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RESUMO 

A estimativa da capacidade de carga de fundações diretas pode ser obtida através de 

formulações analíticas desenvolvidas para solos saturados ou completamente secos, situações 

que raramente ocorrem, e através de métodos semi-empíricos ou por provas de carga. Caso se 

utilize de provas de carga em placa com aplicação direta em solo, os resultados serão bastante 

influenciados pela condição não saturada em que se encontra o perfil de solo. No solo não 

saturado, a água se encontra com a pressão abaixo da pressão atmosférica (presença da 

sucção) e nessa condição o estado de tensões efetivas é fortemente influenciado, assim como a 

rigidez do solo e a sua resistência ao cisalhamento. Assim sendo, para determinação da 

capacidade de carga de uma fundação superficial, torna-se extremamente importante a 

definição do perfil de sucção na aplicação dessas formulações teóricas mais realistas. Essa 

pesquisa trata de analisar, experimentalmente e analiticamente, o comportamento de um solo 

não saturado no que diz respeito à capacidade de carga de fundações diretas. Para isso, 

inicialmente foram realizadas duas provas de carga diretas no Campo Experimental de 

Fundações da Universidade Federal do Ceará, com o solo em diferentes condições de 

saturação. Após isso, foram determinadas as umidades do solo em cada um dos ensaios e as 

sucções do solo nas duas situações foram estimadas através da curva de retenção, obtida 

através de ensaio do papel filtro. Na sequência, foram estudados vários perfis de sucção para o 

solo ensaiado de acordo com a metodologia proposta por Lu e Likos (2004), variando o nível 

do lençol freático e os resultados mostraram que essas posições do nível da água não geram 

grande influência no perfil de sucção do solo em questão, pois se tratava de um maciço 

predominantemente arenoso. A partir daí foram aplicadas as propostas de Oloo et al. (1997), 

Vanapalli e Mohamed (2007), Briaud (2013), Vahedifard e Robinson (2016) e Tang et al. 

(2017) para a determinação da capacidade de carga de uma placa assente em um solo não 

saturado. Os valores obtidos na aplicação desses métodos mostraram valores de capacidade de 

carga bastante coerentes com a carga última determinada através da extrapolação das curvas 

pressão versus recalque das provas de carga. Assim, os resultados auxiliaram a interpretação 

da influência da sucção na capacidade de carga da fundação, sendo as propostas de equações 

de capacidade de carga verificadas para o solo estudado. 

 

Palavras chave: Solo não saturado. Capacidade de carga. Fundação direta. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The estimation of the bearing capacity of shallow foundations can be obtained through 

theoretical formulations developed for saturated or completely dry soils, a situation that rarely 

occurs and through semi-empirical methods or plate load tests. If plate load tests are used with 

direct soil application, the results will be strongly influenced by the unsaturated condition in 

which the soil profile is found. In the unsaturated soil, the water pressure is below 

atmospheric pressure (presence of suction) and in this condition the state of effective stresses 

is strongly influenced, as well as the soil stiffness and its shear strength. Thus, to determine 

the bearing capacity of a shallow foundation, it is extremely important to define the suction 

profile for the use of more realistic theoretical formulations. This research analyzes, 

experimentally and analytically, the behavior of an unsaturated soil with respect to the load 

capacity of shallow foundations. For this, two plate load tests were initially carried out in the 

Experimental Field of Foundations of the Federal University of Ceará, with the soil under 

different saturation conditions. After that, the soil moisture was determined in each of the 

tests and the soil suctions in the two situations were estimated through the retention curve, 

obtained through a filter paper test. Several suction profiles were studied for the soil tested 

according to the methodology proposed by Lu and Likos (2004), varying the depth of the 

water table and the results showed the water table depth did not generate great influence on 

the suction profile of the soil in question, since it was a predominantly sandy soil. From there, 

the proposals of Oloo et al. (1997), Vanapalli and Mohamed (2007), Briaud (2013), 

Vahedifard and Robinson (2016) and Tang et al. (2017) for the determination of the bearing 

capacity of shallow foundations in unsaturated soils were applied. The values obtained in the 

application of these methods showed values of bearing capacity quite coherent with the final 

load determined by extrapolation of the pressure versus load stress curves. Thus, the results 

helped to interpret the influence of the suction on the bearing capacity of the foundation, and 

the proposed load capacity equations were validated for the studied soil. 

 

Keywords: Unsaturated soil. Bearing capacity. Shallow foundations. 
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1  INTRODUÇÃO 

A capacidade de carga de fundações diretas é comumente estimada utilizando as 

equações clássicas para solos saturados ou solos completamente secos (Terzaghi 1943; 

Meyerhof 1951; Hansen 1970; Vesic 1973). Porém, recentemente vem crescendo o interesse 

em compreender o comportamento do solo na condição não saturada, em especial no que diz 

respeito à capacidade de carga, já que uma grande parcela de um perfil de solo pode se 

encontrar não saturado, especialmente em regiões áridas e semiáridas (Vanapalli e Mohamed, 

2013).  

Nesses casos, a capacidade de carga pode ser significantemente aumentada em 

comparação com a condição totalmente saturada devido à sucção desenvolvida nesse solo, o 

que foi comprovado em diversos estudos numéricos e experimentais (Costa et al. 2003; Oh e 

Vanapalli 2011; Vanapalli e Mohamed 2013). Porém as equações convencionais de 

capacidade de carga não levam em consideração a influência da sucção. 

A sucção matricial contribui na resistência ao cisalhamento de solos não 

saturados, o que consequentemente aumenta a capacidade de carga de uma fundação assente 

em solo não-saturado. A influência da sucção na capacidade de carga vai depender de 

diversos fatores, como o tipo de solo, as diferentes condições de fluxo, como infiltração, 

evaporação, condição hidrostática, entre outros fatores (Lu e Likos, 2004). 

Análises que tenham sido feitas com base em uma investigação geotécnica 

realizada em uma época onde o solo encontrava-se seco e rijo (baixa umidade) pode vir a ser 

contra a segurança, já que o comportamento desse solo pode ser muito diferente em situações 

em que ocorre grande aumento de umidade. Nesse caso a capacidade de carga da fundação é 

inferior ao valor originalmente proposto e a diminuição na rigidez deve influenciar nos 

resultados dos recalques.  

Em resumo, os solos ganham rigidez e resistência com a diminuição de umidade, 

isto é, por aumento de sucção presente nos solos não saturados. A interface entre o ar e água 

gera uma tensão superficial que aumenta o efeito coesivo do solo (aumento de resistência) 

bem como os módulos de deformabilidade do material terroso. Vale salientar que em solos 

que nunca venham a ficar saturados, pode ser muito interessante analisar a possibilidade de 

considerar esse estado mais realista no projeto de fundações.  
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Neste contexto, se um solo que tem assente uma fundação não ficar 

completamente saturado durante a situação em serviço, é conveniente incorporar o efeito da 

sucção para atingir um dimensionamento mais econômico. 

É importante analisar corretamente as provas de carga em solos não saturados, 

para que seja possível fazer a retroanálise dos parâmetros de resistência e capacidade de 

carga. (Costa et al., 2003). Uma interpretação errônea de uma prova de carga pode levar a 

superestimar a rigidez e a capacidade de carga de uma fundação, se não for conhecida a 

história desse solo, principalmente no que diz respeito às condições de variação de lençol 

freático.  

1.1 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar diferentes métodos de cálculo de 

capacidade de carga em solos não saturados e tentar validar os mesmos por meio de ensaios 

de placa.  

Como objetivos específicos têm-se: 

 Realizar ensaios de caracterização, resistência, prova de carga direta e ensaio 

do papel filtro de modo a obter os parâmetros necessários para a análise da capacidade de 

carga de um solo não saturado. 

 Apresentar a metodologia de diferentes métodos de estimativa da capacidade 

de carga em solos não saturados. 

 Validar esses métodos através da comparação da aplicação dos mesmos ao solo 

em questão com resultados experimentais de ensaios de prova de carga direta. 

 Construir os perfis de sucção, perfis de saturação e perfis de tensão de sucção 

de um solo não saturado. 

 Verificar analiticamente a variabilidade da capacidade de carga de um solo em 

função de diferentes condições de fluxo e da variação de profundidade do lençol freático. 

 Analisar a influência da sucção na capacidade de carga. 
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 Modelar a prova de carga no programa Phase
2
 pelo Método dos Elementos 

Finitos com técnica de redução de parâmetros. 

1.2 Metodologia da pesquisa 

O presente trabalho, experimental de campo e numérico, analisa o comportamento 

de uma placa assente em solo não saturado no que diz respeito à capacidade de carga. A 

metodologia adotada nesta pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

 Revisão bibliográfica; 

 Coleta de dados no Campo Experimental de Fundações da UFC através da 

realização dos ensaios de caracterização e resistência; 

 Determinação da curva de retenção; 

 Realização das provas de cargas direta em placa; 

 Determinação dos perfis de sucção, de saturação e de tensão de sucção; 

 Aplicação das equações propostas para a determinação da capacidade de carga 

de uma placa em um solo não saturado; 

 Validação das equações de capacidade de carga em solo não saturado através 

da comparação com os resultados experimentais; 

 Modelagem das provas de carga pelo MEF. 

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 

Esta dissertação é composta de 6 capítulos, sendo o Capítulo 1 destinado a 

introdução ao assunto a ser estudado. Em seguida, o Capítulo 2 consiste na revisão 

bibliográfica sobre capacidade de carga em fundações diretas, em solos saturados e não 

saturados.  

Já o Capítulo 3 consiste na apresentação dos ensaios de campo e de laboratório.  

Na sequência, o Capítulo 4 apresenta os resultados experimentais obtidos nos ensaios 

apresentados no Capítulo 3. 

No Capítulo 5 são aplicados os métodos de determinação de capacidade de carga 

em solos não saturados, com apresentação de perfis de sucção, de saturação e de tensão de 

sucção variando em função da profundidade do nível d’água. Os resultados de capacidade de 
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carga obtidos são comparados com os resultados experimentais, e é analisada ainda a 

influência da sucção em outros parâmetros de resistência e deformabilidade. 

Finalmente, no Capítulo 6, são feitas as devidas conclusões e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 CAPACIDADE DE CARGA EM FUNDAÇÃO DIRETA 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos sobre o tema da pesquisa, 

possibilitando um adequado embasamento teórico. Inicialmente, foram levantados aspectos 

gerais referentes à obtenção dos parâmetros que envolvem a análise de capacidade de carga de 

fundações diretas de solos saturados. Então são apresentados os métodos de análise de 

capacidade de carga em fundações diretas em solos não saturados.  

2.1 Solos saturados ou completamente secos 

Para uma sapata caracterizada pela dimensão menor dimensão B, submetida a 

uma carga Q crescente a partir de zero, podem ser medidos os valores de Q e os 

deslocamentos verticais (ou recalques) correspondentes. Para pequenos valores de carga, os 

valores serão aproximadamente proporcionais. Essa é a fase chamada elástica, onde os 

recalques são reversíveis. Em uma segunda fase, surgem os deslocamentos plásticos, onde os 

recalques se tornam em parte irreversíveis, e para cargas maiores, os recalques se tornam 

contínuos. A resistência ao cisalhamento do solo é, em certos trechos do maciço de solo, 

totalmente mobilizada. 

Em uma terceira fase, a velocidade de recalque cresce continuamente até que 

ocorre a ruptura do solo. Para o carregamento aplicado, atingiu-se o limite de resistência da 

fundação, ou seja, a sua capacidade de carga na ruptura. Na Figura 1 estão representadas essas 

fases durante o carregamento de uma fundação direta. 
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Figura 1 – Comportamento de uma sapata sob carga vertical 

 

Fonte: Kézdi (1970) apud Velloso e Lopes (2010). 

2.1.1 Mecanismos de Ruptura 

Terzaghi (1943) distinguiu dois tipos de ruptura em fundações diretas. No 

primeiro tipo, a ruptura ocorre bruscamente, após uma curta transição, a curva carga-recalque 

tem uma tangente vertical, e a ruptura é dita generalizada. Esse tipo de ruptura ocorre em 

solos mais rígidos, como areias compactas e muito compactas e argilas rijas e duras. No 

segundo tipo, a ruptura é dita localizada, a curva é mais abatida quando comparada à primeira 

e tem uma tangente inclinada no ponto extremo. Esse tipo de ruptura ocorre em solos mais 

deformáveis, como areias fofas e argilas médias e moles. 

Vesic (1963) distinguiu três tipos de ruptura, a generalizada, localizada e por 

puncionamento, porém associou-as apenas a areias. Esses tipos de ruptura estão apresentados 

esquematicamente na Figura 2 em (a), (b) e (c). A Figura 2 (d) apresenta os tipos de ruptura 

em função da densidade relativa e da profundidade, para areias.  
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Figura 2 – Tipos de ruptura: (a) generalizada, (b) localizada, (c) por puncionamento e (d) 

condições em que ocorrem, em areias 

 

Fonte: Vesic (1963) apud Velloso e Lopes (2010).   

A ruptura geral ou generalizada caracteriza-se pela existência de um mecanismo 

de ruptura bem definido através de uma superfície de deslizamento que vai de um bordo da 

fundação à superfície do terreno. Esse tipo de ruptura costuma ser brusca e catastrófica e 

ocorrerá em solos praticamente incompressíveis. 

Já a ruptura por puncionamento é caracterizada por um mecanismo de difícil 

observação, onde a medida que a carga cresce, deslocamento vertical da fundação é 

acompanhado da compressão do solo imediatamente abaixo da mesma. A penetração da 

fundação ocorre em função do cisalhamento do perímetro em torno da fundação, e o solo fora 

da projeção da área carregada praticamente não tem influência nesse processo. Se o solo for 

muito compressível, a ruptura será por puncionamento. 

A ruptura localizada apresenta uma configuração onde uma cunha e superfícies de 

deslizamento que se iniciam junto às bordas da fundação, como na ruptura generalizada. Há 

uma tendência de dilatância do solo nos lados da fundação. A compressão vertical sob a 

fundação é significativa, e as superfícies de deslizamento terminam dentro do maciço, e 

somente atingem a superfície do terreno depois de um deslocamento vertical elevado. É um 

tipo de ruptura de transição, que apresenta características da ruptura generalizada e por 

puncionamento. 
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2.1.2 Capacidade de carga para carregamentos verticais ou centrados 

Segundo Terzaghi (1943), para sapatas corridas (estado plano de deformações), a 

capacidade de carga será composta de três parcelas, de acordo com a Equação 1. Nessa 

equação, o primeiro termo cNc leva em contribuição a coesão do solo de contato da fundação, 

o segundo termo γDNq leva em conta a sobrecarga do solo acima da cota de assentamento da 

fundação e  γ(B/2)Nγ leva em consideração a parcela do atrito do solo de contato da fundação. 

q
ult
 = cNc+ γDNq+ γ

B

2
Nγ 

(1) 

onde c é a coesão, γ é o peso específico do solo, D é a profundidade de embutimento da base 

da fundação, B é a largura da fundação e Nc, Nq e Nγ são os fatores de capacidade de carga.  

De acordo com Terzaghi (1943), Nγ é dado por: 

Nγ = 
1

2
 tgφ (

Kpγ

cos2φ
-1) (2) 

sendo Kpγ o coeficiente de empuxo passivo. 

Os trabalhos de Prandtl (1920) e Reissner (1924) levaram às expressões de Nc e 

Nq, para a ruptura generalizada: 

Nc = cotφ [
aθ
2

2cos2(45° + 
φ
2
)

 - 1] (3) 

Nq = 
aθ
2

2cos2(45° + 
φ
2
)
 (4) 

com: 

aθ = e
(
3π
4
-
φ
2

)tgφ
 (5) 

Para a ruptura localizada, Terzaghi sugere adotar para os parâmetros de resistência 

do solo: 
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tgφ* = 
2

3
tgφ (6) 

c* = 
2

3
c (7) 

Os valores de Nc, Nq e Nγ e podem ser apresentados na forma de um ábaco, como 

mostra a Figura 3. Uma alternativa para se calcular os fatores de capacidade de carga com φ* 

é utilizar os valores de Nc’, Nq’ e Nγ’. 

Figura 3 – Ábaco para obtenção de fatores de capacidade de carga 

 

Fonte: Terzaghi e Peck (1948). 

