENTANDO A METODOLOGIA DESTA DISSERTAÇÃO.  

 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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3.1 MATERIAIS 
 

3.1.1 Coleta das amostras 

 

As amostras deformadas foram coletadas no distrito de Bateias da cidade de 

Campo Largo no estado do Paraná. O local se trata de uma futura instalação de linha 

de transmissão de energia da COPEL. 

 

FIGURA 41 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA COLETA. 

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Para realização dos ensaios de caracterização, cisalhamento direto e análise 

físico-química, a amostragem foi realizada de acordo com o que determina a norma 

ABNT NBR 9604 (2016), sendo o material coletado, extraído de uma camada 

superficial do solo, desconsiderando uma primeira camada de solo laterítico ou com 

presença de raízes. Na Figura 41 é apresentada fotografia das coletas realizadas no 

local selecionado. 
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FIGURA 42 – AMOSTRAGEM DO SOLO. 

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

3.1.2 Equipamentos para o ensaio de cisalhamento direto – CD 

 

A parte da análise relativa aos parâmetros de resistência ao cisalhamento do 

solo, consiste na realização do ensaio de cisalhamento direto em amostradas 

coletadas in situ e separadas em dois grupos. No primeiro grupo de amostras foram 

montados os corpos de provas diretamente para realização dos ensaios. O Segundo 

grupo, recebeu a aplicação de aditivo cal/cimento e foi realizado o ensaio de 

cisalhamento direto. A intensão deste procedimento é a obtenção dos parâmetros de 

cisalhamento do solo, para cada local, com e sem a utilização de aditivo, identificando 

o impacto final nos projetos das fundações. 

Para realização do ensaio, foram utilizados todos os equipamentos 

necessários para a montagem dos corpos de prova e a prensa de cisalhamento, 

descritos a seguir: 

• Caixa bipartida dotada de placas dentadas e perfuradas; 

• pedras porosas de topo e base; 
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• quepe para transmissão de carga; 

• Molde do corpo de prova; 

• Prensa equipada com motor e sistema de transmissão de carga 

(pendural); 

• Extensômetros mecânicos ou transdutores elétricos de deslocamento; 

• Anel de carga ou célula de carga elétrica. 

 

FIGURA 43 – CORPO DE PROVA SENDO ENSAIADO. 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Materiais auxiliares para a preparação dos corpos de prova também foram 

necessários, tais como espátulas, cápsulas para a determinação do teor de umidade, 

balança de precisão, etc., comuns aos laboratórios de geotecnia. 

 

3.1.3 Aditivos de reforço do solo – Cal/Cimento 

 

Os aditivos utilizados para reforço dos parâmetros de resistência do solo 

foram o cimento CP-II-F e cal hidratada do tipo CH-I por ser mais fina, facilitando assim 

sua dispersão (NBR 7175/2003). A escolha dos mesmos teve o critério de selecionar 

materiais de fácil aquisição e ampla disponibilidade no mercado. 

O cimento CP-II-F é o Cimento Portland composto com fíler e tem como 

característica uma secagem rápida e coloração mais clara, pela adição apenas de fíler 

calcário e gesso. Suas propriedades atendem desde estruturas em concreto armado 

até argamassas de assentamento e revestimento, concreto massa e concreto para 

pavimentos. 
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A cal hidratada é obtida ao se adicionar água na cal virgem. Sua qualidade 

vai depender das características da rocha de origem e das impurezas contidas nela, 

além do próprio processo de calcinação da matéria-prima. A cal CH-I não só é 

extremamente fina e leve como tem uma grande capacidade de reter água e possui 

afinidade química com o cimento, o que acelera as reações entre esses dois materiais. 

 

FIGURA 44 – CAL HIDRATADA CH-I E CIMENTO CP-II-F. 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

3.1.4 Modelos matemáticos 

 

Foram utilizadas normas e métodos matemáticos relativos ao 

dimensionamento de fundações submetidas a esforços de tração, como os da 

Universidade de Grenoble-Fr descritos anteriormente e o trabalho desenvolvido por 

Dazinger (1984), que realizou a sua utilização através de resultados obtidos em 

ensaios de campo por provas de carga realizadas em fundações de estaca, placas e 

tubulão, conforme visto no item 2.3. da presente dissertação. 

Com relação as equações, de todas aquelas citadas em capítulo anterior 

referente a revisão bibliográfica, seguem aquelas que foram as principais expressões 

utilizadas para as determinações das resistências quanto a tração, são: 

 

Caso de estacas cilíndricas em solo homogêneo: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝. 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 (12) 
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Caso de placas em solo homogêneo – Categoria 1: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (13) 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏. 𝐷𝐶  [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷𝐶(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + (𝑞𝑜 + 𝛾 (𝐷 − 𝐷𝐶))𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝐶𝛾 (14) 

 

Caso de placas em solo homogêneo – Categoria 2: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (15) 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑆𝑏𝑀( 𝜆𝐷 𝑡𝑔 𝜙 + 𝑐) + 𝑃 (16) 

 

Para 𝑐 = 0 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷² 𝛾𝐷𝑀𝛾 + 𝑃 + 𝑆𝑏𝐷𝛾 (17) 

Caso de sapatas, ou sistema placa e fuste – Categoria 1: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (18) 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑄𝑟𝑡(𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄𝑟𝑡(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) + 𝑃 (19) 

 

Parcela da base: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷𝐶  [𝑐. 𝑀𝐶1 + 𝛾𝐷𝐶(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾1) + (𝑞𝑜 + 𝛾(𝐷 − 𝐷𝐶))𝑀𝑞1] + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝐶𝛾 (20) 

 

Parcela do fuste: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑓 . (𝐷 − 𝐷𝐶) [𝑐. 𝑀𝐶2 + 𝛾(𝐷 − 𝐷𝐶)(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾1) + 𝑞𝑜𝑀𝑞2] (21) 
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Caso de sapatas, ou sistema placa e fuste – Categoria 2: 

 

Para 𝐷 ≤ 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (22) 

 

Para 𝐷 > 𝐷𝐶 : 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑄𝑟𝑡(𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝑄𝑟𝑡(𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒) + 𝑃 (23) 

 

Parcela da base: 

𝑄𝑟𝑡 = (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝑚𝑀(𝛾𝐷 𝑡𝑔𝜙 + 𝑐)  (24) 

 

Parcela do fuste: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] (25) 

 

Para c = 0 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝𝑏 . 𝐷2𝛾𝑀𝛾 + 𝑃 + (𝑆𝑏 − 𝑆𝑓)𝐷𝛾 (26) 

 

Para determinação dos coeficientes de capacidade de carga à tração, foram 

utilizadas as seguintes fórmulas: 

𝑀𝑐 = [−
𝑡𝑔 𝜆

𝑡𝑔 ∅
+

𝑓

𝐻
𝑐𝑜𝑠∅ × (1 +

𝑡𝑔 𝜆

𝑡𝑔 ∅
)] × (1 −

𝑡𝑔 𝜆

2
×

𝐷

𝑅
) 

(27) 

 

𝑓

𝐻
= 𝑡𝑔 (

𝜋

4
+

∅

2
) +

cos 𝑛 − 𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos 𝑚

cos 𝑛 + 𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos 𝑚
 

(28) 

 

𝑚 = −
𝜋

4
+

∅

2
+ 𝜆 

(29) 

 

𝑛 = 𝑠𝑒𝑛−1[𝑠𝑒𝑛 ∅ × 𝑠𝑒𝑛 𝑚] 

 

(30) 

 

𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 =
𝑠𝑒𝑛 ∅ × cos (∅ + 2𝜆)

2 × 𝑐𝑜𝑠2 𝜆
× (1 −

𝑡𝑔 𝜆

3
×

𝐷

𝑅
) 

(31) 
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𝑀𝑞 =  𝑀𝑐  𝑡𝑔 ∅ + (1 −
𝑡𝑔 𝜆

2
×

𝐷

𝑅
) 𝑡𝑔 𝜆 

(32) 

 

Demais procedimentos de cálculo, tais como as determinações ao esforço de 

compressão, tombamento, demais verificações, assim como o dimensionamento das 

fundações, conforme item 2.4. da presente dissertação, foram adotados conforme o 

trabalho de Terzagui (1996) e pelas normas nacionais para dimensionamento das 

fundações. 

Com relação as expressões, de todas aquelas citadas no capítulo anterior 

referente a revisão bibliográfica, seguem aquelas que foram utilizadas para as 

determinações das resistências quanto a compressão, tombamento são: 

 

Tensão de ruptura 𝑞𝑢 (tensão última): 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐. 𝑆𝑐 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 

(27) 

 

Para a hipótese de ruptura local do solo: 

𝑐′ =
2

3
𝑐 

(28) 

 

𝜑′ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
2

3
tan 𝜑) 

(29) 

Os fatores de capacidade de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 e 𝑁𝑞: 

 

𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛2(45 + 0,5𝜑)𝑒𝜋 tan 𝜑 (30) 

 

𝑁𝑐 = cot  𝜑(𝑁𝑞 − 1) (31) 

 

𝑁𝛾 ≅ 2 tan  𝜑(𝑁𝑞 + 1) (32) 

 

Fundações com base retangular: 

 

𝑆𝑞 = 1 +
𝐵

𝐿
tan  𝜑 

(33) 
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𝑆𝑐 = 1 +
𝐵

𝐿
×

𝑁𝑞

𝑁𝑐
 

(34) 

 

𝑆𝛾 = 1 − 0,4 ×
𝐵

𝐿
 

(35) 

 

3.2 MÉTODO 
 

3.2.1 Ensaios laboratoriais 

 

Para a determinação dos índices físicos do solo, com e sem aditivo cal/cimento, 

foram realizados vários ensaios em laboratório. Entre eles estão, 

• Teor de humidade (𝑊); 

• Massa específica do solo (𝜌) e suas variações; 

• Peso específico (𝛾) e suas variações; 

• Grau de saturação (𝑆𝑟); 

• Curva granulométrica; 

• Limite de liquidez; 

• Limite de plasticidade; 

• Resistência ao cisalhamento. 