Generalizando para as fundações de diferentes formas, de acordo principalmente 

com os estudos de Meyerhof (1955), reescreve-se a Equação 1, incluindo fatores de forma, 

que estão listados na Tabela 1: 

q
ult
 = sccNc + sqγDNq+ 

1

2
γsγBNγ (8) 

Tabela 1 – Valores dos coeficientes de forma – Meyerhof (1955) 

 

Fonte: Adaptado de Meyerhof (1955). 
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Aplicando os coeficientes de forma para fundações quadradas e circulares, 

respectivamente, tem-se: 

q
ult
 = 1,3cNc + γDNq + 0,8γ

B

2
Nγ 

(9) 

 

q
ult
 = 1,3cNc + γDNq + 0,6γRNγ (10) 

Hansen (1961) apresentou importante contribuição ao cálculo da capacidade de 

carga das fundações submetidas a um carregamento qualquer. Para cargas excêntricas, ele 

utilizou o conceito de área efetiva de fundação. Apresentou ainda fatores de forma, de 

profundidade e de inclinação da carga. Posteriormente (Hansen, 1970), introduziu os fatores 

de inclinação do terreno e de inclinação da base da fundação, chegando à fórmula geral: 

q
ult
 = 
Q
ult

A'
 = cNcscdcicbcgc + qNq

sqdqiqbqgq + 
B'

2
γNγsγdγiγbγgγ 

(11) 

onde sc sq e sγ são os fatores de forma, dc, dq e dγ são os fatores de profundidade, ic, iq e iγ são 

os fatores de inclinação da carga, bc, bq e bγ são os fatores de inclinação da base da fundação, 

gc, gq e gγ são os fatores de inclinação do terreno e A’ é a área efetiva da fundação.  

Para os fatores de capacidade de carga, Hansen (1961) propôs: 

Nc = (Nq - 1)cotgφ (12) 

Nq = e
πtgφtg2(45 + 

φ

2
) (13) 

Nγ = 1,5(Nq - 1)tgφ (14) 

Vesic (1963, 1969, 1973, 1975) tem importantes contribuições para cálculo de 

capacidade de carga de fundações superficiais e profundas. Mantendo a Equação 11, Vesic 

propôs para os fatores de capacidade de carga devidos à coesão (Nc) e à sobrecarga (Nq) as 

mesmas expressões apresentadas por Hansen (1961) e para o fator do peso próprio (Nγ) 

propôs: 

Nγ = 2(Nq + 1)tgφ (15) 

Para os fatores de forma, são indicados os valores de De Beer (1967): 
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Tabela 2 – Valores dos coeficientes de forma – Vesic (1975) 

Forma da base sc sq sγ 

Corrida 1 1 1 

Retangular 1 + (B'/L')(Nq/Nc) 1 + (B'/L')tgφ 1 - 0,4B'/L' 

Circular e 

quadrada 1 + (Nq/Nc) 1 + tgφ 0,6 

Fonte: Vesic (1975) 

Para os fatores de inclinação de carga, são recomendadas as expressões: 

ic = 1 - 
mH

B'L'cNc

    (para φ=0) (16) 

iq = [1-
H

V+B'L'c cotφ
]

m

 (17) 

iγ = [1-
H

V+B'L'c cotφ
]

m+1

 (18) 

Com:  

m = mB = 
2+B/L

1+B/L
 (19) 

m = mL = 
2+L/B

1+L/B
 (20) 

Nessas expressões, V e H são as componentes vertical e horizontal da carga. A 

componente horizontal H deve satisfazer à condição: 

H ≤ Vtgδ + A'ca (21) 

onde A’ é a área efetiva da fundação, ca é a aderência entre o solo e a fundação e δ é o ângulo 

de atrito entre o solo e a fundação. Os autores recomendam tomar no caso de solos arenosos, 

δ=φ’ e ca = 0. Para solos argilosos saturados, em condição não drenada, δ = 0 e ca = Su. 

Para os fatores de profundidade. Se D/B ≤ 1: 

dc = 1 + 0,4
D

B
    (para φ = 0) (22) 
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dq = 1 + 2tgφ(1-senφ)
2D

B
    (para φ = 0) (23) 

dγ = 1 (24) 

dc = dq - 
1 - dq

Nctan∅
    (para φ ≠ 0) (25) 

Se D/B >1: 

dc = 1 + 0,4arctg (
D

B
) (26) 

dq = 1 + 2tgφ(1-senφ)2arctg (
D

B
) (27) 

dγ=1 (28) 

Vesic não recomenda a utilização dos fatores de profundidade, tendo em vista o 

processo executivo das fundações superficiais, onde escava-se, executa-se a fundação e 

reaterra-se. 

Para levar em conta a inclinação da base da fundação, são sugeridas as 

expressões: 

bc = 1 - [2α/(π + 2)] (29) 

bq =  b
γ
 = (1 - α/tgφ)2 (30) 

Com α expresso em radianos. 

Para levar em conta o fato de a superfície do terreno ao lado da fundação estar 

inclinada (em talude), são sugeridas as expressões: 

g
c
 = 1 - [2ω/(π + 2)] (31) 

g
q
 = g

γ
 = (1 - tgω)2 (32) 
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Figura 4 – Fundação com base inclinada e terreno em talude 

 

Fonte: Vesic (1975). 

Para levar em conta o efeito da compressibilidade do solo são sugeridas as 

expressões: 

cc = 0,32 + 0,12B/L+0,6logIr  (33) 

cq = c
γ
 = exp {[(-4,4 + 0,6B/L)tgφ] + [(3,07senφ)(log2Ir)/(1 + senφ)]} (34) 

onde Ir é o índice de rigidez, definido como a razão entre o módulo cisalhante e a resistência 

de cisalhamento: 

Ir = 
G

c + σtgφ
=

E

2(1 + ν)(c + σtgφ)
 (35) 

2.1.3 Prova de carga em placa 

O ensaio de prova de carga em placa é um ensaio estático de campo, realizado na 

superfície do terreno ou em pequenas profundidades, e que tem como principais finalidades a 

verificação do comportamento do solo sujeito a um determinado carregamento, a partir da 

determinação de parâmetros de deformabilidade e pela estimativa de parâmetros de 

resistência. Esse ensaio simula o comportamento solo-fundação direta.  

Alonso (1991) afirma que os resultados obtidos nos ensaios de prova de carga em 

placa só podem ser extrapolados para a fundação real se o perfil do solo for conhecido, de 

forma a garantir que a região do bulbo de pressão da fundação real tiver as mesmas 

características do bulbo da placa. 
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Segundo Barata (1984), o ensaio de prova de carga em placa possui maior 

aplicabilidade em terrenos cuja deformabilidade é praticamente imediata à ação das cargas, 

devendo ser primeiramente empregados em terrenos pedregulhosos, arenosos e silto-arenosos 

em qualquer grau de saturação e em segundo lugar, em terrenos argilosos e silto argilosos, 

com baixo grau de saturação. 

2.1.3.1 Tipos de Ensaios 

Segundo Fellenius (1975) e Milititsky (1991), os ensaios de placa podem ser dos 

tipos lento (Slow Manteined Load Test – SML), rápido (Quick Manteined Load Test – QML), 

cíclico (Cyclic Load Test CLT) e ensaio com taxa de penetração constante (Constant Rate of 

Penetration Test-CRP). Neste trabalho os ensaios realizados foram do tipo rápido. 

No ensaio rápido, um intervalo de tempo fixo é assumido para o término de cada 

estágio de carregamento, independente da estabilização dos deslocamentos. No Brasil, não há 

uma norma específica para esse tipo de ensaio para fundações superficiais, costuma-se adotar 

as especificações da ABNT MB 3472.  

Em cada estágio, a carga aplicada não deve ultrapassar 10% da tensão admissível 

prevista e deve ser aplicada por um período de 5 minutos, sendo os deslocamentos lidos 

obrigatoriamente no início e ao término. Caso não ocorra ruptura ou deformações excessivas 

do solo, o ensaio será conduzido até que se alcance o dobro da tensão admissível prevista. 

Atingida a carga máxima, o descarregamento deve ser efetuado em quatro estágios, com 

leituras dos respectivos deslocamentos. Uma última leitura é realizada 10 minutos após o 

descarregamento total. Fellenius (1975) recomenda um tempo de duração do estágio de 15 

minutos. 

Contudo, essa modalidade de prova de carga não permite o conhecimento do nível 

de deformação em cada estágio (e no total), se cada carregamento fosse mantido por um 

período superior ao estabelecido. Entretanto, em decorrência da praticidade que proporciona, 

este tipo de ensaio possui uma ampla aceitação. Fellenius (1975) propõe a troca dos ensaios 

SML pelos QML, afirmando que a utilização desses últimos pode ser justificada pelo seu 

baixo custo e reduzido período de execução. 

A prova de carga em placa com inundação tem sido empregada como ferramenta 

para a análise do colapso do solo, e da influência da sucção na capacidade de carga e nos 
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recalques. Cintra et al. (1986), Carvalho e Souza (1990), Ferreira et al. (1990), Agnelli 

(1992), Souza e Cintra (1994), Teixeira et al. (1996), Conciani (1997), Agnelli (1997) e Costa 

(1999) realizaram provas de carga com inundação. 

2.1.3.2 Resultados típicos 

Como resultados do ensaio de prova de carga em placa, obtém-se uma série de 

pressões e seus recalques correspondentes que deverão ser apresentados em forma de uma 

curva pressão x recalque. Na ficha do ensaio deverá constar dia e hora do início e fim da 

prova, situação do local da prova no terreno e cota da superfície carregada em relação a um 

RN bem determinado, um corte do poço do ensaio com indicação de dimensões e natureza do 

terreno até pelo menos uma vez e meia a menor dimensão da placa abaixo da superfície de 

carga, referência aos dispositivos de carga e de medida e qualquer ocorrência excepcional que 

possa ter ocorrido no ensaio. 

Costa (1999) mostrou algumas curvas típicas resultantes de ensaios de prova de 

carga direta. Na sequencia são mostrados alguns exemplos dessas curvas. A Figura 5 mostra 

um exemplo de curva, formada pelos pontos 0ABC, em um gráfico tensão σ versus recalque 

s. O trecho 0AB corresponde à fase de carregamento e o trecho BC, ao descarregamento. 

Através dessa curva, pode-se determinar as parcelas elásticas se e plástica sp do recalque total 

st. O trecho A0 é aproximadamente retilíneo, representando a fase de deformações elásticas. 

Já o trecho AB apresenta certa curvatura, podendo assumir, em algumas situações, uma forma 

assintótica à reta σbB em sua extremidade final. 

Figura 5 – Curva tensão x recalque 

 

Fonte: Costa (1999). 
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Quando a fundação se apoia em um solo mais rígido, como uma areia muito 

compacta, a curva tensão versus recalque pode apresentar um pico definido, como é possível 

observar na Figura 6. No trecho A0, a relação entre σ e s é praticamente linear, ocorrendo no 

ponto A a máxima tensão σa mobilizada no ensaio. O trecho AB exibe um decréscimo da 

tensão com o aumento do recalque. A partir do ponto B, σ torna-se constante com o aumento 

de s, sendo σb denominada tensão residual. 

Figura 6 – Curva tensão x recalque com ocorrência de pico de tensão 

 

Fonte: Costa (1999). 

Em situações nas quais o solo apresenta comportamento de encruamento, a forma 

característica da curva é mostrada na Figura 7. O trecho A0 representa a fase de deformações 

elásticas, seguido do trecho AB, com determinada curvatura. O trecho BC é praticamente 

retilíneo, causado pelo enrijecimento crescente do solo com o aumento da tensão aplicada. 
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Figura 7 – Curva tensão x recalque com comportamento de encruamento do solo 

 

Fonte: Costa (1999). 

2.1.3.3 Interpretação dos resultados 

No ensaio de prova de carga direta é importante identificar quando ocorre a 

ruptura do solo, isto é, quando a resistência ao cisalhamento do solo sob a placa é atingida em 

um mecanismo de ruptura, gereralizada, localizada e por punção, como já descrito nesse 

capítulo. 

Segundo Costa (1999), quando a ruptura é nítida, a tensão de ruptura pode ser 

determinada diretamente através da curva pressão x recalque, através da observação da 

verticalização dessa curva, ou seja, quando o solo não suporta acréscimos de carga. Para 

rupturas físicas, onde os pontos na fase de carregamento constituem parte de um gráfico 

assintótico a uma reta vertical, a capacidade de carga é definida pela assíntota vertical. Na 

Figura 5, σb é definida como a tensão para a qual o recalque passa a aumentar indefinidamente 

sem acréscimo de carga. Na Figura 6, a tensão de ruptura corresponde à máxima tensão 

mobilizada no ensaio, σa. 

Quando ocorre ruptura do tipo localizada, por puncionamento, ou quando o ensaio 

é finalizado antes de se romper o solo, não se visualiza uma definição nítida da tensão de 

ruptura. É comum que se encontre curvas com configurações intermediárias entre as 

retratadas nas Figuras 5 e 7. Assim, não é possível determinar a tensão de ruptura diretamente 

pelas curvas tensão x recalque. É necessário, então, utilizar outros critérios para a sua 
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determinação. Há grande divergência entre os autores, e segundo Niyama et al. (1996) os 

critérios podem ser ordenados em quatro grupos distintos: 

a) Critérios limitantes do deslocamento total: a tensão de ruptura é fixada em 

função de um deslocamento pré-determinado. Pode-se destacar os critérios de 

Davisson (1972), da ABNT NBR 6122, de Terzaghi (1943) e de alguns 

códigos de obras, como o da cidade norte-americana de Boston, o qual 

estipula a obtenção da tensão admissível σa, sendo considerado o menor valor 

entre 10mm e 12,5mm, onde o primeiro valor define a tensão correspondente a 

um recalque julgado admissível, enquanto o segundo constitui um critério de 

ruptura. 

b) Critérios da deformabilidade limite: a tensão de ruptura corresponde à máxima 

relação entre a tensão e o deslocamento. Ressalta-se o critério de Fuller e Hoy 

(1970). 

c) Critérios de interseção das fases elástica e plástica: se a curva tensão x 

recalque é traçada em escala logarítmica, tenderá a duas retas cuja interseção 

define a carga de ruptura. Destacam-se os métodos de De Beer (1967) e Butler 

e Hoy (1977). 

d) Critérios matemáticos: consiste na obtenção da tensão de ruptura através da 

extrapolação da curva pressão x recalque com o auxílio de expressões 

matemáticas. Pode-se salientar os métodos de Chin (1970), Mazurkiewicz 

(1972) e Van Der Veen (1953). 

Segundo Niyama et al. (1996), apontar o método mais adequado em um 

determinado caso é impossível, uma vez que todos possuem pontos positivos e negativos. 

Assim, é recomendado que se efetuem comparações e que se tenha bom senso na escolha do 

valor da tensão de ruptura. 

2.1.3.4 Extrapolação da capacidade de carga pelo Método de Van der Veen (1953) 

O método de Van der Veen (1953) consiste em supor que a curva carga-recalque 

seja representada por uma função exponencial com a seguinte equação: 

q = q
ult
(1 - e-αρ) (36) 



34 

 

onde qult é a carga de ruptura, α é o coeficiente que define a forma da curva (mm
-1
), ρ é o 

recalque (mm) correspondente à carga aplicada, Reescrevendo a Equação 36, temos: 

αρ = -ln(1 - 
q

q
ult

) (37) 

A Equação 39 corresponde a uma reta que passa pela origem, quando plotada em 

uma escala semilogarítmica de base neperiana. A partir de cargas e recalques obtidos na prova 

de carga busca-se, por meio de tentativas, o valor de qult que conduz à melhor regressão linear.  

Esses valores então são plotados em um gráfico, conforme Figura 8. A curva que apresentar o 

melhor coeficiente de determinação (R
2
) corresponderá à carga de ruptura do ensaio. 

Figura 8 – Solução gráfica para a determinação da capacidade de carga 

 

Fonte: Adaptado de Van der Veen (1953). 

O trecho inicial da curva carga recalque pode apresentar uma fase pseudo-elástica 

que pode ser desprezada na verificação da capacidade de suporte. Aoki (1976) observa que a 

não obrigatoriedade em passar pela origem do sistema de coordenadas pode melhorar a 

regressão, e propõe uma modificação na Equação 38: 

q = q
ult
(1 - e-(αρ+b)) (38) 

onde b representa o intercepto ou coeficiente linear, no eixo dos recalques, da reta obtida na 

escala semilogarítmica. 
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2.1.3.5 Coeficiente de reação vertical 

A proposta de modelar o solo como um sistema de molas com resposta linear foi 

apresentada primeiramente por Winkler (1867). Neste modelo, o solo é admitido como sendo 

um sistema de molas lineares e independentes entre si, onde as deformações ocorrem apenas 

onde estão aplicados os carregamentos, proporcionalmente aos valores das cargas.  