 

Para a sua realização, foram utilizadas amostras de solo coletadas em campo, 

com intensão de se obter os parâmetros de resistência do solo mais próximos da 

realidade, diminuindo possíveis erros decorrentes das variações das distâncias entre 

os pontos da futura instalação das torres. 

Das amostras coletadas, foram separados dois grupos, sendo que o primeiro 

foi utilizado diretamente para o preparo dos corpos de prova respectivos a cada ensaio 

citado acima. O segundo grupo recebeu o aditivo cal/cimento e, posteriormente, 

preparados os corpos de prova para realização dos mesmos ensaios. 

 Nos ensaios para obtenção do teor de umidade, foi realizado o método de 

secagem em estufa, onde inicialmente são aferidas as massas, por balança de 

precisão, das capsulas vazias. Após são preenchidas com a amostra do solo, aferido 

o conjunto cápsula + amostra e inseridos em forno autoclave. O processo de secagem 

requer temperatura constante mantida entre 105°C e 110°C no intervalo de 16 a 24 
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horas, de acordo com a ABNT NBR 6457/2016. Após o período no forno o conjunto 

de cápsula + amostra é retirado e aferido sua massa, do conjunto em balança de 

precisão. 

O valor aferido da cápsula vazia é utilizado para descontar do valor do conjunto 

cápsula + amostra e obter o valor real do solo. A norma estabelece a realização de no 

mínimo três determinações do teor de umidade por amostra de solo. 

O valor do teor de umidade 𝑊 é a relação entre a massa do solo seco após 

passagem pelo forno autoclave o solo e a massa do solo antes. 

Os demais índices, massa específica, peso específico e grau de saturação, são 

a relação entre suas massas, seus volumes e constantes, como a gravidade 𝑔, por 

exemplo. 

A curva granulométrica foi obtida através do peneiramento e normatizada pela 

ABNT NBR 7181/2016. A preparação da amostra consistiu em selecionar uma 

quantidade representativa P1 de material seco ao ar e úmido. Foi determinada sua 

umidade, sendo 10,0 kg para material com pedregulho grosso, 2,0 kg para material 

com pedregulho fino, 1,0 kg para material arenoso, 0,5 kg para material 

siltoso/argiloso. 

Em seguida, foi passada a massa P1 na peneira #10 (2,0mm) e o material que 

passou, foram separadas 03 quantidades: P2 = 20 g para a determinação do peso 

específico real das partículas; P3 = 50 a 100 g para a sedimentação; P4 = 200 a 600 

g para o peneiramento fino. 

Para o peneiramento grosso (material retido na peneira #10), foi lavado o 

material na peneira #10 (2,0mm), em seguida colocado na estufa. Em seguida foi 

realizado o peneiramento do material seco, mecânica ou manualmente, até a peneira 

#10. Por fim, pesou-se a fração retida em cada peneira. 

Para o peneiramento fino (material que passa na peneira #10), foi lavado o 

material na peneira #200 (0,075mm), em seguida colocado na estufa. Em seguida foi 

realizado o peneiramento do material seco nas peneiras de aberturas menores que a 

#10 (2,0 mm). Por fim, pesou-se a fração retida em cada peneira. 

Para a última etapa que consiste na sedimentação, foi colocada a massa P3 

em “banho” (6 a 24 horas) com defloculante (solução de hexametafosfato de sódio). 

Em seguida foi agitada a mistura no dispersor elétrico por 5 a 15 minutos. Após foi 

transferida a mistura para a proveta graduada, completando com água destilada até 
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1000 ml e realizado o balanceamento. Por fim, foram efetuadas as leituras do 

densímetro nos instantes de 30s,1,2,4,8,15,30min,1,2,4,8,25h. 

O ensaio para obtenção do limite de liquidez, regido pela norma ABNT NBR 

6459/2016, utilizou 70g do material passado na peneira #40 (0,425 mm). O material 

foi colocado em uma cápsula e acrescentado entre 15 a 20 cm³ de água destilada. 

Misturou-se até resultar em uma massa plástica. A massa plástica foi transferida para 

a concha do aparelho. A massa foi moldada de tal forma que, a parte central da 

concha, apresentou uma espessura de aproximadamente 1 cm. Com o emprego do 

cinzel, dividiu-se a massa do solo em duas partes, abrindo-se uma ranhura no centro, 

perpendicularmente à articulação da concha. Então foi realizado o golpeamento da 

concha contra a base do aparelho, através de sua manivela, contra a base do 

aparelho, à razão de duas voltas por segundo até que as bordas inferiores da ranhura 

se unam em 1,3 cm de comprimento, sendo registrado então o número de golpes. 

Retirou-se um pedaço de massa plástica do trecho em que ela se uniu e colocado em 

uma cápsula para a determinação da umidade utilizando a estufa. Foram repetidas as 

operações, acima mencionadas, colocando-se de 1 a 3 cm³ de água, obtendo-se 5 

pontos. 

Com os valores obtidos, construiu-se um gráfico, com o eixo de ordenadas em 

escala aritmética, representando os teores de umidade e com o eixo das abscissas, 

em escala logarítmica, representando o número de golpes. 

Os pontos obtidos no gráfico dão origem a uma reta. O ponto de abscissa 

equivalente a “25 golpes” determina no eixo das ordenadas o teor de umidade que é 

o limite de liquidez (LL) do solo, expresso em porcentagem. 

No caso em que não se conseguiu a abertura da ranhura ou o seu fechamento 

com mais de 25 golpes, considera-se que a amostra não apresenta limite de liquidez 

(NL). 

Para o limite de plasticidade, regido pela ABNT NBR 7180/2016, foi utilizado 

50g do material passado na peneira 40 (0,425 mm), colocando-se a amostra na 

cápsula de porcelana, misturando-se água destilada até obtida uma massa plástica e 

uniforme e, com ela formou-se uma pequena bola, que foi rolada sobre placa de vidro 

esmerilhado, com pressão suficiente da mão para que a massa se toma a forma de 

um cilindro de 3 mm de diâmetro por 10 cm de comprimento (gabarito). Amassou-se 

o material e procedeu-se como anteriormente. A ação foi continuada até que, por 

perda da umidade, o cilindro se fragmentou ao atingir as medidas desejadas. Os 
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fragmentos do cilindro foram transferidos para um recipiente para a determinação da 

umidade em estufa. Foi repetida as operações anteriores até a obtenção do mínimo 

de 3 valores para a umidade. 

O ensaio de cisalhamento direto, regido pela norma ASTM D3080-04/2012 - 

Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained 

Conditions, se inicia com o preparo do corpo de provas. Os corpos de prova ensaiado 

foram preparados com solo compactado deformado, em função da dificuldade 

logística em se coletar amostra indeformada no local. 

O solo de cada o corpo de prova foi compactado nas mesmas condições de 

densidade e umidade especificados, no próprio molde. O material resultante da 

talhagem do corpo de prova, foi separado para a determinação da umidade. Os corpos 

de prova foram pesados juntamente com o molde metálico e seus valores anotados. 

Após a pesagem, um por vez, foi transferido o corpo de prova do molde para a caixa 

de cisalhamento. 

Na Instalação da caixa de cisalhamento contendo o corpo de prova na prensa, 

foram utilizadas as placas de pedras porosas e placas dentadas, de tal maneira que 

o corpo de prova ficou no meio, entre as partes inferior e superior da caixa. Foi então 

colocado o pendural para aplicação da tensão vertical e realizado o ajuste do 

extensômetro vertical e foi realizado o adensamento do ensaio lento (drenado). Foi 

aplicado carregamento (através de pesos) previamente definido e então, iniciadas as 

leituras de deformação do corpo de prova. Quando as deformações estabilizaram, foi 

concluída esta fase. Por fim, após realizados os ajustes no extensômetro horizontal e 

do sensor (anel ou célula de carga), foi medida a força cisalhante desenvolvida 

durante o ensaio. 

 

3.2.2 Procedimento para adição de Cal/Cimento ao solo 

 

Para a confecção dos corpos de prova (CP) remoldados com solo contendo 

proporções de cimento ou cal, foram utilizados o CP-II-F e cal hidratada 

respectivamente. A massa de pasta utilizada para confecção desses foi calculada 

multiplicando a massa do CP pela proporção de pasta desejada, sendo composta em 

massa, por 2/3 de cimento/ cal e 1/3 de água. 
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Com relação a dosagem, foi utilizado como parâmetro o trabalho desenvolvido 

por Silva (2007) que estabeleceu uma proporção entre volume do solo, aditivo e 

reagente, conforme Figura 45. 

 

FIGURA 45 – RESUMO DOS ENSAIOS REALIZADOS COM OS ADITIVOS POR SILVA (2007).  

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR (SILVA, 2007) 

 

Para correta confecção dos corpos de prova (CP) o solo deformado utilizado 

na confecção das amostras foi mantido na estufa, em temperaturas próximas a 35° C, 

esse foi destorroado e sua umidade foi conferida (Figura 46 - esq. da figura). 

Com base na massa de solo separada e no teor de umidade apresentado, foi 

possível encontrar a quantidade de água adicionada ao solo, para que apresentasse 

a umidade natural obtida em campo (Figura 46 - dir. da figura). 

 

FIGURA 46 – SOLO DESTORROADO (ESQ.) E SOLO COM UMIDADE CORRIGIDA (DIR.).  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

No caso dos corpos de prova moldados com solo misturado com cimento ou 

cal, foi incluída ao procedimento a adição de pasta do referente material, que foi 

calculada multiplicando a massa de solo com umidade natural obtida em campo pela 
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proporção desejada. Com base no fator água/cimento e água/cal de 0,5 em ambos, 

encontraram-se as quantidades de cimento/ cal e água a serem adicionadas ao solo, 

que foram respectivamente, 2/3 e 1/3 da massa de pasta, ou seja, para cada 100g de 

mistura solo + cal ou solo + cimento, foi adicionado mais 50g de água (Figura 47). 

 

FIGURA 47 – ADIÇÃO DE CIMENTO.  

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Para compactação do CP foi utilizado um cilindro de compactação (Proctor), 

devidamente lubrificado com vaselina. Visando garantir uniformidade na 

compactação, idealizou-se realizá-la separando o volume total do CP em quatro 

camadas de 3,5 cm. A quantidade de solo a ser adicionada em cada camada consistiu 

no produto da multiplicação do volume de cada camada pela massa específica natural 

do solo (2,745 g/cm³). A compactação das camadas foi feita com a utilização de um 

soquete cilíndrico, sendo que as alturas de cada camada foram conferidas em todo o 

perímetro do cilindro, medindo a distância entre a superfície compactada e o topo 

(Figura 48). 
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FIGURA 48 – CILINDRO DE COMPACTAÇÃO – PROCTOR NORMAL (DIR.) E SOQUETE PARA 

COMPACTAÇÃO – PROCTOR NORMAL (ESQ.).  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Como forma de mitigar a ocorrência de planos de fraqueza gerados pela má 

integridade entre as partículas, foram executadas ranhuras entre as camadas 

(Figura 49). 

FIGURA 49 – RANHURA ENTRE CAMADAS.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Logo após a compactação, os corpos de prova eram removidos do molde 

cilíndrico. Tal processo foi realizado com o auxílio de um extrator hidráulico (Figura 
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50), em seguida foram verificados os critérios de aceitação da amostra, altura, 

diâmetro, peso e teor de umidade. As amostras aprovadas em todos os critérios 

citados acima seguiram para a câmara úmida, onde amostras de solo melhorado 

permaneceram até adquirir a idade desejada. As amostras que não atenderam a todos 

os critérios citados acima, tiveram de ser descartadas, sem exceções. 

 

FIGURA 50 – EXTRAÇÃO DOS CORPOS DE PROVAS.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Para cada corpo de prova foram retirados dois moldes em anel metálico de 60 

mm de diâmetro e 25 mm de altura, no caso das amostras com mistura, foi extraído 

um primeiro molde aos 7 dias e um segundo aos 28 dias de cura (Figura 51). 

 

FIGURA 51 – MOLDE COM 60 mm DE DIÂMETRO E 25 mm DE ALTURA.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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Antes de posicionar o molde cilíndrico na caixa de cisalhamento (Figura 52), 

foi realizado o ajuste do espaçamento entre a parte superior e inferior da caixa, 

idealizou-se um espaçamento de aproximadamente 1 mm, esse referiu-se ao plano 

de cisalhamento da amostra, que nem sempre é o plano de maior fraqueza da 

amostra. 

FIGURA 52 – CAIXA DE CISALHAMENTO.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

A caixa de cisalhamento foi inserida no equipamento e então o pórtico foi 

posicionado para aplicação da tensão normal juntamente com o medidor de 

deslocamento vertical. 

A tensão normal de ensaio foi aplicada através da colocação de pesos no 

pendural, com braço de alavanca de relação 1:10 da massa adicionada, iniciou-se 

então a fase de adensamento da amostra. A caixa de cisalhamento foi inundada com 

água destilada e desaerada, simultaneamente ao início do ensaio. A etapa de 

adensamento dos corpos de prova possuiu duração mínima de 12 horas ou até a 

estabilização do adensamento. 

Decorrida a etapa de adensamento, iniciou-se a etapa de cisalhamento da 

amostra. A velocidade de cisalhamento utilizada nos ensaios foi de 0,05 mm/min, 

definida com base na curva de adensamento da maior tensão normal aplicada. Cada 

corpo de prova foi cisalhado até um deslocamento horizontal próximo a 8 mm, esta 

etapa teve duração de aproximadamente 4 horas. 
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Os procedimentos utilizados para realização dos ensaios de cisalhamento 

direto seguiram as recomendações da norma britânica BS 1377-7/1990 – British 

Standard Methods of test for Soils for Civil Engineering Purposes – part 7 Shear 

strengh tests (total stress). Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados em 

um equipamento do tipo deformação controlada, da marca Wille Geotechnik. Nesse 

tipo de ensaio, o corpo de prova de solo foi colocado dentro de uma caixa de 

cisalhamento bipartida e sobre sua face superior aplicou-se a tensão normal desejada. 

A obtenção automática dos valores referentes às forças cisalhantes aplicadas no 

corpo de prova foi possível através do uso de uma célula de carga devidamente 

calibrada. O deslocamento vertical do corpo de prova, assim como o deslocamento 

horizontal da caixa de cisalhamento foi medido por meio de transdutores de 

deslocamentos. Todos os transdutores foram conectados a um equipamento de 

aquisição automática de dados, controlado por um computador. O gerenciamento do 

processo de aquisição de dados foi realizado por intermédio do software Lab View. 

 

3.2.3 Dimensionamento de fundações 

 

Esta etapa compreendeu primeiramente na separação de todos os dados 

coletados através dos ensaios em laboratório, tanto para o solo natural como os solos 

com adição de cimento e cal, referentes aos seus parâmetros, assim como a 

separação dos dados referentes as reações máximas que ocorrem nas bases das 

torres devido aos seus carregamentos de serviço ou de reações em função do vento. 

Para realização dos cálculos, forma utilizando os parâmetros de solo coletado 

in situ obtidos pelos ensaios de laboratório, incluindo o ensaio de cisalhamento direto 

– CD. Estes parâmetros foram utilizados para determinar o tipo de solução adotada 

para a fundação tracionada que, neste caso, também foi a solução do tipo estaca. 

Para a fundação dos mastros, onde a ação maior das tensões é de compressão, foi 

adotada a solução de fundação em sapata retangular. 

De posse das reações da torre em suas bases e dos parâmetros de solo, foi 

escolhido o grupo de equações específicas para o cálculo para fundações tipo estaca, 

submetidas aos esforços de tração (MARTIN, 1966) e fundação tipo sapata retangular 

para os de compressão (TERZAGHI, 1943). 
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Para a análise entre os demais projetos de fundação, as dimensões obtidas, 

também foram desenhadas em uma vista em planta e outra correspondente em perfil 

lateral. 

Por último, foram utilizados os dados das amostras ensaiadas com aditivo 

cal/cimento, através de seus índices físicos e a sua resistência ao cisalhamento. Da 

mesma forma que as duas anteriores, estes parâmetros foram utilizados para 

determinar o tipo de solução adotada para as fundações que, neste caso, também 

foram fundações tipo estaca, submetidas aos esforços de tração (MARTIN, 1966) e 

fundação tipo sapata retangular para os de compressão (TERZAGHI, 1943). 

Definido o tipo de solução, de posse das reações da torre em sua base e dos 

parâmetros de solo, foi escolhido o grupo de equações específicas para o cálculo para 

fundações em sapata, submetidas aos esforços de tração (MARTIN, 1966) e os de 

compressão (TERZAGHI, 1943). 

 

3.2.4 Análise comparativa dos resultados 

 

Um projeto de fundação deve ser dimensionado tanto para suportar os 

esforços e reações provenientes da torre, como os parâmetros de resistência do solo. 

As reações da torre são calculadas por norma em função de hipóteses de 

carregamento (feixes de condutores, cadeia de isoladores, elementos estruturais, 

cargas acidentais, etc.), combinados com a ação do vento. 

Os principais parâmetros dos projetos que foram analisados correspondem a 

profundidade necessária de escavação, o volume de concreto necessário para cada 

solução e sua respectiva taxa de armadura.  

Todos eles exercem influência diretamente proporcional aos custos de cada 

projeto, sendo a questão financeira o viés desta análise. 

Dependendo da profundidade, pode ser necessária a utilização de 

escoramento e escavação mecanizada. Especialmente para os pontos onde deverão 

ser instaladas as torres, trata-se de difícil acesso, dificultando sua chegada até lá. Em 

alguns casos, se faz necessário o emprego do transporte do maquinário via 

helicóptero, aumentando consideravelmente o seu custo de execução. 

O concreto também possui a mesma questão logística e, dependendo da 

região e sua quantidade, terá que utilizar muito mais viagens que a do maquinário. 
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O aço pode não ser um problema assim como o maquinário e o concreto, mas 

possui o maior valor de custo entre os insumos. 

Desta forma, a análise preconizou qualificar o melhor resultado de 

desempenho nos projetos de fundação que obtiveram as menores dimensões e menor 

necessidade no consumo de insumos para sua execução. Isso acaba refletindo 

diretamente no impacto financeiro final do projeto, reduzindo seus custos e 

comprovando a economia global gerada na execução das fundações. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES 
 

Para realização do cálculo e dimensionamento das fundações, são 

necessários os valores correspondentes as solicitações que a estrutura gera, no caso 

específico desta dissertação, uma torre estaiada para linha de transmissão de energia. 

Estes dados são obtidos no projeto estrutural da torre, assunto esse que não será 

abordado nesta dissertação. 