A partir deste modelo é possível determinar um coeficiente de reação para cada 

tipo de solo e tipo de fundação, considerando que em cada direção de deslocamento existe 

uma flexibilidade diferente representada por uma mola. Ou seja, é estabelecida uma relação 

direta entre o solo e a fundação por meio de uma constante de mola que representa a rigidez 

do solo. 

Essa constante que representa a rigidez do solo é chamada de Coeficiente de 

Reação Vertical (kv) para deslocamentos no sentido vertical e Coeficiente de Reação 

Horizontal (kh) para deslocamentos no sentido horizontal. O coeficiente de reação vertical de 

um solo pode ser obtido por meio de cálculo do recalque da fundação real, de tabelas de 

valores típicos ou correlações ou por ensaios de placa. 

Nos ensaios de placa, o coeficiente de reação vertical é então a relação entre a 

pressão aplicada e o recalque correspondente, conforme a Equação 39: 

kv=
σ

ρ
 (39) 

O coeficiente de reação vertical também pode ser chamado de coeficiente de 

recalque, módulo de reação ou coeficiente de mola.  

O valor do coeficiente de reação obtido através do ensaio de placa (ks) deverá ser 

corrigido para a dimensão e forma da fundação. Segundo o American Concrete Institute 

(1988), a passagem de ksl obtido no ensaio de placa, para o kv a ser utilizado no cálculo da 

fundação, pode ser feita pela Equação 40: 

kv = ksl (
b

B
)
n

 (40) 



36 

 

onde n varia entre 0,5 e 0,7. Se a espessura da camada compressível abaixo da fundação for 

menor que 4B, deve-se adotar o menor valor de n. 

2.1.3.6 Módulo de deformabilidade 

Goodman (1989) discute a utilização do módulo de deformabilidade no lugar do 

módulo de elasticidade em análises no solo, indicando que as propriedades de 

deformabilidade englobam deformações recuperáveis e não recuperáveis ou elásticas e não 

elásticas. Como o solo não é um material elástico, apesar de que, para pequenos níveis de 

carregamento, admite-se certa proporcionalidade entre tensões e deformações, mas ao cessar 

essas tensões, as deformações não voltam à zero. Assim, o módulo de deformabilidade faz 

mais sentido se tratando de solo. 

Para a determinação do módulo de deformabilidade do solo a partir de ensaios de 

placa, procede-se uma retroanálise utilizando a solução de Boussinesq, válida para placa 

circular rígida em meio homogêneo, através da Equação 41: 

E = 
σD

ρ
(1 - ν2)

π

4
 (41) 

onde E é o módulo de deformabilidade, σ é a tensão média aplicada à placa, D é o diâmetro da 

placa, ρ é o recalque provocado pela tensão σ e ν é o coeficiente de Poisson.  

2.2 Solos não saturados 

2.2.1 Conceitos gerais sobre solos não saturados 

Em muitos casos, onde o solo se encontra não saturado, os conceitos da mecânica 

dos solos clássica não podem ser aplicados, pois foram desenvolvidos baseados nas hipóteses 

de o solo estar em condição seca ou totalmente saturado. Porém, a mecânica dos solos clássica 

fornece uma base para análises do solo não saturado. No Brasil, devido às suas características 

climáticas e ao manto de intemperismo a elas associado, a presença dos solos não saturados é 

constante, e o estudo acerca desse tipo de solo se torna essencial. 

Um dos principais conceitos que sofreu modificações na mecânica dos solos não 

saturados é aquele que diz respeito às tensões efetivas, sugerido por Terzaghi (1943). 
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Conceitualmente, a tensão efetiva é definida como a diferença entre a tensão total e a 

poropressão (pressão da água), segundo a Equação 42: 

σ' = σ - uw (42) 

onde σ’ é a tensão efetiva, σ é a tensão total e uw é a poropressão. 

Porém, no caso de solos não saturados, essa teoria não está adequada, pois não 

leva em consideração a influência da pressão do ar presente nos vazios do solo. Os solos 

saturados são um sistema de duas fases: sólidos e líquidos ou sólidos e gás (vazios 

preenchidos por ar). Segundo Lambe e Whitman (1995), a presença de ar nos solos não 

saturados torna-os um sistema de três fases, sólidos, líquidos e gás. Além dessas três fases, 

Fredlund e Morgenstern (1977) propuseram a introdução de uma quarta fase, formada pela 

interação entre a fase gasosa e a fase líquida, conhecida como membrana ou película contrátil.  

 Com a presença do ar nos vazios do solo, ocorre também a sucção. Basicamente, 

a sucção dos solos é uma quantidade energética para avaliar a sua capacidade de reter água. 

Quando a água livre migra dentro de um solo, ela pode ser adsorvida ou retida por ele. Para 

desprender esta água adsorvida, energia externa tem de ser aplicada. O valor da energia 

aplicada por unidade de volume de água para desprendê-la, é a sucção (Lee e Wray, 1995). 

Bishop (1959) completou a teoria clássica de Terzaghi (1943) sugerindo uma 

equação de tensão efetiva para solos não saturados, levando em conta as diferentes fases desse 

tipo de solo segundo Equação 43: 

σ' = σ - ua + χ(ua - uw) (43) 

onde σ’ é a tensão efetiva, σ é a tensão total, uw é a pressão da água, ua é a pressão do ar e χ é 

um parâmetro que depende do grau de saturação, sendo χ = 1 para solos saturados e χ = 0 para 

solos secos. 

A sucção dos solos é divida em duas parcelas, a matricial e a osmótica. A 

componente matricial está relacionada com a matriz do solo, ou seja, ao tipo de partículas e 

seu arranjo estrutural. A componente osmótica está relacionada à concentração química da 

água do solo. A sucção total é a soma dessas duas parcelas. 
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Segundo Marinho (1997), a sucção total é a diferença de pressão através de uma 

membrana semi-permeável que separa água pura do sistema solo/água intersticial. Já a sucção 

mátrica é a diferença de pressão através de uma membrana que separa o sistema solo/água 

intersticial de uma solução idêntica a da água intersticial, mas sem solo. A membrana é 

permeável à solução, mas não as partículas de solo ou ar. 

A sucção mátrica, por sua vez, é composta por duas parcelas (de Campos et al., 

1992), a sucção capilar e a sucção de adsorção, onde a parcela de sucção capilar está 

relacionada com o nível macroestrutural do solo, ou seja, com os poros interligados nos quais 

a água flui devido a gradientes de pressão capilar. A parcela de adsorção está associada ao 

nível microestrutural, ou seja, de hidratação dos minerais argílicos. 

Através de ensaios triaxiais com sucção controlada, Edil et al. (1981) 

comprovaram que, essencialmente, apenas a sucção mátrica afeta o comportamento mecânico 

do solo não saturado. Outros pesquisadores, como Fredlund (1979) e Alonso et al. (1987), 

confirmam que tal componente seria suficiente para descrever, então, o comportamento 

mecânico do solo na condição não saturada. 

2.2.1.1 Curvas de retenção 

As curvas de retenção definem a relação entre o conteúdo de umidade 

gravimétrico, w, ou conteúdo de umidade volumétrico, θ, ou grau de saturação, S, e a sucção. 

A curva de retenção é fundamental para a compreensão do comportamento de um solo não 

saturado.  A Figura 9 apresenta uma curva de retenção típica, onde é possível observar os 

pontos de valor de entrada de ar e ponto de saturação residual. 
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Figura 9 – Curva de retenção típica 

 

Fonte: Adaptado de Vanapalli et al. (1999). 

Segundo Fredlund e Xing (1994), a sucção de entrada de ar de um solo é o valor 

da sucção mátrica a partir do qual o ar começa a entrar nos vazios maiores do solo. O teor de 

umidade residual é o conteúdo de umidade a partir do qual é necessária uma grande variação 

de sucção para remover mais água do solo, ou o valor de umidade a partir do qual aumentos 

de sucção não produzem variações significativas no conteúdo de umidade. 

A forma da curva de retenção depende do tipo de solo e da distribuição 

granulométrica dos grãos. A Figura 10, proposta por Fredlund e Xing (1994), apresenta 

curvas de retenção para diferentes tipos de solo. Nela, é possível observar que solos com 

granulometria mais fina tendem a ter uma variação de sucção numa faixa mais ampla para 

variações volumétricas em comparação a solos mais arenosos. A granulometria do solo 

também influencia na sua curva de retenção. 
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Figura 10 – Curva de retenção para diferentes tipos de solo 

 

Fonte: Adaptado de Fredlund e Xing (1994). 

 

Segundo Fredlund e Xing (1994), outra característica da curva de retenção é que 

ela apresenta uma histerese, isto é, dependendo se a trajetória para sua determinação for de 

umedecimento ou de secagem, as curvas mostram diferentes formatos, como está ilustrado na 

Figura 11. 

Figura 11 – Curva de retenção típica de um solo siltoso 

 

Fonte: Adaptado de Fredlund e Xing (1994). 

2.2.1.2 Influência da variação climática no estado do solo 

O solo mais próximo da superfície do terreno, na maioria das vezes, encontra-se 

em condições não saturadas, isto é, acima do lençol freático. As águas superficiais se 
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encontram nos vazios de duas principais regiões, sendo elas a zona vadosa (ou não saturada) e 

zona saturada, abaixo da superfície freática. Os estudos da zona vadosa são de grande 

importância nas análises em mecânica dos solos e fundações, e essa é a região de maior 

interesse dentro da agronomia, tendo em vista que as culturas se desenvolvem justamente 

nessa região. 

Fredlund et al. (2012) mostram que a zona vadosa é subdividida em tipos 

diferentes de regiões, classificadas de acordo com o grau de saturação do solo. A porção 

imediatamente acima do nível de água, em que o grau de saturação é quase 100%, é chamada 

de zona capilar. A espessura desta zona depende do tipo de solo, principalmente do tipo de 

estrutura dos poros, mas geralmente é inferior a 10 m. Já acima da zona capilar, o grau de 

saturação varia entre 20% e 90%, dependendo do tipo de solo. Essa camada já apresenta duas 

fases distintas de fluido, além da água aparece ar nos vazios de solo. Com a proximidade da 

superfície, os vazios do solo vão sendo preenchidos cada vez mais por ar, e a pressão negativa 

(com relação a pressão atmosférica) vai aumentando até um valor máximo, onde o solo se 

encontra em condição de baixa umidade.  

A maioria das estruturas de fundação e contenção, nas obras de engenharia civil, 

estão assentes na zona vadosa, onde pode haver grande variação das condições climáticas e 

ambientais devido aos fenômenos de precipitação, evaporação, etc. Em consequência disso, o 

solo fica sujeito a condições de umidade e sucção muito distintos ao longo da sua vida útil, 

em função dessa variação climática. 

Se ocorrer a diminuição de umidade em um solo, ele apresentará valores de 

poropressão mais baixos e maior sucção. Dessa forma, é de grande importância o 

entendimento de como o solo se comporta em função dessas variações climáticas e de 

umidade. 

2.2.1.3 Determinação da sucção 

A sucção do solo pode ser determinada a partir várias técnicas. Uma visão geral 

dos diferentes métodos pode ser encontrada nos trabalhos de Fredlund e Rahardjo (1993), Lee 

e Wray (1995), Ridley e Wray (1996), Bulut e Leong (2008), Delage et al. (2008), entre 

outros. 
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Diversos instrumentos são utilizados na medição da sucção do solo como, por 

exemplo, placas de pressão, psicrômetro, tensiômetro de alta capacidade e método do papel 

filtro. 

Na Tabela 3, são mostrados os diferentes dispositivos mais utilizados na 

determinação da sucção em função da faixa de medição e seus respectivos tempos de 

equilíbrio. 

Tabela 3 – Componente de sucção, faixas de medição e tempo de equilíbrio de diversas 

metodologias de determinação da curva de retenção 

 

Fonte: Adaptado de Fredlund e Rahardjo (1993). 

O método do papel filtro foi inicialmente desenvolvido pela Ciência dos Solos e 

pela Agronomia como forma de medir a sucção em um solo não saturado. O primeiro trabalho 

utilizando o método foi divulgado em 1937, e desenvolvido por Gardner (Fredlund e 

Rahardjo, 1993), mas foi somente a partir do final da década de 1970 que as primeiras 

aplicações para fins geotécnicos foram apresentadas, por Ho (1979), Khan (1981), Chandler e 

Gutierrez (1986). Mais recentemente, o ensaio foi padronizado pela norma ASTM D 5298. 

Este ensaio é amplamente utilizado, pois é capaz de medir tanto a sucção total quanto a 

matricial, possui baixo custo e é uma das técnicas de maior simplicidade. 

Existem dois tipo de papel de filtro, mais comumente usados por pesquisadores da 

área: o papel de filtro Whatman n°42 185mm, usado nos trabalhos de Fawcett e Collis-George 

(1967), Hamlin (1981), Chandler e Gutierrez (1986), Chandler et al. (1992), Harrison e Blight 

(1998), e o papel de filtro Schleicher e Schuell n°589, utilizado por McQueen e Miller (1968), 

Al-Khafaf e Hanks (1974), McKeen (1981) e Harrison e Blight (1998). 

O método do papel filtro baseia-se na hipótese de que o solo com uma 

determinada umidade, ao ser colocado em contato com um material poroso com capacidade 
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de absorver água (no caso o papel filtro), irá transferir uma parcela da sua água para esse 

material, até que os dois atinjam um estado de equilíbrio, quando os potenciais matriciais de 

água no solo e no papel filtro se tornem iguais.  

No ensaio, o papel filtro é colocado em contato com uma amostra de solo em um 

recipiente hermeticamente fechado, para que a umidade do meio externo não influencie nos 

resultados, por um determinado período de tempo, até que seja atingido o equilíbrio. Feito 

isso, com a umidade do papel filtro, é possível determinar indiretamente a sucção do solo, 

através de curvas de calibração do papel. Existem na literatura diferentes curvas de calibração. 

Leong et al. (2002) reuniram e apresentaram diferentes curvas de calibração disponíveis na 

literatura. 

Um dos procedimentos para a medição de sucção utilizando papel filtro foi 

apresentado por Bulut et al. (2001). Neste, a amostra de solo é partida ao meio e, em cada 

amostra, é colocado um papel filtro de contato. Em seguida, um terceiro papel é colocado 

entre as metades das amostras formando uma espécie de sanduiche, e o conjunto é isolado no 

recipiente hermeticamente fechado, a fim de evitar perda de umidade para o ambiente. O 

papel de filtro irá absorver o vapor de água que evaporar da amostra, até que o sistema entre 

em equilíbrio. Neste instante, ocorre uma equalização do potencial de sucção entre o papel 

filtro e a amostra de solo. Após este período de equalização, a umidade do papel filtro e a do 

solo são determinadas, e o valor da sucção é mensurado, a partir de uma curva de calibração. 

Bulut et al. (2001) menciona, ainda, que o recipiente contendo as amostras deve ser colocado 

em ambiente com temperatura controlada (a 25°C), durante esta fase de equalização. 

2.2.1.4 Principais modelos de ajuste da curva de retenção 

A curva de retenção é tradicionalmente representada utilizando equações de ajuste 

e os pontos obtidos experimentalmente. A curva de retenção é apresentada continuamente, por 

isso a necessidade de modelos que se ajustem a esse ponto e que a definam em todos os 

pontos, facilitando as análises. A Tabela 4 apresenta algumas equações de ajuste propostas na 

literatura. 
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Tabela 4 – Equações de ajuste para a curva de retenção 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

2.2.2 Previsão da curva de retenção  

São encontrados na literatura diversos métodos de previsão de curva de retenção. 

Dentre esses, um dos mais citados é o de Arya e Paris (1981). Há ainda diversos outros 

métodos propostos, como Gupta e Larson (1979), Haverkamp e Parlange (1986), Tyler e 

Wheatcraft (1988), Arya e Dierolf (1989), Fredlund et al. (2002) e Aubertin et al. (2003). 

2.2.2.1 Modelo de Arya e Paris (1981) 

Segundo Arya e Paris (1981), é possível obter, a partir da curva granulométrica, a 

distribuição de poros do solo com um arranjo idealizado das partículas. Para esses autores, a 

curva granulométrica pode ser dividida em n frações arbitrárias. Além disso, os autores 

estabelecem que cada uma dessas frações possui um diâmetro médio do poro e uma curva de 

retenção idealizada. Essa curva de retenção idealizada de cada fração é definida pelo seu valor 

de entrada de ar e por drenagem total e abrupta. Conforme cada nova fração é drenada, uma 

percentagem dos vazios do solo é drenada.  