Os respectivos valores das reações nas fundações, foram obtidos de um 

projeto padrão, fornecido pela Copel, de torre estaiada do modelo cross-rope tipo CR-

42 (Figura 53), assim com a disposição de suas fundações no terreno, conforme 

Figura 54. 

 

FIGURA 53 – TORRE ESTAIADA CROSS-ROPE TIPO CR-42.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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FIGURA 54 – DISPOSIÇÃO DAS FUNDAÇÕES PARA TORRE MODELO CROSS-ROPE.  

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

Onde:  

Os pontos 1 e 2 representam os apoios dos mastros verticais da estrutura ao 

solo. Os pontos 3, 4, 5, e 6 são relativas as ancoragens dos estais ao solo. 

Os dados pertinentes aos carregamentos máximos provenientes da simulação 

de 56 hipóteses diferentes, para cada ponto, encontram-se nas Tabelas 9 a 14. 

 

TABELA 9 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 1. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força     
Vertical                   

(kN) 

Força    
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 1,38 - - 297,22 

Compressão (-) -56,85 -291,77 -1357,64 - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento   
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  61,49 0,21 78,58 38,58 

  -13,04 -48,93 1,02 -8,45 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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TABELA 10 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 2. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força     
Vertical                   

(kN) 

Força   
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 1,32 180,03 - 180,03 

Compressão (-) -57,04 - -857,43 - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento   
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  59,73 0,2 128,48 21,83 

  -30,22 -113,75 0,11 -38,24 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

TABELA 11 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 3. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força          
Vertical                   

(kN) 

Força       
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 112,69 - 374,77 145,98 

Compressão (-) - -92,8 - - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento       
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  0 0 0 0 

  0 0 0 0 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

TABELA 12 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 4. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força          
Vertical                   

(kN) 

Força       
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) - - 628,18 246,62 

Compressão (-) -191,62 -155,25 - - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento       
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  0 0 0 0 

  0 0 0 0 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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TABELA 13 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 5. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força          
Vertical                   

(kN) 

Força       
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 76,73 61,78 252,38 98,5 

Compressão (-) - - - - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento       
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  0 0 0 0 

  0 0 0 0 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

TABELA 14 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES – PONTO 6. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força          
Vertical                   

(kN) 

Força       
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) - 93,07 381,55 149,34 

Compressão (-) -116,8 - - - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento       
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  0 0 0 0 

  0 0 0 0 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Os valores pertinentes aos momentos dos pontos 3, 4, 5 e 6 são nulos, pois 

esses pontos são rotulados, possuindo apenas valores para as forças de tração e, em 

algumas das hipóteses do cálculo estrutural, também de compressão. 

Estes valores serviram de referência para o cálculo e dimensionamento das 

fundações submetidas aos esforços de tração. Verifica-se pelo ponto 1, conforme 

apresentado na Tabela 9, a maior força de compressão, neste caso vertical, na ordem 

de -1357,64 kN, enquanto a maior força de tração está sendo aplicada no ponto 4, 

conforme apresentado na Tabela 12, na ordem de 628,18 kN. Conclui-se que, a razão 

entre o maior valor relativo à força de tração com o maior de compressão, corresponde 

a 46,27%, ou seja, praticamente metade da grandeza da força aplicada as fundações, 

corresponde a força de tração. Estas reações são reflexo da aplicação das hipóteses 

de carregamento, onde a ordem dos pontos é indicada em função da hipótese.  
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Para realização dos projetos de fundação, foram adotados os maiores valores 

entre os pontos 1 e 2, que correspondem as fundações dos mastros, neste caso 

multiplicado por dois, pois são dois mastros e, da mesma forma, entre os pontos 3, 4, 

5 e 6, que correspondem as fundações de ancoragem dos estais, conforme 

demonstrado pelas Tabelas 15 e 16. 

 

TABELA 15 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES CONSIDERADA – PONTOS 1 E 2. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força          
Vertical                   

(kN) 

Força       
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 1,38 180,03 - 297,22 

Compressão (-) -57,04 -291,77 -1357,64 - 

          

Tipo 
Momento 

Transversal 
(kN.m) 

Momento 
Longitudinal 

(kN.m) 

Momento       
Fletor                      
(kN.m) 

Momento 
Vertical              
(kN.m) 

  61,49 0,21 128,48 38,58 

  -30,22 -113,75 - -38,24 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

TABELA 16 – TABELA DE REAÇÕES NAS FUNDAÇÕES CONSIDERADA – PONTOS 3, 4, 5 E 6. 

Tipo 
Força 

Longitudinal 
(kN) 

Força 
Transversal       

(kN) 

Força     
Vertical                   

(kN) 

Força   
Cortante                   

(kN) 

Tração (+) 112,69 93,07 628,18 246,62 

Compressão (-) -191,62 -155,25 - - 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

O objetivo da separação dos valores das reações nas fundações, por 

aplicação sendo fundações para os mastros e para as ancoragens dos estais, é 

aumentar a produtividade em campo e mitigar possíveis erros de execução por conta 

de múltiplos projetos para um mesmo local. 

 

4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 
 

A caracterização dos solos coletados na região de Bateias/PR foi realizada 

por meio de ensaios geotécnicos laboratoriais, sendo esses, massa específica dos 

grãos, limites de liquidez, limite de plasticidade e análise granulométrica dos grãos. 

Os procedimentos dos ensaios foram realizados de acordo com o que descreve as 



110 

 

normas ABNT NBR 6508/1984, NBR 6459/2016, NBR 7180/2016 e NBR 7181/1984, 

respectivamente. Os dados obtidos são essenciais para realização dos cálculos de 

dimensionamento, como o da massa específica dos grãos, por exemplo.  

O solo amostrado na região de Bateias apresentou massa específica real dos 

grãos de 2,745 g/cm³, limite de liquidez de 34%, limite de plasticidade de 24%, 

consequentemente o índice de plasticidade de 10 %. Com base nos resultados obtidos 

através do ensaio de análise granulométrica (TABELA 17), e de acordo com as faixas 

estabelecidas pela ABNT NBR 6502/1995, o referido solo foi classificado como um 

Silte Areno Argiloso. 

 

TABELA 17 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO DE BATEIAS – PR. 

Classificação 
Diâmetro das partículas 

(mm) 
Material passante 

(%) 

Argila <0,002 12,6 

Silte 0,002<–>0,06 57,2 

Areia Fina 0,06<–>0,2 22,5 

Areia Média 0,2<–>0,6 4,5 

Areia Grossa 0,6<–>2,0 0,6 

Pedregulho 2,0<–>60 2,6 

Pedra >60 0,0 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

4.3 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO - CD 
 

Neste item serão apresentados os parâmetros de resistência das amostras, 

que foram obtidos através da análise de envoltórias de Mohr-Coulomb, elaborada por 

meio de ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras remoldadas com 

solo nas condições naturais e com as adições de cimento/cal nas proporções de 2 % 

e 4 %, aos 7 e 28 dias de idade. Para cada envoltória de resistência ao cisalhamento 

foram ensaiados três corpos de prova, submetidos às tensões normais de 20, 50 e 

150 kPa, que são comumente utilizadas em dimensionamento de estruturas de torres 

de linhas de transmissão, estas simulam as diferentes etapas de carregamento das 

estruturas. Desta forma, foram ensaiados três corpos de prova para cada solo, solo in 

natura, solo mais cimento em 2% com sete dias de cura, solo mais cimento em 2% 

com 28 dias de cura, solo mais cimento em 4% com sete dias de cura, solo mais 
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cimento em 4% com 28 dias de cura, solo mais cal em 2% com sete dias de cura, solo 

mais cal em 2% com 28 dias de cura, solo mais cal em 4% com sete dias de cura e 

solo mais cal em 4% com 28 dias de cura, totalizando um número de 27 amostras 

ensaiadas. 

As envoltórias de resistência foram traçadas através de cálculos baseados na 

massa específica dos grãos (γs), variação da altura do corpo de prova na fase de 

adensamento (ΔH), altura inicial do corpo de prova (H), tensão normal aplicada (Δs) 

e tensão cisalhante máxima (smáx). A partir do resultado de cada tensão normal, é 

obtido sua respectiva envoltória de Mohr-Coulomb, desta forma para determinação 

dos valores correspondentes ao ângulo de atrito interno, intercepto coesivo e 

resistência a tração, foram utilizadas as envoltórias resultantes das três tensões 

normais aplicadas com valores de 20, 50 e 150 kPa. 

A análise dos resultados foi realizada de modo a comparar os resultados 

obtidos pelos ensaios com amostras de solo misturado com cimento/cal com os 

apresentados pelo solo em condições naturais. Com esta comparação é possível 

quantificar os resultados do tratamento e realizar correlações entre resultados e as 

proporções de aditivos utilizadas. 

Na Tabela 18 são apresentados os parâmetros de resistência obtidos através 

dos ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras remoldadas, nas 

condições naturais e com adições de 2 e 4 % de pasta de cimento/cal com 7 e 28 dias 

de cura. Os resultados dos ensaios do solo coletado em Bateias/PR foram 

comparados aos obtidos pelo solo natural (TABELAS 19 e 20) através das envoltórias 

de Mohr-Coulomb. 
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TABELA 18 – PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO SOLO DE BATEIAS – PR SEM E COM 

ADITIVO. 

  
Corpo 

de 
Prova 

s (kPa) 

Máx 
tensão 

cisalhante 
(kPa) 

Ângulo de 
atrito 

interno    

() (°) 

Intercepto 
coesivo (c') 

(kPa) 

Resistência 
a tração 

(kPa) 

SOLO NATURAL 

1 20,00 27,63 

35 14,5 20,7 2 50,00 50,61 

3 150,00 119,22 

S
O

L
O

-C
A

L
 

2% 

7 dias 

1 20,00 30,50 

39,7 13,8 16,6 2 50,00 55,05 

3 150,00 138,26 

28 dias 

1 20,00 41,02 

37,7 23 29,8 2 50,00 58,31 

3 150,00 139,54 

4% 

7 dias 

1 20,00 45,30 

34,7 34 49,1 2 50,00 71,89 

3 150,00 137,05 

28 dias 

1 20,00 55,30 

36,1 44,9 61,6 2 50,00 86,75 

3 150,00 152,86 

S
O

L
O

-C
IM

E
N

T
O

 2% 

7 dias 

1 20,00 55,86 

34 48,5 71,9 2 50,00 90,30 

3 150,00 148,01 

28 dias 

1 20,00 100,67 

41,3 76,2 86,7 2 50,00 111,14 

3 150,00 210,07 

4% 

7 dias 

1 20,00 106,76 

50,1 73,8 61,7 2 50,00 121,93 

3 150,00 256,04 

28 dias 

1 20,00 195,65 

26 178,2 365,4 2 50,00 192,47 

3 150,00 253,57 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Na Tabela 19 são apresentados os valores da análise de aumento ou 

diminuição dos parâmetros das misturas cal/cimento comparados aos parâmetros do 

solo natural. 
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TABELA 19 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SOLO DE BATEIAS – PR SEM E COM ADITIVO. 

  

Ângulo de 
atrito 

interno (  ) 
(°) 

Intercepto 
coesivo (c') 

(kPa) 

Tensão 
inicial de 
tração σi 

(kPa) 

Análise  de 

 em 
relação ao 

solo 
natural 

Análise de 
c' em 

relação ao 
solo 

natural 

Análise de 
σi em 

relação ao 
solo 

natural 

SOLO NATURAL 35 14,5 20,7       

S
O

L
O

-C
A

L
 

2% 
7 dias 39,7 13,8 16,6 4,7 -0,7 -4,1 

28 dias 37,7 23 29,8 2,7 8,5 9,1 

4% 
7 dias 34,7 34 49,1 -0,3 19,5 28,4 

28 dias 36,1 44,9 61,6 1,1 30,4 40,9 

S
O

L
O

-C
IM

E
N

T
O

 

2% 
7 dias 34 48,5 71,9 -1 34 51,2 

28 dias 41,3 76,2 86,7 6,3 61,7 66,0 

4% 
7 dias 50,1 73,8 61,7 15,1 59,3 41,0 

28 dias 39 170,7 210,8 4 156,2 190,1 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Na Tabela 20 são apresentados os percentuais dos valores que sofreram 

aumento ou diminuição dos parâmetros das misturas cal/cimento comparados aos 

parâmetros do solo natural. 

 

TABELA 20 – AUMENTO DOS PARÂMETROS DO SOLO DE BATEIAS – PR. 

  

Ângulo de 

atrito (  ) 
(°) 

Intercepto 
coesivo (c') 

(kPa) 

Tensão 
inicial de 
tração σi 

(kPa) 

Aumento 

de  em 
relação ao 

solo 
natural (%) 

Aumento 
de c' em 

relação ao 
solo 

natural (%) 

Aumento 
de   σi em 
relação ao 

solo 
natural (%) 

SOLO NATURAL 35 14,5 20,7       

S
O

L
O

-C
A

L
 

2% 
7 dias 39,7 13,8 16,6 13,43 -4,83 -19,73 

28 dias 37,7 23 29,8 7,71 58,62 43,70 

4% 
7 dias 34,7 34 49,1 -0,86 134,48 137,12 

28 dias 36,1 44,9 61,6 3,14 209,66 197,34 

S
O

L
O

-C
IM

E
N

T
O

 

2% 
7 dias 34 48,5 71,9 -2,86 234,48 247,23 

28 dias 41,3 76,2 86,7 18,00 425,52 318,85 

4% 
7 dias 50,1 73,8 61,7 43,14 408,97 197,98 

28 dias 39 170,7 210,8 11,43 1077,24 917,94 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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Os parâmetros analisados através da realização dos ensaios foram o ângulo 

de atrito interno e o intercepto coesivo. 

Analisando as envoltórias de resistência do solo amostrado na região de 

Bateias/PR, nota-se que houve ganho na resistência ao cisalhamento do solo com o 

aumento nos parâmetros de resistência, principalmente no intercepto coesivo. 

A envoltória de resistência apresentada pela amostra de solo misturado com 

4% de pasta cimentícia aos 28 dias de idade, apresentou ângulo de atrito de 39°, 

intercepto coesivo de 170,7 kPa e tensão inicial de tração de 210,8 kPa, 

representando um aumento de 11,43%, 1077% e 917,9%, respectivamente. Na 

Tabela 21 é apresentado o resumo dos resultados. 

 

TABELA 21 – RESUMO DOS RESULTADOS DO SOLO DE BATEIAS – PR. 

Amostra Mistura % de aditivo 
tempo de 

cura (dias)  
  (°) c' (kPa) 

Bateias 

Natural 0 0 35 14,5 

Cimento 

2 7 34 48,5 

2 28 41,3 76,2 

4 7 50,1 73,8 

4 28 39 170,7 

Cal 

2 7 39,6 13,9 

2 28 37,7 23 

4 7 34,7 33,9 

4 28 36,1 44,7 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES 
 

Para o cálculo das fundações, foram considerados os valores 

correspondentes a mistura de 4% de cimento e 4% de cal, ambas com cura de 7 dias. 

A escolha se norteia nos valores atingidos de coesão e ângulo de atrito, assim como 

no menor período necessário para atingi-los, necessitando assim, menor tempo de 

execução das fundações em campo. Os valores atingidos após 28 dias de cura, 

contabilizarão como margem de segurança. Os dados considerados para realização 

dos cálculos foram os parâmetros do solo natural e melhorado apresentados na 

Tabela 22. 
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TABELA 22 – RESUMO DOS PARÊMETROS DOS SOLOS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO. 

Amostra Mistura % de aditivo 
tempo de   

cura (dias)  
  (°) c' (kPa) 

Bateias 

Natural 0 0 35 14,5 

Cimento 4 7 50,1 73,8 

Cal 4 7 34,7 33,9 

 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Os valores considerados das cargas solicitantes proveniente das reações nas 

bases da torre, tanto dos mastros como dos pontos de ancoragem dos estais, foram 

considerados os maiores valores resultantes ocorrido em um dos pontos e replicado 

para os demais, conforme exposto pelas Tabelas 15 e 16 do capítulo anterior. 

Para as fundações submetidas ao esforço de compressão, foi considerada a 

maior ocorrência de carga em um dos pontos e replicado para o outro. Neste caso, o 

maior valor atuante foi da Força Vertical atingindo -1.357,64 kN. As demais forças 

foram desconsideradas pois a maior subsequente (Força Transversal) atinge apenas 

21,5% da Força Vertical. Desta forma, foi considerado o valor de carga solicitante no 

Ponto 1 de -1.357,64 kN e no Ponto 2 de -1.357,64 kN, totalizando uma solicitação 

total de compressão na fundação dos mastros de -2.715,28 kN. Valores negativos 

indicam compressão. 

Para as fundações submetidas aos esforços de tração, maior ocorrência de 

carga em um dos pontos e replicado para os outros. Neste caso o maior valor atuante 

foi da Força Vertical atingindo 628,18 kN. As demais forças foram desconsideradas 

pois a maior subsequente (Força Cortante) atinge apenas 39,3% da Força Vertical. 

Desta forma, foi considerado o valor de carga solicitante no Ponto 4 de 628,18 kN e 

replicada para os demais pontos, 3, 5 e 6. Valores positivo indicam tração. 

 

TABELA 23 – RESUMO DAS CARGAS SOLICITANTES CONSIDERADAS PARA CÁLCULO. 

Forças solicitantes 
(kN) 

Compressão Tração 

Ponto 1 Ponto 2 Maior 2x Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Maior  

Força Vertical -1357,64 -857,43 -2715,28 374,77 628,18 252,38 381,55 628,18 

Força Longitudinal -56,85 -57,04 -114,08 112,69 -191,62 76,73 -116,80 112,69 

Força Transversal -291,77 180,03 -583,54 -92,80 -155,25 61,78 93,07 93,07 

Força Cortante 297,22 180,03 594,44 145,98 246,62 98,50 149,34 246,62 

Momento Fletor 78,58 128,48 256,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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Os cálculos considerados nesta dissertação foram realizados única e 

exclusivamente utilizando as maiores Forças Verticais obtidas por terem o maior valor 

proporcional e de grandeza entre todas. Foi focado única e exclusivamente na 

capacidade de suporte do solo e sua resistência ao cisalhamento não sendo abordada 

demais verificações secundárias. O cálculo das armaduras também não foi abordado 

pois considera-se sua variação proporcional as dimensões das fundações aqui 

obtidas.  

Desta forma, o foco principal do dimensionamento foi da obtenção das 

dimensões mínimas das fundações que suportem as solicitações de carregamento da 

estrutura e atendam os coeficientes de segurança aplicados aos valores das forças e 

tensões admissíveis de cada solo, natural ou melhorado. 