Esse modelo assume diversas hipóteses simplificadoras. A massa específica do 

solo é assumida constante e idêntica em todas as n frações, as partículas de cada fração são 

Autor Equação Parâmetros

Gardner (1956) a, n

Brooks e Corey (1964) ψb, λ

Van Genuchten (1980) a, n, m

Fredlund e Xing (1994) a, n, m, ψr
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consideradas esféricas e com diâmetro igual ao diâmetro médio da fração, o volume dos poros 

de cada fração é idealizado como sendo um tubo capilar cilíndrico cujo raio é associado ao 

raio médio das partículas da fração, a equação de capilaridade de Kelvin é aplicada a cada 

fração e histerese e seus mecanismos geradores não são considerados. 

 O modelo se limita ao caso de materiais granulares pouco ativos e com certa 

uniformidade mineralógica, mas sua análise permite o entendimento da curva de retenção de 

materiais como areia quartzosas. Gitirana et al. (2005) verificaram ser possível prever o 

formato aproximado das curvas de retenção. 

O volume dos sólidos e o volume de vazios de cada fração é calculado, 

respectivamente assumindo-se que: 

Vsi = 
msi

ρ
s

 (44) 

Vvi = 
msi

ρ
s

e (45) 

onde msi é a massa das partículas de cada fração i (i variando de 1 até n), ρs é a massa 

específica das partículas, e é o índice de vazios. 

 O valor msi corresponde à porcentagem de partículas pertencentes à fração i, 

obtida a partir da curva granulométrica, e é dado por: 

msi = Pi+1 - Pi (46) 

Supondo que os poros são preenchidos com água progressivamente, o teor de 

umidade volumétrico, acumulado até a fração n, é dado por: 

θwi = 
∑ Vvj
i
j=1

V
 (47) 

onde Vvj é determinado pela Equação 45, ρd é a massa específica seca do solo e V é o volume 

total do solo, dado por: 

V = 
∑ msii

ρ
d

 (48) 



46 

 

Como a quantidade total de massa do solo é unitária, reescreve-se a Equação 48: 

V = 
1

ρ
d

 (49) 

Substituindo a Equação 49 na Equação 47: 

θwi = ρ
d

∑Vvj

i

j=1

 (50) 

O teor de umidade volumétrica correspondente ao ponto central de cada fração é 

dado por: 

θwi
*  = 

θwi+θwi+1

2
 (51) 

Para estabelecer a sucção mátrica de cada fração, Arya e Paris (1981) assumem 

que cada fração do solo é formada por ni partículas esféricas, resultando em um volume de 

sólidos Vsi e de vazios Vvi segundo as Equações 52 e 53: 

Vsi = ni4π
Ri
3

3
 (52) 

Vvi = πri
2hi (53) 

onde Ri é o raio médio das partículas de cada fração, ri é o ráio médio dos poros de cada 

fração e hi é o comprimento total do poro. 

Arya e Paris (1981) propõem ainda, que se iguale o comprimento total do poro ao 

número de partículas alinhadas ao longo do poro, vezes o comprimento contribuído por cada 

partícula. Considerando uma configuração cúbica de esferas idênticas, o comprimento do poro 

seria ni2Ri. Os autores sugerem também a inclusão de um parâmetro α, para levar em conta o 

formato não esférico das partículas. Assim, o comprimento do poro seria dado por: 

hi = ni
α2Ri (54) 

Combinando as Equações 52 e 53: 
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ri = Ri√
2

3
eni

1-α (55) 

Os autores sugerem os seguintes valores de α, em função da classificação do solo: 

1,285 para areia; 1,459 para lemos arenosos; 1,375 para lemos; 1,150 para lemos siltosos; e 

1,160 para argilas, segundo classificação pelo sistema USDA (Soil Survey Staff, 1975). 

Os valores de ni podem ser computados utilizando a Equação 52. O valor de 

sucção de cada fração é determinado utilizando a equação de capilaridade: 

(ua-uw)i = 
2Ts

ri
 (56) 

onde Ts é a tensão superficial da água (Ts ≅ 7,2.10
-5 

kN/m). 

2.2.2.2 Modelo de Arya e Dierolf (1989) 

Arya e Dierolf (1989) propuseram uma modificação na formulação de Arya e 

Paris (1981). Foi introduzido o parâmetro α*, representando o comprimento de poro efetivo 

de cada fração, segundo a Equação 57: 

hi =niα
* (57) 

Assim, modificando a equação para encontrar ri: 

ri =√
Ri
34e

3α*
 (58) 

Os autores mostram que o valor médio representativo de α*, para diferentes tipos 

de solos é aproximadamente 1. 

A Equação 58 é independente do número de partículas ni. Arya e Dierolf (1989) 

sugerem ainda que a sensitividade do modelo ao valor de α* é reduzida quando comparada à 

sensitividade a α em Arya e Paris (1981).  
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2.2.3 Perfil de sucção  

Perfis de tensões no solo são frequentemente utilizados como uma base teórica 

para o dimensionamento e análise de fundações, principalmente em fundações superficiais, 

que ficam assentes na região com maior variação de sucção.  

Segundo Lu e Likos (2004), a distribuição vertical da sucção mátrica em um solo não 

saturado na sua forma natural depende de diversos fatores, particularmente as propriedades 

hidrológicas do solo, de acordo com a curva de retenção desse solo e condutividade 

hidráulica, fatores ambientais que controlam os fluxos de infiltração e evaporação na 

superfície e as fronteiras geométricas ou condições de drenagem como o nível da água. A 

combinação dessas propriedades dos materiais, condições ambientais e fatores geométricos, 

resultam em diferentes sucções mátricas de acordo com a profundidade, ilustrado na Figura 

12.  

Figura 12 – Perfis de sucção mátrica sob várias condições de fluxo 

 

Fonte: Adaptado de Fredlund (1996). 

A zona não saturada pode ser dividida em duas subzonas: uma zona instável de 

acordo com as variações climáticas e outra zona estável. A ocorrência de fatores ambientais 

que dependem do tempo, como precipitação, evaporação, umidade relativa, temperatura e 

fluxo de ar faz com que a sucção do solo próximo à superfície varie. A profundidade dessa 

zona “ativa” varia significativamente de local para local e de acordo com a hora e é altamente 
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dependente da geologia local e das condições ambientais. Abaixo da zona ativa, a sucção é 

relativamente independente do tempo. O perfil de sucção nessa zona estável é controlada por 

fatores incluindo o tipo de solo, a topografia da superfície, a localização da linha da água, etc. 

Segundo Lu e Likos (2004), o fluxo de água dentro da zona não saturada é uma 

função complexa das propriedades do solo e da infiltração transiente, evaporação, e processos 

de armazenamento. A influência do fluxo do fluido no perfil de sucção pode ser analisada 

considerando dois casos simples de fluxo descendente (por exemplo, infiltração) e fluxo 

ascendente (por exemplo, evaporação). Uma ilustração conceitual da sucção e perfil do teor 

de água em condição de fluxo constante não saturado para baixo (q-z) e constante para cima 

(qz) são mostrados nas Figuras 13 e 14. 

Figura 13 – Perfis de sucção para diferentes condições de fluxo 

 

Fonte: Lu e Likos (2004). 
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Figura 14 – Teor de água para diferentes condições de fluxo 

 

Fonte: Lu e Likos (2004). 

Em uma condição sem fluxo, ou hidrostática, a carga de sucção é distribuída 

linearmente (sem gradiente) porque a carga total é constante em todo local. A distribuição 

correspondente do conteúdo de água a curva de retenção do solo. Uma mínima quantidade de 

água ocorre na superfície, e a condição de 100% de saturação ocorre na linha da água. A carga 

de entrada de ar é a elevação acima do nível da água na qual a dessaturação começa. Como 

mostrado nos perfis de fluxo descendente, um aumento na taxa de infiltração, talvez através 

de um evento de precipitação que alcança o estado estável, leva a um decréscimo na sucção ao 

longo do perfil e um correspondente aumento no conteúdo de água. Por outro lado, um 

aumento na taxa de fluxo ascendente, como durante a evaporação, leva a um aumento na 

sucção e uma correspondente diminuição no conteúdo de água. A taxa da infiltração ou 

evaporação (q) controla em que medida o perfil de sucção muda da condição hidrostática. 

Perfis verticais de sucção mátrica e como eles são influenciados pela infiltração 

ou evaporação são questões importantes de estudo há muitos anos. 

2.2.3.1 Solução analítica para perfis de sucção segundo Lu e Likos (2004) 

A previsão matemática dos perfis de sucção mátrica pode ser estabelecida 

resolvendo as equações que governam o fluxo com condições iniciais e de contorno 

apropriadas. Para o perfil de fluxo estável, a lei de Darcy pode ser aplicada para descrever o 



51 

 

fluxo vertical não saturado. Seguindo a convenção de que o fluxo ascendente possui um sinal 

positivo, a descarga vertical pode ser escrita como na Equação 59: 

q = - k [
d(uw-ua)

γ
w
dz

 + 1] (59) 

onde k é a condutividade hidráulica não saturada que depende da sucção mátrica (m/s) e γw é 

o peso específico da água.  

A descarga q (m/s) também pode ser escrita em termos de sução mátrica hm, de 

forma que: 

q = - k (
dhm

dz
+1) (60) 

onde hm é igual a (uw – ua)/γw em unidade de comprimento (m). 

Diversos modelos podem ser adotados para representar a dependência 

característica da condutividade hidráulica na sucção mátrica. Nesta pesquisa, será considerado 

o desenvolvimento de Gardner (1958). Esse modelo vem sendo amplamente utilizado na 

resolução de muitos modelos analíticos de fluxo não saturado, e é escrito em termos de sucção 

mátrica, como na Equação 61: 

k = kse
(βhm) (61) 

onde ks é a condutividade hidráulica saturada e β (m
-1

, cm
-1

) é um parâmetro que descreve a 

taxa de decréscimo na condutividade hidráulica com o aumento da sução. A Equação 61 

também pode ser escrita em termos da pressão de sucção e do parâmetro α (kPa
-1

): 

k = kse
[-α(ua-uw)] (62) 

Dadas as equações 60 e 61 e impondo a condição de contorno de carga de sucção 

igual a zero no nível freático (z = 0), uma solução analítica para o perfil de sucção em uma 

direção pode ser derivada. Substituindo a Equação 60 na Equação 61, tem-se: 

q = - kse
βhm (

dhm

dz
 + 1) (63) 
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Integrando a equação acima e impondo a condição de sucção hm = h0 na fronteira 

inferior z = 0 leva à Equação 64: 

 

hm=
1

β
ln [(1+

q

ks
) e-β(z-h0)-

q

ks
] (64) 

Ou em termos da sucção mátrica e do parâmetro α, temos Equação 65: 

ua- uw=
-1

α
ln [(1+

q

ks
) e-αγw(z-h0)-

q

ks
] (65) 

Se a fronteira inferior for definida como o nível freático, onde a sucção é zero, a 

equação acima fica: 

ua- uw=
-1

α
ln [(1+

q

ks
) e-αγwz-

q

ks
] (66) 

Por definição matemática, o termo entre colchetes da equação acima deve ser 

maior do que zero. Pela limitação física, esse mesmo terno deve ser menor ou igual a q, para 

garantir que a sucção mátrica seja positiva ou zero, então: 

0   (1+
q

ks
) e-αγwz-

q

ks
 ≤ 1 (67) 

O limite superior leva à restrição de que o fluxo q deve ser menor ou igual à 

condutividade hidráulica saturada (q ≤ ks): 

(1+
q

ks
) e-γwαz-

q

ks
  ≤ 1 (68) 

q

ks
   
1-e-γwαz

e-γwαz -1
 =  -1 (69) 

Se o limite inferior é considerado: 

0   (1+
q

ks
) e-γwαz-

q

ks
 (70) 

Quando 1   q/ks > 0, a condição acima leva a: 
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q > 
-kse

-γwαz

e-γwαz-1
 (71) 

Para a solução analítica da Equação 66 ser válida, a desigualdade acima deve ser 

satisfeita. Quando essa condição não for satisfeita, a solução permitida se torna trivial, que é: 

ua- uw = 0  (72) 

Para a condição hidrostática (q = 0), a solução da Equação 66 descreve uma 

distribuição de sucção linear: 

ua - uw = zγ
w

 (73) 

A Equação 66 pode também ser reescrita em termos da sucção mátrica α(ua – uw), 

profundidade γwαz e taxa de fluxo q/ks: 

α(ua - uw)= - ln [(1+ 
q

ks
) e-αγwz - 

q

ks
] (74) 

2.2.3.2 Parâmetros hidrológicos para tipos representativos de solos 

Lu e Likos (2004) apresentam intervalos dos parâmetros para depósitos 

homogêneos de areia, silte e argila, como listado na Tabela 5. Esses parâmetros são as 

constantes n e α, que são função da curva de retenção do solo e da condutividade hidráulica, o 

grau de saturação residual Sr e a condutividade hidráulica saturada ks. O parâmetro n é 

necessário em muitos modelos em função da curva de retenção e da condutividade hidráulica 

associada à distribuição do tamanho dos poros no solo. 

Tabela 5 – Parâmetros hidrológicos representativos para areia, silte e argila 

Tipo de solo n (adimensional) α (kPa
-1

) Sr (%) ks (m/s) 

Areia 4 - 8,5 0,1 - 0,5 5 - 10 10
-2

 - 10
-5

 

Silte 2 - 4 0,01 - 0,1 8 - 15 10
-6

 - 10
-9

 

Argila 1,1 - 2,5 0,001 - 0,01 10 - 20 10
-8

 - 10
-13

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Intervalos de taxas de infiltração e evaporação estáveis comumente encontradas 

no campo sob condições naturais estão listadas na Tabela 6. Taxas de fluxo maiores que zero 
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correspondem a um fluxo ascendente (evaporação) e taxas de fluxo menores que zero 

correspondem a um fluxo descendente (infiltração). 

Tabela 6 – Intervalos de taxas de infiltração e evaporação para diferentes direções de fluxo 

Direção do fluxo q (m/s) q (mm/dia) q (m/ano) 

Infiltração -3,14 . 10
-8

 -2,73 -1 

Hidrostático (sem fluxo) 0 0 0 

Evaporação 1,15 . 10
-8

 1 0,365 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

2.2.3.3 Perfis de sucção mátrica para tipos representativos de solos 

Perfis analíticos de sucção mátrica em relação à profundidade para um solo 

arenoso, siltoso e argiloso estão listados nas Figuras 15, 16 e 17. Esses perfis foram 

calculados utilizando os limites superiores e inferiores das taxas de fluxo da Tabela 6. Em 

todos os casos, foram consideradas camadas homogêneas de 10m de espessura com nível 

freático localizado em z = 0, ou a 10 metros em relação à superfície. 

Investigando os perfis de sucção, é possível analisar a influência do tipo de solo 

nos perfis de sucção mátrica sob condições de fluxo estacionário. Observando a Figura 15, 

referente a um solo arenoso, diferentes taxas de fluxo só começam a ter influência na sucção 

mátrica em cotas relativamente elevadas do nível freático.  

Para o solo siltoso, representado na Figura 16, diferentes condições de fluxo tem 

maior impacto no perfil de sucção. Nesse caso, a zona de variação de sucção se estende ao 

longo da camada analisada, com a máxima influência correspondendo à maior taxa de 

infiltração. Essa tendência é observada também na argila, como observado na Figura 17. O 

grande impacto nas condições de fluxo no perfil de sucção em solos mais finos observados é 

consistente com as observações no campo e em laboratório.  
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Figura 15 – Perfis de sucção mátrica para um solo arenoso (ks = 3.10
-4
m/s; α = 0,1 kPa

-1
) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Figura 16 – Perfis de sucção mátrica para um solo siltoso (ks = 1.10
-7
m/s; α = 0,01 kPa

-1
) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 
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Figura 17 – Perfis de sucção mátrica para um solo argiloso (ks = 5.10
-8
m/s; α = 0,005 kPa

-1
) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

2.2.4 Perfil de saturação  

Segundo Lu e Likos (2004), a avaliação do conteúdo de água em uma camada não 

saturada de solo requer uma ligação com o perfil de sucção utilizando a curva de retenção. Os 

valores de pressão de entrada de ar e grau de saturação residual (Sr) costumam ser utilizados 

como pontos chave em modelos matemáticos para descrever a curva de retenção. Para o 

modelo analisado, considerando o modelo de Van Genuchten (1980) pode ser reescrito em 

termos do grau de saturação efetivo (Se) e da sucção mátrica: 

Se = 
S - Sr
1 - Sr

 = {
1

1 + [α(ua-uw)]n
}
1-1/n

 (75) 

onde α e n são parâmetros de ajuste.  