 

4.4.1 Fundações com parâmetros do solo natural 

 

4.4.1.1 Fundações submetidas ao esforço de tração – solo natural 

 

As fundações dimensionadas e apresentadas neste item correspondem aos 

pontos de estaiamentos e ancoragens dos mastros ao solo, Pontos 3, 4, 5 e 6, 

conforme apresentado na Figura 52 (item 4.1). Os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento utilizados estão apresentados na Tabela 22. Por ser escolhida a solução 

de fundação em estaca cilíndrica em solo homogêneo, a equação adotada foi a 

Equação 12: 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝. 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 (12) 

 

Os valores dos parâmetros do solo natural utilizados para realização do 

cálculo da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 

 

− Ângulo de atrito interno : 35° 

− Coesão C: 14,5 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,92 kN/m³ 

 

Para determinação do ângulo l, utilizamos a expressão -/8 para estacas 

cilíndricas tracionadas, obtendo: 
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− Ângulo de cálculo l: -4,375° 

 

Para realização da determinação da tensão de ruptura da estaca à tração, foi 

necessária a realizações de iterações adotando o raio R da estaca em 0,30 m com a 

variação da profundidade D, onde o valor que atendeu a relação 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
, foi de 

7,00 m de profundidade.  

Para a determinação dos coeficientes de capacidade de carga à tração, foram 

utilizadas as Equações 27 a 32, resultando nos seguintes valores: 

 

− 𝑀𝑐 = 1,065072  

− 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 = 0,412669 

− 𝑀𝑞 = 0,600976 

 

Realizando as substituições na Equação 12, é obtido o valor da força de 

ruptura da estaca à tração: 

 

− 𝑄𝑟𝑡 = 1.279,29 kN 

 

Para o cálculo da força admissível (𝑄𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 2,0 para capacidade de 

carga de estaca ou tubulão sem prova de carga. 

 

− 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
 = 639,64 kN 

 

A força de tração 𝑄𝑎𝑑𝑚 de arrancamento promovida pelos estais dos mastros 

é igual à 639,64 kN, validando a condição de segurança. 
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TABELA 24 – RESULTADOS CAPACIDADE DE TRAÇÃO NAS ESTACAS – SOLO IN SITU. 

Solo in situ 

R (m) D (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) λ (°) q0 (kPa) 

0,3 7,0 26,92 14,5 35 -4,375 0 

              

Coef. Capacidade de carga Parcelas de resistência (kN) 

Mc Mø+ Mγ Mq C*Mc γ * D*(Mø+ Mγ) q*Mq 

1,0650715 0,4126692 0,6009756 15,443537 77,76123586 0 

              

Parcela de peso Carga de ruptura da estaca 

Vc (m³) P (kN) Qrt (kN) 

1,98 49,48 1279,29 

              

Carga admissível de ruptura Verificação 

FS Qadm (kN) Qr (kN) Qadm ≥ Qr 

2,0 639,64 628,18 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmado o valor da profundidade D, é determinado o volume 

total da estaca submetida à tração em 1,98 m³, multiplicado pelas 4 estacas, totaliza 

um consumo total de concreto de 7,92 m³. 

 

4.4.1.2 Fundação submetida ao esforço de compressão – solo natural 

 

As fundações que correspondem a este item são relativas aos pontos de 

fixação dos mastros ao solo, Pontos 1 e 2, conforme apresentado na Figura 52. Por 

ser escolhida a opção em sapata em solo homogêneo, a equação adotada foi a 

Equação 33: 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐. 𝑆𝑐 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 

(33) 

 

Os valores dos parâmetros do solo in situ utilizados para realização do cálculo 

da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 

 

− Ângulo de atrito interno : 35° 

− Coesão C: 14,5 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,92 kN/m³ 
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Em função do valor da coesão ser 𝐶 ≤ 50 𝑘𝑃𝑎 e o ângulo de atrito interno do 

solo se ∅ ≤ 35°, segundo Terzaghi (1943) o solo tem comportamento considerado 

como ruptura local, sendo necessária a aplicação das fórmulas 34 e 35 minorando 

seus valores, adotando razão de 2/3 do original: 

 

− Ângulo de atrito interno ’: 25,02° 

− Coesão C’: 9,67 kPa 

 

Para o cálculo dos fatores de capacidade de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 𝑒 𝑁𝑞, assim como os 

fatores de forma 𝑆𝑐 , 𝑆𝛾 𝑒 𝑆𝑞, foram utilizadas as Fórmulas 36 a 41. Para os fatores de 

forma, foram realizadas iterações de cálculo a fim de se obter a convergência dos 

valores para que a tensão admissível do solo seja maior ou igual a tensão de ruptura 

do solo (𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝜎𝑟). Desta forma, foi verificado como base da sapata dimensões 1,0 

m por 4,0m de largura, profundidade de 0,92 m e abertura na cota de assentamento 

de 1,7 m por 4,7 m de largura. 

 

− 𝑁𝑐 = 20,7548  

− 𝑁𝑞 = 10,68845 

− 𝑁𝑦 = 10,91245 

− 𝑆𝑐 = 1,205995  

− 𝑆𝑞 = 1,186722 

− 𝑆𝑦 = 0,84 

 

Realizando as substituições na Equação 33, é obtido o valor da tensão de 

ruptura do solo à compressão: 

 

− 𝜎𝑟 = 936,01 kPa  

 

Para o cálculo da tensão admissível (𝜎𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 3,0 para capacidade de 

carga de sapatas sem prova de carga. 
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− 𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥
𝜎𝑟

3,0
 = 312,00 kPa 

 

A tensão admissível de compressão 𝜎𝑎𝑑𝑚 do solo na base da sapata de 

fundação é igual à 312,00 kPa, validando a condição de segurança. 

 

TABELA 25 – RESULTADOS CAPACIDADE DE COMPRESSÃO NA SAPATA – SOLO IN SITU. 

Solo in situ 

a (m) b (m) A (m) B (m) H (m) h0 (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) 

1,0 4,0 2,0 5,0 1,31 0,44 26,92 14,5 35 
         

Area topo (m²) Area base (m²) Vc (m³) Pp (kN) τpp (kPa) C' (kPa) Ø' (°) 

4,00 10 8,95 214,84 21,48 9,67 25,02 
         

Tensões solicitantes Fatores capacidade de carga Fatores de forma 

τr (kPa) 
τf = τpp +τr 

(kPa) 
Nc Nq Ny Sc Sq Sy 

271,53 293,01 20,7548 10,68845 10,91245 1,205995 1,186722 0,84 
         

Parcela de coesão (kPa) Parcela de sobrecarga (kPa) Parcela ângulo de atrito (kPa) 

C'*Nc*Sc (kPa) γ*H*Nq*Sq (kPa) 0,5*γ *A*Ny*Sy (kPa) 

241,958414 447,2989578 246,7542293 
         

Tensão admissível Tensão solicitante Verificação 

sr (kPa) FS σadm (kPa) τf = τpp +τr (kPa) sadm ≥ σr 

936,0116011 3,0 312,00 293,01 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmadas as dimensões e profundidade do bloco de 

fundação, é determinado o seu volume total de concreto em 8,95 m³. 
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FIGURA 55 – DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO COMPRIMIDA – SOLO NATURAL.  

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

4.4.2 Fundações com parâmetros do solo com aditivo Cal/Cimento 

 

4.4.2.1 Fundações submetidas ao esforço de tração – solo + cimento 4% 

 

As fundações dimensionadas e apresentadas neste item correspondem aos 

pontos de estaiamentos e ancoragens dos mastros ao solo, Pontos 3, 4, 5 e 6, 

conforme apresentado na Figura 52 (item 4.1). O solo em questão é o que recebeu 

aditivo de 4% de cimento e tem seus parâmetros de resistência ao cisalhamento 

mensurados aos 7 dias de cura da mistura, conforme Tabela 22. Por ser escolhida a 

solução de fundação em estaca cilíndrica em solo homogêneo, a equação adotada foi 

a Equação 12: 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝. 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 (12) 

 

Os valores dos parâmetros do solo in situ utilizados para realização do cálculo 

da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 
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− Ângulo de atrito interno : 50,1° 

− Coesão C: 73,8 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,48 kN/m³ 

 

Para determinação do ângulo l, utilizamos a expressão -/8 para estacas 

cilíndricas tracionadas, obtendo: 

 

− Ângulo de cálculo l: -6,2625° 

 

Para realização da determinação da tensão de ruptura da estaca à tração, foi 

necessária a realizações de iterações adotando o raio R da estaca em 0,30 m com a 

variação da profundidade D, onde o valor que atendeu a relação 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
, foi de 

5,40 m de profundidade.  

Para a determinação dos coeficientes de capacidade de carga à tração, foram 

utilizadas as Equações 27 a 32, resultando nos seguintes valores: 

 

− 𝑀𝑐 = 0,6769665  

− 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 = 0,5102524 

− 𝑀𝑞 = 0,5915212 

 

Realizando as substituições na Equação 12, é obtido o valor da força de 

ruptura da estaca à tração: 

 

− 𝑄𝑟𝑡 = 1.289,44 kN 

 

Para o cálculo da força admissível (𝑄𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 2,0 para capacidade de 

carga de estaca ou tubulão sem prova de carga. 

 

− 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
 = 644,72 kN 
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A força de tração 𝑄𝑎𝑑𝑚 de arrancamento promovida pelos estais dos mastros 

é igual à 644,72 kN, validando a condição de segurança. 

 

TABELA 26 – RESULTADOS CAPACIDADE DE TRAÇÃO NAS ESTACAS – SOLO + CIMENTO. 

Solo + Cimento 4% - 7 dias 

R (m) D (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) λ (°) q0 (kPa) 

0,3 5,4 26,48 73,8 50,1 -6,2625 0 

              

Coef. Capacidade de carga Parcelas de resistência (kN) 

Mc Mø+ Mγ Mq C*Mc 
γ * D*(Mø+ 

Mγ) 
q*Mq 

0,6769665 0,5102524 0,5915212 49,960128 72,9688559 0 

              

Parcela de peso Carga de ruptura da estaca 

Vc (m³) P (kN) Qrt (kN) 

1,53 38,17 1289,44 

              

Carga admissível de ruptura Verificação 

FS Qadm (kN) Qr (kN) Qadm ≥ Qr 

2,0 644,72 628,18 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmado o valor da profundidade D, é determinado o volume 

total da estaca submetida à tração em 1,53 m³, multiplicado pelas 4 estacas, totaliza 

um consumo total de concreto de 6,11 m³. 

 

4.4.2.2 Fundações submetidas ao esforço de tração – solo + cal 4% 

 

As fundações dimensionadas e apresentadas neste item correspondem aos 

pontos de estaiamentos e ancoragens dos mastros ao solo, Pontos 3, 4, 5 e 6, 

conforme apresentado na Figura 52 (item 4.1). O solo em questão é o que recebeu 

aditivo de 4% de cal e tem seus parâmetros de resistência ao cisalhamento 

mensurados aos 7 dias de cura da mistura, conforme Tabela 22. Por ser escolhida a 

solução de fundação em estaca cilíndrica em solo homogêneo, a equação adotada foi 

a Equação 12: 

 

𝑄𝑟𝑡 = 𝑝. 𝐷 [𝑐. 𝑀𝐶 + 𝛾𝐷(𝑀𝜙 + 𝑀𝛾) + 𝑞𝑜𝑀𝑞] + 𝑃 (12) 
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Os valores dos parâmetros do solo in situ utilizados para realização do cálculo 

da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 

 

− Ângulo de atrito interno : 34,7° 

− Coesão C: 33,9 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,40 kN/m³ 

 

Para determinação do ângulo l, utilizamos a expressão -/8 para estacas 

cilíndricas tracionadas, obtendo: 

 

− Ângulo de cálculo l: -4,3375° 

 

Para realização da determinação da tensão de ruptura da estaca à tração, foi 

necessária a realizações de iterações adotando o raio R da estaca em 0,30 m com a 

variação da profundidade D, onde o valor que atendeu a relação 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
, foi de 

7,00 m de profundidade.  

Para a determinação dos coeficientes de capacidade de carga à tração, foram 

utilizadas as Equações 27 a 32, resultando nos seguintes valores: 

 

− 𝑀𝑐 = 1,0264463  

− 𝑀𝜙 +  𝑀𝛾 = 0,3960017 

− 𝑀𝑞 = 0,573531 

 

Realizando as substituições na Equação 12, é obtido o valor da força de 

ruptura da estaca à tração: 

 

− 𝑄𝑟𝑡 = 1.272,25 kN 

 

Para o cálculo da força admissível (𝑄𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 2,0 para capacidade de 

carga de estaca ou tubulão sem prova de carga. 

 

− 𝑄𝑎𝑑𝑚 ≥
𝑄𝑟𝑡

2,0
 = 636,13 kN 
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A força de tração 𝑄𝑎𝑑𝑚 de arrancamento promovida pelos estais dos mastros 

é igual à 639,64 kN, validando a condição de segurança. 

 

TABELA 27 – RESULTADOS CAPACIDADE DE TRAÇÃO NAS ESTACAS – SOLO + CAL. 

Solo + Cal 4% - 7 dias 

R (m) D (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) λ (°) q0 (kPa) 

0,3 6,4 26,40 33,9 34,7 -4,3375 0 

              

Coef. Capacidade de carga Parcelas de resistência (kN) 

Mc Mø+ Mγ Mq C*Mc γ * D*(Mø+ Mγ) q*Mq 

1,0264463 0,3960017 0,5735311 34,79653 66,91474177 0 

              

Parcela de peso Carga de ruptura da estaca 

Vc (m³) P (kN) Qrt (kN) 

1,81 45,24 1272,25 

              

Carga admissível de ruptura Verificação 

FS Qadm (kN) Qr (kN) Qadm ≥ Qr 

2,0 636,13 628,18 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmado o valor da profundidade D, é determinado o volume 

total da estaca submetida à tração em 1,81 m³, multiplicado pelas 4 estacas, totaliza 

um consumo total de concreto de 7,24 m³. 

 

4.4.2.3 Fundação submetida ao esforço de compressão – solo + cimento 4% 

 

As fundações que correspondem a este item são relativas aos pontos de 

fixação dos mastros ao solo, Pontos 1 e 2, conforme apresentado na Figura 52. Por 

ser escolhida a opção em sapata em solo homogêneo, a equação adotada foi a 

Equação 33: 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐. 𝑆𝑐 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 

(33) 

 

Os valores dos parâmetros do solo in situ utilizados para realização do cálculo 

da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 

 



126 

 

− Ângulo de atrito interno : 50,1° 

− Coesão C: 73,8 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,48 kN/m³ 

 

Em função do valor da coesão ser 𝐶 ≥ 50 𝑘𝑃𝑎 e o ângulo de atrito interno do 

solo se ∅ ≥ 35°, segundo Terzaghi (1943) o solo tem comportamento considerado 

como ruptura geral, sendo considerados os valores de ângulo de atrito e coesão 

originais do solo + cimento 4%. 

Para o cálculo dos fatores de capacidade de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 𝑒 𝑁𝑞, assim como os 

fatores de forma 𝑆𝑐 , 𝑆𝛾 𝑒 𝑆𝑞, foram utilizadas as Fórmulas 36 a 41. Para os fatores de 

forma, foram realizadas iterações de cálculo a fim de se obter a convergência dos 

valores para que a tensão admissível do solo seja maior ou igual a tensão de ruptura 

do solo (𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝜎𝑟). Desta forma, foi verificado como base da sapata dimensões 1,0 

m por 4,0m de largura, profundidade de 0,92 m e abertura na cota de assentamento 

de 1,7 m por 4,7 m de largura. 

 

− 𝑁𝑐 = 270,9822  

− 𝑁𝑞 = 325,091 

− 𝑁𝑦 = 780,001 

− 𝑆𝑐 = 1,299919  

− 𝑆𝑞 = 1,298997 

− 𝑆𝑦 = 0,9 

 

Realizando as substituições na Equação 33, é obtido o valor da tensão de 

ruptura do solo à compressão: 

 

− 𝜎𝑟 = 71.565,37 kPa  

 

Para o cálculo da tensão admissível (𝜎𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 3,0 para capacidade de 

carga de sapatas sem prova de carga. 

 



127 

 

− 𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥
𝜎𝑟

3,0
 = 14.559,76 kPa 

 

A tensão admissível de compressão 𝜎𝑎𝑑𝑚 do solo na base da sapata de 

fundação é igual à 14.559,76 kPa, validando a condição de segurança. 

 

TABELA 28 – RESULTADOS CAPACIDADE DE COMPRESSÃO NA SAPATA – SOLO + CIMENTO 

4%. 

Solo + Cimento 4% - 7 dias 

a (m) b (m) A (m) B (m) H (m) h0 (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) 

4,0 1,0 4,0 1,0 0,75 0,25 26,48 73,8 50,1 
         

Area topo (m²) Area base (m²) Vc (m³) Pp (kN) τpp (kPa) C' (kPa) Ø' (°) 

4,00 4 3,00 72,00 18,00 - - 
         

Tensões solicitantes Fatores capacidade de carga Fatores de forma 

τr (kPa) 
τf = τpp +τr 

(kPa) 
Nc Nq Ny Sc Sq Sy 

678,82 696,82 270,9822 325,091 780,001 1,299919 1,298997 0,9 
         

Parcela de coesão (kPa) Parcela de sobrecarga (kPa) Parcela ângulo de atrito (kPa) 

C*Nc*Sc (kPa) γ*H*Nq*Sq (kPa) 0,5*γ *A*Ny*Sy (kPa) 

25996,41199 8387,508648 37181,45338 
         

Tensão admissível Tensão solicitante Verificação 

sr (kPa) FS σadm (kPa) τf = τpp +τr (kPa) sadm ≥ σr 

71565,37403 3,0 14559,76 696,82 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmadas as dimensões e profundidade do bloco de 

fundação, é determinado o seu volume total de concreto em 3,00 m³. 
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FIGURA 56 – DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO COMPRIMIDA – SOLO + CIMENTO 4%.  

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

4.4.2.4 Fundação submetida ao esforço de compressão – solo + cal 4% 

 

As fundações que correspondem a este item são relativas aos pontos de 

fixação dos mastros ao solo, Pontos 1 e 2, conforme apresentado na Figura 52. Por 

ser escolhida a opção em sapata em solo homogêneo, a equação adotada foi a 

Equação 33: 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐. 𝑆𝑐 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 

(33) 

 

Os valores dos parâmetros do solo in situ utilizados para realização do cálculo 

da carga de ruptura da estaca, conforme Tabela 22, foram os seguintes: 

 

− Ângulo de atrito interno : 34,7° 

− Coesão C: 33,9 kPa 

− Peso específico do solo γ: 26,40 kN/m³ 

 

Em função do valor da coesão ser 𝐶 ≤ 50 𝑘𝑃𝑎 e o ângulo de atrito interno do 

solo se ∅ ≤ 35°, segundo Terzaghi (1943) o solo tem comportamento considerado 
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como ruptura local, sendo necessária a aplicação das fórmulas 34 e 35 minorando 

seus valores, adotando razão de 2/3 do original: 

 

− Ângulo de atrito interno ’: 24,78° 

− Coesão C’: 22,60 kPa 

 

Para o cálculo dos fatores de capacidade de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 𝑒 𝑁𝑞, assim como os 

fatores de forma 𝑆𝑐 , 𝑆𝛾 𝑒 𝑆𝑞, foram utilizadas as Fórmulas 36 a 41. Para os fatores de 

forma, foram realizadas iterações de cálculo a fim de se obter a convergência dos 

valores para que a tensão admissível do solo seja maior ou igual a tensão de ruptura 

do solo (𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝜎𝑟). Desta forma, foi verificado como base da sapata dimensões 1,0 

m por 4,0m de largura, profundidade de 0,92 m e abertura na cota de assentamento 

de 1,7 m por 4,7 m de largura. 