O parâmetro α é definido como o inverso da pressão de entrada de ar e 

tipicamente está no intervalo 0   α   0,5kPa
-1

. O parâmetro n é relacionado com a distribuição 

da amplitude dos poros do solo. Valores relativamente grandes de n refletem um tamanho de 

poro mais estreito, onde a água dos poros drena sobre uma faixa de sucção estreita. Em geral, 
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os valores de n estão limitados a 1,1 < n < 8,5 para a maioria dos solos, como visto na tabela 

5. 

Uma equação para o perfil vertical de saturação efetiva como função da 

profundidade e da taxa de fluxo pode ser derivada substituindo a Equação 66 na Equação 75: 

S - Sr

1 - Sr
 = (

1

1 + {- ln [ (1 + 
q
ks

) e-γmαz - 
q
ks
]}
n)

1-1/n

 (76) 

Perfis de saturação efetiva para areia, silte e argila são mostrados nas Figuras 18, 

19 e 20. O grau de saturação efetivo para a areia (Figura 18) é insensível ao fluxo, onde 

observa-se que para os diferentes tipos de fluxo, os perfis se sobrepuseram. A saturação cai 

em direção à zero rapidamente em uma pequena elevação acima do nível da água, atingindo 

zero a uma elevação de aproximadamente 4m. O baixo aumento de capilaridade para a 

condição hidrostática (q = 0) reflete os poros maiores da areia. 

A redução da saturação com o aumento da distância para o nível freático no silte e 

na argila é bem menos pronunciada (Figuras 19 e 20). A argila tem a menor variação na 

saturação, com menos de 20% de redução na saturação ocorrendo na camada de 10m. Para os 

três solos, a redução na saturação é maior com a evaporação e menor com a infiltração. Uma 

pequena mudança no grau de saturação nas argilas pode implicar em uma considerável 

mudança no conteúdo de água gravimétrica. 
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Figura 18 – Perfis de saturação para um solo arenoso (ks = 3.10
-4
m/s; α = 0,1 kPa

-1
; n = 5,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Figura 19 – Perfis de saturação para um solo siltoso (ks = 1.10
-7
m/s; α = 0,01 kPa

-1
; n = 4,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 
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Figura 20 – Perfis de saturação para um solo argiloso (ks = 5.10
-8
m/s; α = 0,005 kPa

-1
; n = 

2,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Vanapalli e Fredlund (2000) mostraram que as duas expressões para obtenção de χ 

(coeficiente de tensão efetiva) mostradas a seguir se ajustam bem a resultados experimentais 

de ensaios de resistência ao cisalhamento em solos não saturados: 

χ = (
θ

θs
)
κ

 (77) 

χ = 
θ - θr
θs - θr

 = 
S - Sr
1 - Sr

 (78) 

Aplicando a Equação 75 para modelar a curva de retenção e substituindo na 

Equação 78 leva a uma relação direta entre o parâmetro de tensão efetiva χ e a sucção mátrica: 

χ = Se= {
1

1+[α(ua- uw)]n
}
1-1/n

 (79) 

Fisicamente, a magnitude de χ reflete o percentual de sucção mátrica em um 

determinado grau de saturação que contribui para a tensão de sucção. Por exemplo, para uma 

sucção de 20kPa, a Figura 21 indica que a areia pode converter apenas um pequeno percentual 

de sucção mátrica em tensão de sucção. A Figura 22 indica que já os siltes podem converter 
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de 40 a 90% de sucção mátrica em tensão de sucção. Finalmente, segundo a Figura 23, argilas 

podem converter essencialmente 100% da sucção mátrica em tensão de sucção. 

Figura 21 – Curva característica e parâmetro de tensão efetiva para areia 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Figura 22 – Curva característica e parâmetro de tensão efetiva para silte 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 
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Figura 23 – Curva característica e parâmetro de tensão efetiva para argila 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

2.2.5 Perfil de tensão de sucção  

A tensão de sucção dada por χ(ua-uw) representa a parcela de sucção mátrica que 

contribui diretamente para a tensão efetiva em um solo, e pode ser obtida combinando as 

Equações 74 e 79, e é função apenas dos parâmetros α, n e ks. Perfis de tensão de sucção para 

tipos representativos de solos são apresentados nas Figuras 24, 25 e 26. 

Como se observa nas Figuras 24, 25 e 26, para solos mais grossos, a tensão de 

sucção irá modificar o perfil de tensão efetiva principalmente na camada mais próxima à 

superfície freática. Em solos mais finos como siltes ou argilas, a tensão de sucção pode ter 

influência significativa na tensão efetiva a distâncias maiores da superfície freática.  
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Figura 24 – Perfil de tensão de sucção para uma areia. (ks = 3.10
-4
m/s; α = 0,1 kPa

-1
; n = 5,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

Figura 25 – Perfil de tensão de sucção para um silte. (ks = 1.10-7m/s; α = 0,01 kPa
-1

; n = 4,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 
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Figura 26 – Perfil de tensão de sucção para uma argila. (ks = 5.10
-8
m/s; α = 0,005 kPa

-1
; n = 

2,0) 

 

Fonte: Adaptado de Lu e Likos (2004). 

2.2.6 Métodos de estimativa de capacidade de carga em solos não saturados 

Solos não saturados e solos saturados com água tensionada (poropressão menor 

do que zero) geralmente possuem maior capacidade de carga última qult que o mesmo solo 

com água comprimida. De fato, a água tensionada aumenta a tensão efetiva e 

consequentemente a resistência ao cisalhamento, que afeta o valor de qult. 

A capacidade de carga de fundações diretas para solos saturados ou 

completamente secos pode ser calculada pela equação de Terzaghi (1943) ou de Vesic (1965, 

1969, 1973, 1975). 

2.2.6.1 Proposta de Oloo et al. (1997) 

Fredlund et al. (1978) propôs uma equação para calcular a resistência ao 

cisalhamento de solos não saturados usando o conceito de duas variáveis independentes, a 

tensão normal líquida, que é a tensão total em excesso à pressão do ar σn = (σ – ua) e a sucção 

mátrica s = (ua – uw): 
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τ = c'+(σ - ua)tanφ
' + (ua - uw)tanφb (80) 

onde σ é a tensão total, ua e uw são as pressões do ar e da água, respectivamente, φb é o ângulo 

de fricção do solo não saturado de acordo com a mudança na sucção quando a tensão normal 

líquida permanece constante. 

Baseado na equação da envoltória de resistência ao cisalhamento proposta por 

Fredlund, Oloo et al. (1997) apresentaram uma equação de capacidade de carga para 

fundações diretas de solos não saturados estendendo a equação de Terzaghi e considerando o 

efeito da sucção como coesão aparente: 

q
ult
 = [c'+(ua - uw)tan∅b]Ncξc + qNqξq + 0,5BγNγξγ (81) 

onde ξc ξq ξγ são fatores de forma. 

2.2.6.2 Proposta de Vanapalli e Mohamed (2007) 

A proposta por Oloo et al. (1997) implica que a capacidade de carga aumenta 

linearmente com a sucção numa taxa constante φb quando a sucção for maior do que o valor 

de entrada de ar. Porém, estudos experimentais mostram que essa relação não é linear (Costa 

et al. 2003; Rojas et al. 2007; Oh e Vanapalli 2011; Vanapalli e Mohamed 2007). 

Para superar essa lacuna, Vanapalli e Mohamed (2007) propuseram a equação a 

seguir para fundações diretas:  

q
ult
 = [c' + (ua - uw)b (1 - S 

BC

) tanφ' + (ua - uw)MEDS
 BC

tanφ']Ncξc + γDNqξq  

 + 0,5γBNγξγ 

(82) 

onde (ua - uw)b é o valor de entrada de ar da curva de retenção (kPa), (ua - uw)med é a sucção 

mátrica média (kPa), φ’ é o ângulo de atrito efetivo, (°), S é o grau de saturação (%),  
BC

 é 

um parâmetro de ajuste determinado por testes experimentais ou calculado pela relação 

empírica  
BC

 = 1 + 0,34(Ip) – 0,0031(Ip
2
), onde Ip é o índice de plasticidade do solo. ξc ξq ξγ 

são fatores de forma. 

A Equação 82 inclui o efeito da sucção média do solo no cálculo da capacidade de 

carga. Essa sucção média é a sucção na zona do bulbo de tensão (da base da fundação até uma 
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profundidade de 1,5B abaixo do assentamento da mesma) deve ser calculada de acordo com o 

procedimento descrito por Vanapalli e Mohamed (2007). 

2.2.6.3 Proposta de Briaud (2013) 

Segundo Briaud (2013), no caso da aplicação de equações de capacidade de carga 

em fundações diretas onde leva-se em conta parâmetros obtidos por ensaios de campo a 

mudança na resistência é diretamente levada em consideração porque os ensaios levam em 

consideração o aumento da resistência.  

Mesmo assim, é preciso ficar atento ao fato de que se o ensaio de resistência foi 

feito quando o solo está com menor umidade (maior sucção), o valor de qult será alto. Se o 

solo perder essa sucção, o valor de qult será bem menor. É possível que a sucção varie 

significativamente de uma época do ano para a outra até uma profundidade de 3m abaixo da 

superfície. Como as fundações diretas são normalmente assentes dentro dessa faixa de 

profundidade, é desejável testar o solo na sua situação mais úmida. Se não for possível, 

devem ser feitas análises da resistência entre períodos mais secos e mais úmidos antes de 

determinar a capacidade de carga. Ainda segundo Briaud (2013), no caso da equação geral de 

capacidade de carga, é importante entender o papel de cada um dos três termos. O primeiro 

termo c’Nc se refere à contribuição feita pela tensão efetiva de coesão do solo ao longo da 

superfície de ruptura. O segundo termo γDNq se refere à contribuição feita pelo atrito ao 

longo da superfície de falha devido à presença da carga γD. O terceiro termo, 0,5γBNγ se 

refere à contribuição feita pelo atrito ao longo da superfície de falha devido à tensão efetiva 

abaixo da fundação, porém sem a sobrecarga. É uma prática relativamente comum calcular a 

capacidade com água tensionada (seja em solos saturados ou não saturados, com poropressão 

negativa) aumentando a coesão c’ de forma a incluir a coesão aparente cap = αuwtanφ no valor 

de c’. Dessa forma, a equação fica: 

q
ult

 = (c' - αuwtanφ
')Nc+ γDNq + 

1

2
γBNγ (83) 

Essa equação não leva em consideração o fato que a coesão aparente é devida a 

um aumento na tensão efetiva através da sucção e não devido a um aumento da coesão entre 

os grãos. Para Briaud (2013), parece mais apropriado esse aumento da tensão efetiva no 

segundo termo. A expressão 0,5γB representa a tensão efetiva vertical para uma situação sem 

a presença de água em uma profundidade de 0,5B abaixo do nível de assentamento da 
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fundação no caso de não haver sobrecarga. Briaud (2013) sugere que essa expressão deve ser 

substituída pela tensão efetiva no mesmo ponto, porém após considerar a tensão da água. A 

capacidade de carga para solos com água tensionada (seja ele saturado ou não saturado) fica 

então: 

q
ult

 = c'Nc + 
1

2
(γB - αuw)Nγ+ γDNq (84) 

onde α é um coeficiente que pode ser estimado como o grau de saturação S, mas o erro pode 

ser de ±40% do valor correto.  

Uma melhor estimativa consiste em usar o valor de entrada de ar. Khalili e 

Khabbaz (1998) propuseram a seguinte equação para prever α quando ua for zero: 

α = √
uwae

uw
 (85) 

onde uwae é a tensão de entrada de ar e uw é a tensão da água. 

Segundo Briaud (2013), não há registro suficiente de ensaios em fundações diretas 

em larga escala onde a sucção foi medida durante o carregamento para verificar a validade 

dessa abordagem.  

2.2.6.4 Proposta de Vahedifard e Robinson (2016) 

Vahedifard e Robinson (2016) propuseram outra equação para a estimativa da 

capacidade de carga com uma abordagem onde é considerada a coesão total na equação de 

Terzaghi, e utiliza os parâmetros obtidos nos perfis de sucção segundo a metodologia 

proposta por Lu e Likos (2004): 

q
ult
= {c' + a(1 - Se,MED)tanφ' +  [(ua - uw)Se]MEDtanφ'}Ncξc + q

0
Nqξq + 0,5γ̃BNγξγ  (86) 

onde a é valor de entrada de ar, ou o inverso de α (kPa), Se,MED é o grau de saturação efetivo 

médio no bulbo tensões.  

Nessa equação, o segundo termo na parcela da coesão, a(1-Se,MED)tanφ’ leva em 

consideração a sucção mátrica até o valor de entrada de ar. O terceiro termo, [(ua - uw)Se]MED 



67 

 

leva em consideração a tensão de sucção média além  do valor de entrada de ar. Utilizando os 

parâmetros apropriados, essa equação pode ser utilizada para estimar a capacidade de carga de 

solos para solos finos ou mais grossos, em várias condições de fluxo e diferentes graus de 

saturação. 

Terzaghi e Peck (1948) mostraram que a capacidade de carga de fundações diretas 

pode ser reduzida em aproximadamente 50% quando o nível da água se aproxima da 

superfície. Vahedifard e Robinson (2016) sugerem modificações em q e γ de acordo com a 

variação do nível da água, conforme Figura 27 para os casos 1-4. 

 Caso 1: o nível da água está acima da fundação. Para esse caso, (ua – uw) e (ua – 

uw)med serão 0 no bulbo de tensões. Porém, q0 necessita ser modificado para levar em 

consideração o nível da água abaixo da fundação: 

q
0
 =  H1γ + H2γ' (87) 

onde γ’ é a diferença entre o peso específico saturado e o peso específico da água (peso 

específico submerso). Nesse caso, a equação proposta volta a ser a equação de capacidade de 

carga proposta por Terzaghi. 

 Caso 2: o nível d água está entre o nível de assentamento da fundação e uma 

profundidade de até B. Para esse caso, (ua - uw)med e os termos relacionados são calculados 

considerando o perfil de sucção mátrica da base da fundação até (Dw,2 – Df). Além disso, q0 e 

γ devem ser modificados como mostrado a seguir: 

q
0
 =  γ̃Df (88) 

γ̃ = γ' + f(γ - γ') (89) 

Onde f é dado pela relação entre (Dw,2 – Df) e B, variando de 0 (saturação 

completa) até 1, quando o Dw,2 – Df = B. 

 Caso 3: Esse caso representa quando o nível d’água está no bulbo de tensões, 

em uma distância entre B e 1,5B da base da fundação. (ua - uw)med e os termos relacionados 

são calculados considerando o perfil de sucção mátrica da base da fundação (Dw,3 – Df). Não 

há necessidade em modificar qo e γ. 

 Caso 4: O nível d’água está profundo, e o nível da água não tem efeito na 

profundidade do bulbo de tensões, e a análise de (ua - uw)med deve ser feita dentro do bulbo de 

tensões (do nível da fundação até 1,5B). 
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Figura 27 – Diferentes casos para estimar a capacidade de carga em função do nível da água 

 

Fonte: Adaptado Vahedifard e Robinson (2016). 

2.2.6.5 Proposta de Tang et al. (2017) 

A proposta de Tang et al. (2017) baseia-se no princípio de tensão efetiva para 

solos não saturados proposta por Bishop (1959), que introduz um parâmetro de tensão efetiva 

(χ). Khalili e Khabbaz (1998) propuseram valores de χ de acordo com as seguintes 

expressões: 

χ = 1 para 
s

se
 ≤ 1 (90) 

χ = (
s

se
)
-0,55

 para 
s

se
 > 1 (91) 

Essa definição de χ foi validada por diferentes pesquisadores, como Loret e 

Khalili (2000), Khalili et al. (2004) e Masin (2010), e vem sendo amplamente utilizada para 

definir o comportamento de um solo não saturado. Ao utilizar essa equação, a resistência ao 

cisalhamento de solos não saturados pode ser facilmente estimada com os parâmetros efetivos 

de resistência ao cisalhamento, com exceção do valor de entrada de ar, que é determinada em 

laboratório. Para a maioria dos problemas práticos, pa = 0, e a resistência ao cisalhamento de 

solos não saturados pode ser calculada como: 

τ = c' + (σ + χ
s
)tanφ' (92) 

A sucção na zona vadosa acima do nível da água pode não ser distribuída 

uniformemente (Lu e Griffiths 2004; Vo e Russell 2016). Em uma condição estável a sucção 
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pode ser maior no topo da zona vadosa e pode diminuir com a profundidade e desaparecer no 

nível da água. 

Lu e Griffiths (2004) e Vo e Russel (2016) realizaram estudos teóricos para prever 

o perfil de sucção em um solo não saturado. Vo e Russel (2016) encontraram que 

aproximações lineares de perfis de χs podem ser assumidos para os casos de evaporação e 

infiltração, segundo a Equação 93: 

χ
s
 = χs0 - ρz (93) 

onde χs0 é o valor de χs na base da fundação, z é a profundidade abaixo da base da fundação e 

ρ = δ(χs)/δz é a uma constante que define a variação de χs com a profundidade. 

Vo e Russel (2016) mostraram que a coesão c’ e χstanφ’ possuem similares e 

independentes efeitos na resistência ao cisalhamento e na capacidade de carga de solos não 

saturados. Segundo Tang et al. (2017) o efeito da variação linear de χs com a profundidade 

pode ser incorporado no cálculo da capacidade de carga de forma similar a um perfil linear de 

sucção em um solo saturado. O efeito da sucção deve ser incluído no primeiro termo da 

equação de capacidade de carga. A influência do gradiente de sucção tem o mesmo papel que 

a densidade do solo na capacidade de carga e então é considerada no terceiro termo da 

equação de capacidade de carga. 

Assim sendo, segundo Tang et al. (2017) a equação de capacidade de carga para 

solos não saturados poderá ser escrita como: 

q
u
 = (c' + χ

s0
tanφ')Ncdc + qNqdq + 0,5B(γ-ρ)Nγdγ (94) 

Na Equação 94, a capacidade de carga é estimada em função do parâmetro de 

tensão efetiva, χ, e sucção juntamente com os parâmetros de resistência ao cisalhamento, c’ e 

φ’. A Equação 94 é consistente com a equação tradicional de capacidade de carga quando a 

sucção é igual a zero. Quando o solo estiver saturado, deve ser utilizado o peso específico do 

solo submerso, γ’. Quando a sucção for menor que o valor de entrada de ar, χ é igual a 1 e a 

sucção age de forma similar a uma poro pressão negativa. Quando a sucção for maior que o 

valor de entrada de ar a contribuição da sucção será χstanφ’. 
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Tang et al. (2017) propuseram uma equação baseada no princípio de tensão 

efetiva de capacidade de carga que leva em conta um menor número de parâmetros em 

comparação com as outras metodologias aqui apresentadas. Segundo Tang et al. (2017) se a 

sucção está uniformemente distribuída abaixo da fundação ou se a sucção pode ser 

representada por um valor médio na zona do bulbo de tensões, a Equação 94 pode ser 

reescrita como: 

q
u
 = (c'+(χs)

med
tanφ')Ncdc + qNqdq + 0,5γBNγdγ (95) 

onde (χs)med é o valor de χs correspondente à sucção média no bulbo de tensões. 

 Assumindo que o nível freático abaixo de uma fundação encontra-se após o bulbo de 

tensões, as Equações 95 e 96 podem ser utilizadas para estimar a capacidade de carga de 

fundações diretas com os perfis típicos de χs como mostra a Figura 28. 

Figura 28 – Perfis uniformes e linear típicos de χs em um solo não saturado abaixo de uma 

fundação 

 

Fonte: Adaptado de Tang et al. (2017). 

De acordo com Tang et al. (2017), χs pode ser assumido constante e o valor 

inicial podem ser utilizado para a interpretação dos resultados dos ensaios de placa sem 

perdas significantes de acurácia. Nesse estudo os valores iniciais de χs são utilizados no 

cálculo de capacidade de carga. 
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3 METODOLOGIA DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO E DE CAMPO 

Neste capítulo são apresentadas as metodologias adotadas nos ensaios de 

laboratório e de campo realizados durante o desenvolvimento desta pesquisa. 

3.1 Campo Experimental UFC 

Foram realizados uma série de ensaios no Campo Experimental de Fundações da 

Universidade Federal do Ceará. O Campo Experimental está localizado dentro do Campus do 

Pici, localizado na Avenida Mister Hull, s/n, em Fortaleza – CE, em uma área cedida pelo 

Departamento de Educação Física da Universidade. A localização do Campo Experimental é 

mostrada na Figura 29. 

Figura 29 – Localização do Campo Experimental da UFC. Latitude -3.75229487, longitude -

38.57285053 e elevação 24m 

 

Fonte: Google Maps (2017). 

A área do Campo Experimental foi caracterizada geotecnicamente através de 

diversos ensaios laboratoriais e in situ, dentre os quais os mais relevantes para a pesquisa são 

o ensaio de cisalhamento direto, ensaio do papel filtro e prova de carga em placa. 
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3.2 Ensaios de Laboratório 

Os ensaios de laboratório foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos 

e Pavimentação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para a realização dos ensaios foi 

coletado um bloco indeformado no local da pesquisa, o campo experimental. O bloco 

indeformado foi envolvido por um tecido, revestido com parafina e acondicionado em uma 

caixa de madeira, que foi preenchida com raspas de madeira para garantir a integridade da 

amostra e manter as características de campo. A amostra foi retirada a 0,8m de profundidade. 

O procedimento é mostrado na Figura 30. 

Figura 30 – Coleta de amostra indeformada 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017).  

Logo após preparação dos corpos de prova para realização dos ensaios de 

cisalhamento direto, foi feita uma nova preparação de acordo com a ABNT NBR 6457 para 

dar início aos ensaios de caracterização. As descrições de todos os ensaios realizados são 

apresentadas a seguir. 
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3.2.1 Análise granulométrica 

O procedimento de peneiramento grosso, peneiramento fino e sedimentação, que 

compõe a análise granulométrica, foi executado para determinar a curva granulométrica, 

realizado segundo as recomendações da ABNT NBR 7181. 

3.2.2 Limites de consistência 

Os limites de Atterberg são formados pelo limites de liquidez e o limite de 

plasticidade. Os ensaios que os determinam são descritos pelas normas ABNT NBR 6459 e 

ABNT NBR 7180, respectivamente. 

3.2.3 Densidade das partículas 

A densidade dos grãos foi determinada por meio do uso do picnômetro. O ensaio 

é feito fundamentado pela norma ABNT NBR 6458.  

3.2.4 Cisalhamento direto 

O ensaio foi realizado segundo recomendado pela ASTM D 3080. Este foi feito 

com amostra indeformada. As tensões normais utilizadas para realização do ensaio foram de 

50 kPa, 100 kPa e 200 kPa.  

O corpo de prova foi moldado, cuidadosamente, a fim de ser preservado o estado 

de tensões ali existente. O molde de aço usado é quadrado com 50 mm de lado e 20 mm de 

altura.  

Depois de moldado, o corpo de prova foi transferido para a caixa de cisalhamento 

A pedra porosa, as placas rugosas e a placa base foram disposto no fundo da caixa e, portanto, 

são posicionados sob o corpo de prova. 

Logo após, a caixa de cisalhamento é posicionada na prensa, onde será executado 

o ensaio. A etapa seguinte é o adensamento e para isso, foi realizado o procedimento de 

saturação do corpo de prova. Foi adicionada água na caixa para saturar o corpo de prova e, a 

seguir, foi colocado o pendural com a carga correspondente a tensão normal apropriada. O 

tempo de adensamento e de saturação adotado foi de 4 horas, tendo em vista que o solo tem 

rápida saturação, já que se trata de uma areia.  
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Após o adensamento, foram ajustados os extensômetros vertical e horizontal e o 

anel do dinamômetro para a realização o cisalhamento da amostra. O ensaio foi feito de forma 

lenta. 

Em seguida ao cisalhamento, a amostra foi retirada da caixa, pesada numa balança 

de precisão de 0,01g, colada na estufa por 24 horas para secar e novamente pesada, a fim de 

obter a umidade do corpo de prova.   

3.2.5 Método do papel filtro 

O ensaio do papel filtro foi realizado com amostras indeformadas, moldadas em 

anéis de aço com diâmetro de 50mm por uma altura de 20mm. O ensaio forneceu com 

resultados os dados para a construção da curva de retenção por secagem. 

Cada amostra indeformada foi moldada nos anéis, e em seguida foi colado um 

papel filtro transpassando o limite da circunferência do anel e preso na lateral com fita 

adesiva, de forma a evitar perda de material. Após isso, os anéis foram colocados numa bacia 

com apenas uma fina lâmina d’água para umedecê-los e assim a saturação ser atingida por 

capilaridade, por cerca de duas horas.  A Figura 31 mostra detalhes desse procedimento. 

Figura 31 – Amostras indeformadas do ensaio de papel filtro 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Após a saturação, os corpos de prova foram dispostos em um local fresco e 

arejado para secar, e assim perder a umidade aos poucos até atingirem o valor buscado, sendo 
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controlados por sua massa durante o processo de secagem. A perda de umidade foi 

acompanhada por meio de uma balança de precisão de 0,01g. 

Ao atingirem a umidade pretendida, o ensaio foi executado segundo o 

procedimento da ASTM D 5298, com algumas alterações sugeridas por Marinho (2000) e 

Rios (2006). 

Uma das alterações é quanto à forma de contato e quantidade de papéis utilizada. 

A norma ASTM D 5298  recomenda que para medir a sucção matricial deve-se colocar três 

papéis filtro entre duas amostras: o papel do meio é usado para determinar a sucção e os 

outros dois protegem o papel do centro, evitando que o solo se prenda nele e altere os 

resultados. 

O processo utilizado consistiu em colocar dois papéis sobre uma amostra de solo. 

O papel localizado entre o solo e o segundo papel é usado para proteger o que está sobre ele 

da aderência de partículas do solo. Portanto, o papel usado para medir a sucção é o que fica na 

parte superior. A Figura 32 mostra os detalhes dos dois processos, o recomendado pela norma 

e o adotado. 

Figura 32 – Comparativo entre o recomendado pela norma ASTM D 5298 e o processo 

utilizado 

 

Fonte: Adaptado de Leme (2015). 

O papel filtro usado foi o Whatman Nº 42, e a norma ASTM D 5298 sugere 

que o papel seja seco em estufa por no mínimo 16h antes do ensaio. Porém, segundo Marinho 
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(1994), este procedimento pode afetar as características de adsorção do papel filtro, resultando 

em alteração da curva de calibração. Portanto, no presente trabalho, o papel filtro foi utilizado 

diretamente da caixa, no estado seco ao ar, com umidade inicial de aproximadamente 6%, o 

que permite medições de sucção de zero até 29 MPa (Marinho e Pereira, 1998). 

Posteriormente, a amostra e os papéis foram envolvidos por três camadas, a 

primeira de papel filme, coberto com papel alumínio e fechando com outra camada de papel 

filme. Em seguida, as amostras foram guardadas numa caixa de isopor. Esse procedimento foi 

feito para evitar qualquer perda ou ganho de umidade, garantindo assim o isolamento dos 

corpos de prova. O período de equalização entre o papel e o solo foi de 7 dias, como 

prescreve a norma ASTM D 5298. A Figura 33 amostra com mais detalhes o manejo do 

papel.  

Figura 33 – Manuseio do papel filtro 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

O ensaio foi finalizado, após o tempo de equalização, com a pesagem do papel 

filtro em uma balança de precisão de 0,0001 g. Um ponto importante é que foi retirado da 
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embalagem e pesado rapidamente para evitar qualquer variação de umidade. Em seguida, os 

papéis foram secos em estufa, por 24 horas, e novamente pesados.  

As equações de calibração utilizadas nesse ensaio para determinar a sucção é a 

proposta por Chandler et. al. (1992) apresentadas a seguir:  

Ψ = 106,05-2,48 log(w)
 para w > 47% (96) 

 

Ψ = 104,84-0,0622w para w ≤ 47% (97) 

 

onde   é a sucção matricial (kPa) e w é a umidade do papel filtro (%). 

3.3 Ensaios de campo 

Os ensaios de campo representam com mais fidelidade as propriedades originais 

do solo e as circunstâncias a quais ele está exposto. Os ensaios de campo realizados nesse 

trabalho foram provas de carga em placa em camada superficial do solo. Na sequência é 

apresentada também uma sondagem à percussão que já havia sido realizada no local 

anteriormente à essa pesquisa. 

3.3.1 Sondagem à percussão 

A sondagem de simples reconhecimento (SPT) disponível foi feita até uma 

profundidade de aproximadamente 7,5 metros, e foi realizada pela Universidade Federal do 

Ceará para um concurso realizado no VIII Simpósio Brasileiro de Solos Não Saturados (2015). 

A Figura 34 apresenta o resultado dessa investigação. O ensaio foi realizado em setembro de 

2015. 

Pela sondagem, o terreno é areno siltoso até 1,40m e medianamente compacto, na 

camada posterior, entre 1,40m e 7,45m, o solo foi classificado como silte arenoso, variando 

sua compacidade de medianamente compacto a fofo. O nível da água foi obtido com 7,35m de 

profundidade. Os valores do NSPT variaram de 12 a 18 golpes até 4,45m, e entre 4,45m e 

7,45m os mesmos variaram de 3,4 até 5,7. 
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Figura 34 – Sondagem à percussão do local 

 

Fonte: VIII Simpósio Brasileiro de Solos Não Saturados (2015). 

3.3.2 Prova de carga em placa 

Foram realizados dois ensaios de placa estáticos rápidos, um com o solo natural 

(não saturado) e um com o solo inundado. O sistema de reação utilizado foi um trator agrícola 

da marca Valtra, modelo BM125i 4x4 plat, de aproximadamente 6 toneladas.  

A Figura 35 mostra os detalhes dos dois sistemas: (a) de carga e (b) de medição, 

apresentando o item correspondente a cada número descrito posteriormente. 

O sistema de carga é composto por uma bomba com capacidade de 40 toneladas 

(1), um macaco hidráulico com capacidade de 40 toneladas (2) e uma placa metálica rígida e 

circular de 0,30 metros (5). O diâmetro da placa foi escolhido após uma análise da carga de 

reação disponível para conseguir a maior tensão possível.  

O sistema de medição é composto por dois extensômetros (6), uma viga de 

referência (3), dois suportes (4), dois braços metálicos (7) e um cronômetro (8).  
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Figura 35 – Detalhes do sistema (a) de carga e (b) de medição 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2017).  
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3.3.2.1 Prova de carga com solo natural 

O primeiro ensaio realizado foi o com o solo natural (não saturado). O mesmo 

aconteceu no dia 25 de julho de 2017, e foi iniciado por volta das 10:50 da manhã. O sistema 

de reação foi posicionado entre as rodas dianteiras do trator, no centro delas, como é mostrado 

na Figura 36. 

Figura 36 – Localização da placa sob sistema de reação 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Foi removida uma camada superficial de solo de um pouco mais de 20cm afim de 

retirar a matéria orgânica existente no local e deixar a superfície plana para o posicionamento 

da placa.  

Os carregamentos foram aplicados de forma rápida, no total de 10 estágios de 

carregamento e 4 estágios de descarregamento. As leituras de deformação foram feitas através 

de dois extensômetros, nos instantes de tempo 0, 1, 2, e 5 minutos para todos os estágios, 

exceto para o último estágio de carregamento, onde as leituras foram realizadas nos tempos 0, 

1, 2, 5, 8, 15, 30 e 60 minutos. Ao final do ensaio, foram coletadas 3 amostras de solo para a 

obtenção da umidade. 

Para os carregamentos em cada estágio, foram definidas uma série de pressões 

manométricas e suas correspondentes cargas de ensaio, devidamente determinadas, conforme 

apresentado na Tabela 7. A Figura 37 apresenta a situação de placa (a) antes e (b) após a 
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execução do ensaio. É possível observar que o deslocamento ocorrido foi pequeno, pois não 

se percebe a penetração da placa no solo. 

Tabela 7 – Determinação das pressões de ensaio 

Estágio 

Pressão 

manométrica 

(kgf/cm²) 

Carga 

(kgf) 
Pressão (kPa) 

1 5 372 52 

2 10 743 103 

3 12 892 124 

4 16 1189 165 

5 20 1486 206 

6 24 1784 248 

7 28 2081 289 

8 32 2378 330 

9 36 2676 371 

10 38 2825 392 

11 30 2230 309 

12 20 1486 206 

13 10 743 103 

14 0 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 37 – Deslocamento da placa (a) antes e (b) após realização do ensaio para o solo não 

saturado 

 

(a)                                                         (b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



82 

 

3.3.2.2 Prova de carga com solo inundado 

Após a realização do ensaio não inundado, foi realizado um ensaio com o solo 

inundado. O mesmo aconteceu no dia 26 de julho de 2017, e por volta das 9:00 da manhã foi 

feito o processo de inundação do solo. Feito isso, foi realizado o primeiro estágio de carga. 