 

− 𝑁𝑐 = 20,40068  

− 𝑁𝑞 = 10,4174 

− 𝑁𝑦 = 10,54104 

− 𝑆𝑐 = 1,1847  

− 𝑆𝑞 = 1,16697 

− 𝑆𝑦 = 0,855319 

 

Realizando as substituições na Equação 33, é obtido o valor da tensão de 

ruptura do solo à compressão: 

 

− 𝜎𝑟 = 1.433,00 kPa  

 

Para o cálculo da tensão admissível (𝜎𝑎𝑑𝑚) foi adotado o fator de segurança 

(FS) recomendado pela NBR 6122/2022 que indica valor 3,0 para capacidade de 

carga de sapatas sem prova de carga. 

 

− 𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥
𝜎𝑟

3,0
 = 358,65 kPa 
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A tensão admissível de compressão 𝜎𝑎𝑑𝑚 do solo na base da sapata de 

fundação é igual à 358,65 kPa, validando a condição de segurança. 

 

TABELA 29 – RESULTADOS CAPACIDADE DE COMPRESSÃO NA SAPATA – SOLO IN SITU. 

Solo + Cal 4% - 7 dias 

a (m) b (m) A (m) B (m) H (m) h0 (m) γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) 

4,0 1,0 4,7 1,7 1,02 0,34 26,40 33,9 34,7 
         

Area topo (m²) Area base (m²) Vc (m³) Pp (kN) τpp (kPa) C' (kPa) Ø' (°) 

4,00 7,99 6,03 144,76 18,12 22,60 24,78 
         

Tensões solicitantes Fatores capacidade de carga Fatores de forma 

τr (kPa) 
τf = τpp +τr 

(kPa) 
Nc Nq Ny Sc Sq Sy 

339,83 357,95 20,40068 10,4174 10,54104 1,1847 1,16697 0,855319 
         

Parcela de coesão (kPa) Parcela de sobrecarga (kPa) Parcela ângulo de atrito (kPa) 

C'*Nc*Sc (kPa) γ*H*Nq*Sq (kPa) 0,5*γ *A*Ny*Sy (kPa) 

546,2120445 327,3888195 559,4025518 
         

Tensão admissível Tensão solicitante Verificação 

sr (kPa) FS σadm (kPa) τf = τpp +τr (kPa) sadm ≥ σr 

1433,003416 3,0 358,65 357,95 OK 

FONTE: O AUTOR (2022) 

 

Desta forma, confirmadas as dimensões e profundidade do bloco de 

fundação, é determinado o seu volume total de concreto em 6,03 m³. 
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FIGURA 57 – DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO COMPRIMIDA – SOLO + CAL 4%.  

 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

4.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Após o dimensionamento das fundações para cada tipo de solo, ficou nítida a 

diferença do ganho nos parâmetros de resistência do solo e consequentemente em 

sua tensão e força admissível. Este incremento reflete diretamente nas dimensões 

necessárias das fundações para suportar as cargas e tensões solicitantes e a 

capacidade de suporte do solo. 

Nas fundações submetidas ao esforço de tração, a adição de cimento em 4% 

ao solo, gerou uma economia no consumo do volume de concreto necessário na 

ordem de 22,86% e a cal em 4% gerou uma economia um pouco menor, na ordem de 

8,57%. 

Nas fundações submetidas ao esforço de compressão, a adição de cimento 

em 4% ao solo, gerou uma economia no consumo de concreto na ordem de 66,49% 

e a cal em 4% gerou uma economia um pouco menor, na ordem de 32,62%. 
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Somadas as economias das fundações tracionadas (ancoragens) com a 

comprimida (mastros), para a adição de cimento 4% ao solo, o ganho chegou a 

46,01% e para a adição de cal 4% ao solo de 21,33%, conforme Tabela 30. 

 

TABELA 30 – RESULTADOS DA ECONOMIA DE CONCRETO. 

Tipo do solo 
Parâmetros do solo Fund. Tracionada Fund. Comprimida 

γ (kN/m³) C (kPa) Ø (°) Vc (m³) Economia Vc (m³) Economia 

Solo natural 26,92 14,5 35,0 1,98 - 8,95 - 

solo + cimento 4% - 7 dias 26,48 73,8 50,1 1,53 22,86% 3,00 66,49% 

solo + cal 4% - 7 dias 26,40 33,9 34,7 1,81 8,57% 6,03 32,62% 
        

Tipo do solo Fund. trac. (m³) Fund. Comp. (m³) Volume Total (m³) Economia 

Solo natural 7,92 8,95 16,87 - 

solo + cimento 4% - 7 dias 6,11 3,00 9,11 46,01% 

solo + cal 4% - 7 dias 7,24 6,03 13,27 21,33% 

FONTE: O AUTOR (2022) 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Essa dissertação apresentou de forma detalhada o dimensionamento de 

fundações submetidas a esforços de tração e sua dependência direta dos parâmetros 

de resistência ao cisalhamento do solo e respectiva obtenção de seu ângulo de atrito 

interno e intercepto coesivo. Também forma abordados os conteúdos relativos aos 

principais ensaios de laboratório aplicados, utilizados para definir a solução de 

fundação, rasa ou profunda, dimensionada e apresentada no capítulo 4. Da mesma 

forma foram listados os principais métodos matemáticos, mais atuais, para a 

realização do cálculo das fundações, tanto para o esforço de tração como de 

compressão. Para a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

utilizados no dimensionamento, foram realizadas amostragem de solo em área de 

instalação de uma possível futura linha de transmissão de energia em Bateias, PR. 

O solo natural ensaiado, por apresentar parâmetros de coesão e ângulo de 

atrito interno na ordem de 14,5 kPa e 35° respectivamente, foi necessário ser 

considerado como de ruptura local e minorando ainda mais seus parâmetros, segundo 

o método de Tezaghi (1945), para as fundações submetidas aos esforços de 

compressão utilizadas nos mastros. 

Com o incremento dos parâmetros através da adição de cimento em 4% e cal 

4%, descritos pela Tabela 22, indicando aumento de 408,97% no intercepto coesivo 

para 73,8 kPa e 43,14% do ângulo de atrito interno para 50,1° (solo + cimento) e 

133,79% no intercepto coesivo para 34 kPa e imperceptível alteração no ângulo de 

atrito interno para 34,7° (solo + cal), foi possível verificar o impacto no consumo de 

concreto final das fundações, que além de diminuir o custo financeiro pela menor 

quantidade de insumos utilizados, também reflete na mobilização dos mesmos à 

campo e dos processos construtivos que podem ser otimizados. Para o solo com 

adição de cimento em 4%, a economia global ficou em 46,01% e para o solo com 

adição de cal em 4%, a economia global ficou em 21,33%, mostrando que o cimento 

supera mais que o dobro que da economia gerada pela adição de cal. 

No caso da fundação sob compressão, utilizada nos mastros, com solo 

adicionado cimento em 4% de seu volume, o ângulo da sapata pode ser considerado 

como 90°, diminuindo a necessidade de formas inclinadas e maior escavação da base. 
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Desta forma, o processo de melhoramento do solo com adição de cimento e 

cal se mostra extremamente vantajoso, podendo gerar economia dos insumos de 

46,01% e 21,33% respectivamente, conforme apresentado na Tabela 30. 

Tomando como exemplo a implantação de uma linha de transmissão de 

energia que interliga um ponto de distribuição a outro com distância de 10 km e tendo 

a distância média entre torres na ordem de 500 m, serão necessárias 21 torres. 

Pegando os parâmetros de resistência do solo natural utilizados nesta dissertação, 

seria necessário um consumo de 354,27 m³ de concreto para se executar suas 

fundações. Utilizando os parâmetros de resistência do solo com adição de cimento de 

4%, seriam necessários 191,32 m³ e 278,67 m³ para o solo com adição de cal em 4%. 

As economias de concreto geradas seriam de 162,95 m³ e 75,60 m³ respectivamente. 

No caso do solo com adição de cimento em 4%, a economia seria em quase a metade 

do volume total de concreto consumido em relação ao solo natural e o solo com adição 

de cal em 4% em um pouco mais de 1/5. 

Faz-se ainda pertinente, a realização de trabalhos de pesquisa futuros 

desenvolvendo os processos construtivos necessários para viabilizar a aplicação e 

prática desta técnica, como por exemplo: 

• determinação dos volumes de solo em torno e sob a fundação que 

devem ser melhorados; 

• processos executivos em campo para adição e controle das misturas; 

• necessidade de rebaixamento do lençol freático ou técnica de 

adaptação ao mesmo quando necessário, entre outras.  

 

Desta forma, a adição de cimento/cal ao solo natural para melhoria de seus 

parâmetros de resistência ao cisalhamento se mostra eficiente para a redução dos 

volumes dos insumos necessários para a execução das fundações das linhas de 

transmissão submetidas tanto aos esforços de tração, como os de compressão, 

apresentando ser uma alternativa economicamente viável. 
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ANEXO 1 – Massa específica solo natural 
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ANEXO 2 – Relatórios Análise Granulométrica 
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ANEXO 3 – Ensaio de cisalhamento direto – CD – solo natural 
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ANEXO 4 – Ensaio de cisalhamento direto – CD – solo + cimento 4% 
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ANEXO 5 – Ensaio de cisalhamento direto – CD – solo + cal 4% 
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