Foi realizado o mesmo procedimento de preparação da superfície do solo apresentado no 

ensaio inundado, com a retirada de aproximadamente 20cm de solo com material orgânico e 

nivelamento da superfície do terreno.  

Na sequência, a placa e o sistema de reação foram posicionados, e foi feita a 

escavação de um pequeno canal em volta da placa, conforme Figura 38. Esse canal foi 

preenchido constantemente com água durante uma hora visando saturar o solo, conforme 

Figura 39. O processo de inundação do solo não foi controlado com nenhuma técnica 

específica.  

Figura 38 – Canal de inundação em torno da placa 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 39 – Processo de inundação 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

No final desse processo de inundação, o canal foi preenchido com solo, e foram 

iniciados os ciclos de carregamento, da mesma forma que no solo natural, com a aplicação 

dos carregamentos de forma rápida, no total de 10 estágios de carregamento e 4 estágios de 

descarregamento, conforme a Tabela 7. As leituras de deformação foram feitas através de dois 

extensômetros, nos instantes de tempo 0, 1, 2, e 5 minutos para todos os estágios, exceto para 

o último estágio de carregamento, onde as leituras foram realizadas nos tempos 0, 1, 2, 5, 8, 

15, 30 e 60 minutos. Ao final do ensaio, foram coletadas 3 amostras de solo para a obtenção 

da umidade. 

Na Figura 40, é mostrada a placa a placa (a) antes e (b) após a realização do 

ensaio. O deslocamento já foi bem mais significativa do que no solo natural, e agora, é 

possível observar a deformação ocorrida no solo, e a placa acompanhou essa deformação, de 

forma que ficou ao final do ensaio embutida no terreno. 
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Figura 40 – Deslocamento da placa (a) antes e (b) após realização do ensaio para o inundado 

 

(a)                                                             (b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos com a realização dos 

ensaios realizados. Inicialmente, são mostrados os ensaios de laboratório e em seguida, os 

ensaios de campo. Esse estudo experimental foi necessário para a obtenção de parâmetros 

utilizados nas metodologias para estimativa de capacidade de carga de fundações diretas 

assentes em perfis de solos não saturados. 

4.1 Ensaios de laboratório 

4.1.1 Ensaios de caracterização 

Os demais parâmetros encontrados nos ensaios citados no Capítulo 3 também 

estão mostrados a seguir. A densidade real dos grãos encontrada pelo método do picnômetro 

foi de 2,59. Na Figura 41 é apresentada a curva granulométrica obtida por peneiramento e 

sedimentação, e através dela o solo foi classificado pelo sistema de classificação unificada 

como uma areia siltosa. A determinação dos limites de consistência constataram que o solo é 

não plástico. Na Tabela 8 é apresentado um resumo dos parâmetros obtidos nos ensaios de 

caracterização. 

Figura 41 – Curva granulométrica 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Tabela 8 – Resumo parâmetros ensaios de caracterização 

Parâmetro Valor 

Classificação do solo SM 

Gs 2,59 

γd (kN/m
3
) 15,98 

γs (kN/m
3
) 25,41 

e 0,59 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

4.1.2 Cisalhamento direto 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos através do ensaio de 

cisalhamento direto para a amostra saturada. No Apêndice A encontram-se os gráficos do 

ensaio de cisalhamento direto. Foi encontrado um ângulo de atrito de 29º e um intercepto 

coesivo de 7kPa. 

Tabela 9 – Resumo ensaio de resistência ao cisalhamento direto 

ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DIRETO - AMOSTRA SATURADA 

 

MASSA ESP. 
UMIDADE 

(%) 

TENSÃO TENSÃO COESÃO ATRITO 

AMOSTRA APAR. SECA NORMAL CIS. MÁX. (kPa) (Graus) 

 

(g/cm
3 
) (kPa) (kPa) Pico Pico 

1 

1,408 20,76 50 12 

7 29 1,376 17,38 100 102 

1,410 17,76 200 111 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

4.1.3 Curva de Retenção de Água  

A curva de retenção construída através dos pontos obtidos no ensaio de papel 

filtro é mostrada na Figura 42. A partir desses pontos foi feito um ajuste pelo modelo de Van 

Genutchen (1980), com os parâmetros θs = 35,19%, θr = 7,00%, α = 0,18 e n = 5, m = 0,75. 
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Figura 42 – Curva de retenção 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Foram aplicadas ainda, as metodologias de Arya e Paris (1981) e Arya e Dierolf 

(1989) que fazem a previsão da curva de retenção através dos dados da granulometria do solo. 

As curvas obtidas são apresentadas nas Figuras 43 e 44. 

Figura 43 – Curva de retenção prevista por Arya e Paris (1981) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 44 – Curva de retenção prevista por Arya e Dierolf (1989) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

É possível observar pelas Figuras 43 e 44 que as previsões foram bastante 

coerentes, pois apesar de haver uma pequena discrepância entre os valores experimentais, a 

forma geral da curva foi reproduzida. 

4.2 Ensaios de campo 

4.2.1 Prova de carga em placa 

4.2.1.1 Prova de carga no solo natural 

No Apêndice B são apresentados os deslocamentos medidos em cada um dos 

estágios de carga, conforme procedimento detalhado no capítulo anterior, para o ensaio com 

solo natural. Para cada tempo e estágio de carga, foram feitas duas medidas de deslocamento 

vertical, e desses valores foi determinado o deslocamento médio. 

Na Figura 45 é apresentada a curva pressão x recalque para o solo em condição 

natural, com os estágios de carregamento e descarregamento, conforme Apêndice B. A 
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umidade gravimétrica média do solo natural obtida através de três amostras retiradas no 

momento do ensaio foi de 6,38%. 

Figura 45 – Curva pressão x recalque para o solo natural 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

O recalque máximo para o ensaio no solo natural foi de 8,2mm. No 

descarregamento, o recalque residual foi de 7,2mm. 

Para a determinação da carga de ruptura, foi utilizado o método de Van der Veen 

(1953), por se tratar de um solo mais rígido. O melhor ajuste na extrapolação da curva tensão 

x recalque foi obtido para uma tensão de 480kPa, que é considerada então a tensão de ruptura 

pelo método. A Figura 46 mostra a aproximação da curva pelo método de Van der Veen com 

a curva experimental. Observa-se que a aproximação apresentou boa concordância com os 

valores experimentais.  
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Figura 46 – Extrapolação da curva pressão x recalque pelo método de Van der Veen para o 

solo natural 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Além da prova de carga realizada para essa pesquisa, no Campo Experimental de 

fundações da UFC havia sido realizada outra prova de carga direta para o Simpósio Brasileiro 

de Solos Não Saturados (ÑSAT), em setembro 2015. O ensaio foi executado com uma placa 

metálica circular de 50cm de diâmetro, no solo em condições naturais de umidade. A curva 

pressão versus recalque desse ensaio é apresentada na Figura 47. Na Figura 48, é apresentada 

a curva obtida no ensaio realizada para o ÑSAT juntamente com a realizada nesta pesquisa. 
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Figura 47 – Curva pressão x recalque para o solo natural (ÑSAT) 

 

Fonte: Adaptado de ÑSAT (2015). 

Figura 48 – Curva pressão x recalque para o solo natural (ÑSAT e dissertação) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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A diferença encontrada entre o ensaio realizado nessa pesquisa para o ensaio 

realizado no ÑSAT pode ser justificada devido aos ensaios terem sido realizados em períodos 

muito distintos, ou seja, com perfis de umidades diferentes. Enquanto o ensaio para essa 

dissertação foi realizado em julho de 2017, o ensaio do ÑSAT foi realizado em setembro de 

2015. É possível observar, pelas Figuras 49 e 50, onde são apresentados os gráficos de chuvas 

mensal do posto da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) 

localizado no Campus do Pici, que o mês de setembro de 2015, com um total de 12,7mm de 

chuva foi mais seco que julho de 2017, com um total de 63,3mm. Como já foi apresentado, as 

condições de clima e umidade tem efeito direto na rigidez de um solo, o que justificaria a 

diferença entre as provas de carga. Além disso, as provas de carga foram feitas em locais 

diferentes do Campo Experimental de fundações e os diâmetros das placas utilizadas eram 

diferentes, o que também justificaria a diferença encontrada. 

Figura 49 – Gráfico de chuvas mensal referente a setembro de 2015 Posto Campus do Pici 

 

Fonte: Funceme (2017). 
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Figura 50 – Gráfico de chuvas mensal referente a julho de 2017 Posto Campus do Pici 

 

Fonte: Funceme (2017). 

4.2.1.2 Prova de carga no solo inundado 

No Apêndice B são apresentados os deslocamentos medidos em cada um dos 

estágios de carga, conforme procedimento detalhado no capítulo anterior, para o ensaio com 

solo inundado. Para cada instante e estágio de carga, foram feitas duas medidas de 

deslocamento horizontal, e desses valores foi determinado o deslocamento médio. 

Na Figura 51 é apresentada a curva pressão x recalque para o solo inundado, com 

os estágios de carregamento e descarregamento, conforme Tabela 7. Na Figura 52 são 

apresentadas as curvas pressão x recalque no carregamento obtidas para o solo natural e 

inundado pelos ensaios realizados nessa pesquisa e ainda a curva obtida pelo ensaio realizado 

no simpósio ÑSAT (2015). 

A umidade gravimétrica média do solo inundado obtida através de três amostras 

retiradas no momento do ensaio foi de 20,05%. 
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Figura 51 – Curva pressão x recalque para o solo inundado 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 52 – Curva pressão x recalque para o solo inundado e natural 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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método de Van der Veen com a curva experimental. Observa-se que a aproximação 

apresentou boa concordância com os valores experimentais. 

Figura 53 – Extrapolação da curva pressão x recalque pelo método de Van der Veen para o 

solo inundado 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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5 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE UMA PLACA 

ASSENTE EM SOLO NÃO SATURADO 

Para a determinação da capacidade de carga da placa assente no solo do Campo 

Experimental da Universidade Federal do Ceará, foram utilizados os parâmetros apresentados 

no Capítulo 4. Um resumo desses parâmetros para o solo inundado e na sua condição natural é 

mostrado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resumo dos parâmetros obtidos nos ensaios de caracterização e resistência 

Parâmetro Inundado Natural 

Classificação SM SM 

Gs 2,59 2,59 

w (%) 20,05 6,38 

θ (%) 32,68 10,40 

γd (kN/m
3
) 15,98 15,98 

Ângulo de atrito (°) 29 29 

Coesão (kPa) 7 7 

γs (kN/m
3
) 25,41 25,41 

e 0,59 0,59 

S (%) 88,02 28,01 

(ua - uw)b (kPa) 5,5 5,5 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

(ua - uw) (kPa) 4,0 9,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

5.1 Perfis de sucção 

Para a previsão dos perfis de sucção, foi considerado o nível da água variando 

entre 10m e 5m da superfície do terreno, pois conforme a sondagem à percussão apresentada 

na Figura 34, o nível freático estava a 7,35m quando o ensaio foi realizado, então procurou-se 

variar o nível em torno dessa profundidade. Como a caracterização mais detalhada do solo foi 

realizada apenas para a camada superficial de areia siltosa, que é a camada de interesse, pois é 

onde se localiza o bulbo de pressão para a placa em análise, foi considerado nesta pesquisa 

um perfil de solo homogêneo. 

Para o coeficiente de permeabilidade saturado, adotou-se o valor de 10
-5

m/s. Pinto 

(2006) apresenta que para uma areia fina a permeabilidade possui essa ordem de grandeza. 
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Para construção dos perfis, utilizou-se a metodologia proposta por Lu e Likos (2004) e os 

dados da curva de retenção ajustada pelo modelo de Van Genuchten (1980). As Figuras 54, 55 

e 56 apresentam, respectivamente, os perfis de sucção, perfis de saturação e perfis de tensão 

de sucção, para diferentes condições de fluxo, de acordo com os valores limites de taxas de 

infiltração e evaporação apresentados na Tabela 6, para a linha d’água (nível freático) a 10m 

da superfície do terreno. As Figuras 57, 58 e 59 apresentam os mesmos perfis para a linha 

d’água a 7m da superfície, enquanto as Figuras 60, 61 e 62 apresentam os perfis para a linha 

d’água a 5m da superfície. 

Figura 54 – Perfil de sucção N.A. 10m 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 55 – Perfil de saturação N.A. 10m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 56 – Perfil de tensão de sucção N.A. 10m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

00,20,40,60,81

D
is

tâ
n

ci
a
 a

ci
m

a
 d

a
 l

in
h

a
 d

'á
g
u

a
 (

m
) 

Grau de saturação efetivo  

q = -3,14*10^-8

q = -3,14*10^-9

q = 1,15*10^-8

q = 1,15*10^-9

q = 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

D
is

tâ
n

ci
a
 a

ci
m

a
 d

a
 l

in
h

a
 d

'á
g
u

a
 (

m
) 

Tensão de sucção (kPa) 

q = -3,14*10^-8

q = -3,14*10^-9

q = 1,15*10^-8

q = 1,15*10^-9

q = 0



99 

 

Figura 57 – Perfil de sucção N.A. 7m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 58 – Perfil de saturação N.A. 7m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 59 – Perfil de tensão de sucção N.A. 7m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 60 – Perfil de sucção N.A. 5m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 61 – Perfil de saturação N.A. 5m 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 62 – Perfil de tensão de sucção N.A. 5m 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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É possível observar nos perfis de sucção das Figuras 54, 57 e 60 que as diferentes 

taxas de fluxo só tem influência na sucção mátrica a aproximadamente 2m da linha d’água. A 

sucção na superfície para a linha d’água a 10m apresenta grande variação (aproximadamente 

68kPa) para a condição de infiltração em relação à condição hidrostática. Para a linha d’água 

a 7m, a variação é de aproximadamente 38kPa, e já para a linha d’água a 5m a variação é de 

aproximadamente 18kPa. A evaporação praticamente não influenciou o perfil de sucção. A 

partir de aproximadamente 4m da linha d’água a sucção mátrica na evaporação é praticamente 

a mesma que na condição hidrostática, isto é, não há ganho considerável de sucção na 

evaporação. 

É possível observar ainda nos perfis de sucção que, durante o processo de 

infiltração, o solo perde sucção consideravelmente, a aproximadamente 4m da linha d’água, e 

se mantém constante até a superfície.  

Nas Figuras 55, 58 e 61, observa-se que o grau de saturação efetiva, que como 

mostrado é igual ao coeficiente de tensão efetiva, é insensível às taxas de fluxo e reduz 

rapidamente acima da linha d’água, atingindo o valor de 0 a aproximadamente 2m.  

Nas Figuras 56, 59 e 62, observa-se que a parcela de sucção mátrica que contribui 

para a tensão de sucção é pequena, conforme o previsto por Lu e Likos (2004) para solos 

arenosos, e o coeficiente χ atinge o valor máximo a pouco mais de 1m da superfície freática. 

Conforme observado, existe uma considerável variação da sucção mátrica, o que é 

dificilmente observado no perfil de tensão de sucção. 

5.2 Aplicação equações capacidade de carga 

Neste item foram aplicadas as equações para estimativa da capacidade de carga 

pelas propostas de Terzaghi (1943) e Vesic (1963) para solos saturados ou completamente 

secos e pelas propostas modificadas de Oloo et al. (1997), Vanapalli e Mohamed (2007), 

Briaud (2013), Vahedifard e Robinson (2016) e Tang et al. (2017) para solos não saturados. 

5.2.1 Equações para solo saturado 

Inicialmente, foram aplicados os métodos tradicionais de determinação da 

capacidade de carga para solos saturados ou completamente secos, aplicando os parâmetros 

obtidos nos ensaios realizados. As Tabelas 11 e 12 apresentam um resumo desses parâmetros 
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e a capacidade de carga da fundação por Terzaghi (1943) e por Vesic (1963), 

respectivamente. Os valores encontrados pelas duas metodologias são semelhantes entre si. 

Tabela 11 – Capacidade de carga por Terzaghi (1943) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

φ' (°) 29 29 

c' (kPa) 7 7 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

R (m) 0,15 0,15 

D (m) 0 0 

Nc 36 36 

Nq 20 20 

Nγ 20 20 

qult (kPa) 362,12 358,20 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Tabela 12 – Capacidade de carga por Vesic (1963) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

φ' (°) 29 29 

c' (kPa) 7 7 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

R (m) 0,15 0,15 

D (m) 0 0 

q 0 0 

Nc 27,86 27,86 

Nq 16,44 16,44 

Nγ 19,34 19,34 

sc 1,59 1,59 

sq 1,55 1,55 

sγ 0,6 0,6 

qult (kPa) 343,48 339,69 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

A diferença entre as capacidades de carga para o solo inundado e para o solo 

natural para os dois métodos é apenas devido à diferença do peso específico natural, que é um 

pouco maior para o solo com maior umidade. As equações não levam em consideração a 
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sucção que pode haver no solo, o que poderia conferir a ele uma condição diferente, uma vez 

que a sucção aumenta a rigidez e resistência ao cisalhamento dos solos e, consequentemente, 

promove uma maior capacidade de carga na fundação. 

5.2.2 Equações para solo não saturado 

5.2.2.1  Proposta de Oloo et al. (1997) 

Utilizando a proposta de Oloo et al. (1997), os parâmetros necessários por esta 

metodologia estão listados na Tabela 13. Nesta tabela também são apresentadas as 

capacidades de carga encontradas. A sucção considerada para o solo natural foi de 9kPa, valor 

aproximado para umidade volumétrica de 10,40% do solo não saturado conforme a curva de 

retenção apresentada na Figura 42. Já para o solo inundado, a sucção considerada foi de 4kPa, 

para a umidade volumétrica de 32,68%. Segundo o manual do SLOPE/W (John Krahn, 2004), 

para fins práticos, o φb pode ser adotado como 0,5 φ’. 

Estudos de Costa et al. (2003) e Oh e Vanapalli (2013) mostram que a estimativa 

de capacidade de carga de solos não saturados utilizando a abordagem de Oloo et al., pode 

resultar em discrepâncias significativas para sucções mátricas maiores do que o valor de 

entrada de ar, que é o caso do problema em questão para o solo natural.  

Tabela 13 – Capacidade de carga por Oloo et al. (1997) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

c' (kPa) 7 7 

(ua - uw) (kPa) 4 9 

φb 14 14 

B (m) 0,3 0,3 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

Nc 27,86 27,86 

Nq 16,44 16,44 

Nγ 19,34 19,34 

ξc 1,59 1,59 

ξq 1,55 1,55 

ξγ 0,6 0,6 

qult (kPa) 387,67 439,10 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 63 – Capacidade de carga em função da sucção proposta de Oloo et al. (1997) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Nota-se, através da Figura 63 que a capacidade de carga cresce linearmente com a 

sucção para essa proposta.  

5.2.2.2 Proposta de Vanapalli e Mohamed (2007) 

Para a proposta de Vanapalli e Mohamed (2007), os parâmetros de entrada na 

equação foram os listados na Tabela 14. Nesta tabela também são apresentados os valores de 

capacidade de carga da fundação para o solo natural e para o solo inundado.  

Na Figura 64 é mostrado o aumento na capacidade de carga em função da sucção. 

Percebe-se que, para a faixa de valores se sucção apresentada, há duas taxas de crescimento 

da capacidade de carga, a primeira é maior e vai até aproximadamente o valor de entrada de 

ar. A partir desse valor de sucção, a taxa de crescimento diminui consideravelmente, isto é, 

com o aumento da sucção além do valor de entrada de ar, não há um aumento tão acentuado 

na capacidade de carga da fundação. 
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Tabela 14 – Capacidade de carga por Vanapalli e Mohamed (2007) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

c' (kPa) 7 7 

(ua - uw)b (kPa) 5,5 5,5 

φ' (°) 29 29 

S (%) 88 28 

ψbc 1 1 

(ua - uw)med (kPa) 4 9 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

B (m) 0,3 0,3 

Nc 27,86 27,86 

Nq 16,44 16,44 

Nγ 19,34 19,34 

ξc 1,59 1,59 

ξq 1,55 1,55 

ξγ 0,6 0,6 

qult (kPa) 446,12 498,82 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 64 – Capacidade de carga em função da sucção proposta de Vanapalli e Mohamed 

(2007) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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5.2.2.3 Proposta de Briaud (2013) 

Os parâmetros utilizados e os valores das capacidades de carga da fundação para o 

solo inundado e natural segundo proposta de Briaud (2013) estão mostrados na Tabela 15.  

De acordo com a observação da Figura 65, nota-se que essa proposta, para a faixa 

de valores de sucção entre 0 e 30kPa, apresentou um crescimento linear a uma taxa constante, 

assim como a proposta de Oloo et al. (1997). Porém, essa taxa de crescimento na proposta de 

Briaud (2013) é bem menos acentuada que na proposta de Oloo et al. (1997). 

Tabela 15 – Capacidade de carga por Briaud (2013) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

c' (kPa) 7 7 

γ (kN/m
3
) 19,18 17,00 

B (m) 0,3 0,30 

α 1 0,78 

uw (kPa) -4 -9 

Nc 27,86 27,86 

Nq 16,44 16,44 

Nγ 19,34 19,34 

ξc 1,59 1,59 

ξq 1,55 1,55 

ξγ 0,6 0,6 

qult (kPa) 366,69 380,51 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 65 – Capacidade de carga em função da sucção proposta de Briaud (2013) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

5.2.2.4 Proposta de Vahedifard e Robinson (2016) 

A metodologia proposta por Vahedifard e Robinson (2016) utiliza os parâmetros 

dos perfis de sucção construídos através da metodologia de Lu e Likos (2004).  

A equação de referência possui duas parcelas na equação de capacidade de carga 
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determina a contribuição da tensão de sucção além da pressão de entrada de ar. Na aplicação 
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pequena parte da sucção mátrica é convertida em tensão de sucção, e essa parcela de 

contribuição é máxima a 1m da linha d’água, onde a sucção mátrica é mínima.  

Assim, praticamente todo o aumento da capacidade de carga da fundação devido à 

presença da sucção é devido à primeira parcela da contribuição da sucção na Equação 71, 
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proveniente da sucção até o valor de pressão de entrada de ar.  A planilha com a aplicação da 

metodologia encontra-se no Apêndice D.  

Na Figura 66 observa-se a tendência da capacidade de carga da fundação em 

função da profundidade da linha d’água. O comportamento de qult em areias em função da 

profundidade da linha d’água possui um aumento linear no bulbo de tensões até que atinge o 

valor máximo. Quando o nível da água está a 0m da fundação, a capacidade de carga atinge o 

valor mínimo. Quando o nível da água começa a se distanciar da fundação, o valor da 

capacidade de carga cresce até um valor máximo, e a partir de uma determinada posição do 

nível d’água, a capacidade de carga cai um pouco e se mantem constante mesmo com o 

distanciamento da linha d’água.  

  Esse comportamento é esperado em areias saturadas porque o efeito da tensão de 

sucção é limitado, isto é, atinge o valor máximo em apenas uma pequena porção acima da 

linha d’água (Lu e Likos 2004). A contribuição das tensões de capilaridade interpartículas 

começa a diminuir quando a profundidade da linha d’água vai além da região do bulbo de 

tensões; Vanapalli e Mohamed (2013) observaram comportamento similar na previsão de 

capacidade de carga em areias. 

É possível observar pela Figura 67 que acréscimos de sucção acima do valor de 

entrada de ar pouco contribuem para a capacidade de carga da fundação. Nota-se também que 

a capacidade de carga atinge um valor máximo e em seguida diminui um pouco e logo depois, 

mesmo com o aumento da sucção, a capacidade de carga se mantém constante, isto é, não há 

acréscimo na capacidade de carga da fundação mesmo com o aumento da sucção a partir de 

um determinado ponto. 
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Figura 66 – Capacidade de carga em função da profundidade da linha d’água – Proposta de 

Vahedifard e Robinson (2016) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Figura 67 – Capacidade de carga em função da sucção proposta de Vahedifard e Robinson 

(2016) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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O aumento da capacidade de carga dessa metodologia em relação à equação 

clássica de capacidade de carga para solos saturados ou completamente secos foi de 

aproximadamente 29%. Observa-se também que, os processos de infiltração e evaporação 

também pouco influenciaram na capacidade de carga.  

5.2.2.5  Proposta de Tang et al. (2017) 

Os parâmetros utilizados e os valores das capacidades de carga da fundação para o 

solo inundado e natural segundo proposta de Tang et al. (2017) estão mostrados na Tabela 16. 

Observando a Figura 68 nota-se que, para a faixa de sucção de 0 a 30kPa, esta proposta 

apresenta duas taxas de acréscimo da capacidade de carga da fundação em função da sucção, 

a primeira, até o valor de entrada de ar, é mais acentuada, e a partir deste ponto a capacidade 

de carga cresce a uma taxa menor com o aumento da sucção. 

 

Tabela 16 – Capacidade de carga por Tang et al. (2017) 

Parâmetro Solo 

Inundado 

Solo 

Natural 

c' (kPa) 7 7 

φ' (
o
) 29 29 

χ 1,00 0,78 

S (kPa) 4 9 

γ (kN/m
3
) 19,18 17 

B (m) 0,3 0,3 

Nc 27,86 27,86 

Nq 16,44 16,44 

Nγ 19,34 19,34 

dc 1,59 1,59 

dq 1,55 1,55 

dγ 0,6 0,6 

qult (kPa) 441,71 512,46 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 68 – Capacidade de carga em função da sucção proposta de Tang et al. (2017) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

5.3 Comparação com os resultados experimentais 

Para investigar a validade dos métodos apresentados, as equações foram aplicadas 

para o solo do Campo Experimental de Fundações da Universidade Federal do Ceará, de 

acordo com os parâmetros da Tabela 10. Foram obtidas as capacidades de carga para a 

fundação superficial conforme apresentado nas Tabelas 17 e 18, para o solo em condição 

natural e inundada, respectivamente. Nestas tabelas são apresentadas também, os erros 

relativos em relação aos resultados experimentais. 

Nas Figuras 69 e 70 são mostrados os valores de capacidade de carga para o solo 

em condição natural e inundada, respectivamente, na forma de gráficos de barras. Observa-se 

um desvio padrão maior entre os valores das propostas apresentadas no solo em condição 

natural (com maior sucção) do que em relação ao solo inundado (com menor sucção).  
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Tabela 17 – Comparação capacidade de carga experimental e analítica – solo natural 

Método qult (kPa) Erro 

Terzaghi (1943) 358,20 25,38% 

Vesic (1963) 339,69 29,23% 

Oloo et al. (1997) 439,10 8,52% 

Vanapalli e Mohamed (2007) 498,82 -3,92% 

Briaud (2013) 380,51 20,73% 

Vahedifard e Robinson (2016) 476,70 0,69% 

Tang et al. (2017) 512,46 -6,76% 

Prova de carga natural 480,00 - 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Tabela 18 – Comparação capacidade de carga experimental e analítica – solo inundado 

Método qult (kPa) Erro 

Terzaghi (1943) 362,12 19,53% 

Vesic (1963) 343,48 23,67% 

Oloo et al. (1997) 387,67 13,85% 

Vanapalli e Mohamed (2007) 446,12 0,86% 

Briaud (2013) 366,69 18,51% 

Vahedifard e Robinson (2016) 480,50 -6,78% 

Tang et al. (2017) 441,71 1,84% 

Prova de carga inundada 450,00 - 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 69 – Comparação capacidade de carga experimental e analítica – solo natural 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

Figura 70 – Comparação capacidade de carga experimental e analítica – solo inundado 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Para analisar de forma mais clara os resultados obtidos para os diferentes 

propostas, determinou-se os valores de capacidade de carga da placa para sucções entre 0 e 30 

kPa, conforme Figura 71, para todas as propostas apresentadas. Nesta figura também são 

apresentadas as capacidades de carga para as duas provas de cargas realizadas. Observa-se 

que, para todas as metodologias aplicadas, na sucção da prova de carga inundada (4kPa), o 

valor experimental foi maior que as estimativas analíticas, mas houve boa aproximação por 

Vanapalli e Mohamed (2007), Vahedifard e Robinson (2016)  Tang et al. (2017). Já para a 

sucção da prova de carga natural (9kPa), Vanapalli e Mohamed (2007), Vahedifard e 

Robinson (2016) e Tang et al. (2017) apresentaram valores de capacidade de carga 

ligeiramente maiores que o obtido experimentalmente. Já para as propostas de Oloo et al. 

(1997) e Briaud (2013), os valores de capacidade de carga foram consideravelmente menores 

que o obtido experimentalmente.  

A Figura 71 mostra que a utilização das equações apresentadas puderam capturar 

o aumento da capacidade de carga com o aumento da sucção. Observa-se ainda que, em todas 

as equações propostas, para a sucção de 0kPa, os valores são iguais ao encontrado na equação 

para o solo saturado.  

Figura 71 – Capacidade de carga da fundação em função da sucção por diferentes métodos 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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A Figura 71 mostra ainda que, para valores de sucção até o valor de entrada de ar, 

que é de 5,5kPa, os métodos de Vanapalli e Mohamed (2007), Vahedifard e Robinson (2016)  

e Tang et al. (2017) apresentaram valores bastante concordantes com os resultados medidos 

nas provas de carga. As diferenças entre esses três métodos são maiores para valores maiores 

de sucção. Essas três metodologias apresentaram variação na taxa de aumento da capacidade 

de carga dentro da faixa de sucção analisada. Já as metodologias de Oloo et al. (1997) e 

Briaud (2013) apresentaram aumentos de capacidade de carga constantes com o aumento da 

sucção e consideravelmente menores do que as outras metodologias. Briaud (2013) 

apresentou resultados mais conservadores se comparado com os demais métodos dentro da 

faixa de sucção de 0kPa até 30kPa. 

5.4 Influência da sucção em outros parâmetros 

De forma geral, verifica-se em diferentes literaturas que a sucção altera a rigidez 

do solo e, consequentemente, os seus parâmetros de deformabilidade e a capacidade de carga. 

É possível analisar o efeito da sucção no solo também através da determinação do coeficiente 

de reação vertical e do módulo de deformabilidade para as diferentes condições de umidade.  

Nesta análise, adotou-se um coeficiente de Poisson de 0,3, valor médio típico para 

areias segundo Bowles (1996). Nas Tabelas 19 e 20 são apresentados os módulos de 

deformabilidade para cada estágio de carga e os respectivos coeficientes de reação vertical, e 

a média desses valores, para o solo natural e para o solo inundado. 

Tabela 19 – Módulo de deformabilidade e coeficiente de reação vertical para o solo natural 

Pressão (kPa) E (kPa) ksl (kN/m3) 

51,54 53907,08 251416,19 

103,08 50808,97 236966,98 

123,75 37905,97 176788,94 

164,96 30889,95 144067,05 

206,16 25331,69 118144,00 

247,50 20934,26 97634,92 

288,71 19182,89 89466,70 

329,91 15615,45 72828,60 

371,26 14526,01 67747,59 

391,86 10202,79 47584,58 

Média 23132,98 107889,46 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Tabela 20 – Módulo de deformabilidade e coeficiente de reação vertical para o solo inundado 

Pressão (kPa) E (kPa) ksl (kN/m3) 

51,54 13435,81 62663,00 

103,08 19135,84 89247,31 

123,75 16688,16 77831,61 

164,96 11455,54 53427,29 

206,16 7134,25 33273,29 

247,50 5615,70 26190,95 

288,71 4894,69 22828,26 

329,91 4023,78 18766,41 

371,26 3546,56 16540,73 

391,86 3196,50 14908,09 

Média 6374,97 29732,12 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

5.5 Modelagem da prova de carga pelo MEF 

Para buscar a estimativa da capacidade de carga da placa através da técnica de 

redução de parâmetros de resistência (Smith e Griffts, 1998) foi feita a modelagem pelo 

Método dos Elementos Finitos (MEF) no programa Phase
2
. O tipo de análise foi 

axissimétrica, sendo que os dados de entrada foram conforme a condição do solo se 

encontrava por ocasião do ensaio. 

5.5.1 Solo natural 

Os dados de entrada para o solo natural no programa foram: o módulo de 

deformabilidade médio para a camada mais superficial Emed = 23133 kPa conforme Tabela 19, 

o peso específico γ = 17kN/m
3
, coeficiente de Poisson ν = 0,3, ângulo de atrito φ = 29º, além 

dos parâmetros do solo não saturado φb = 14º e o valor de entrada de ar de 5,5 kPa. Além 

disso, o nível d’água foi posicionado a 7m da superfície, conforme a sondagem apresentada 

na Figura 34. Foi posicionado um carregamento de 392 kPa no centro da massa do solo 

conforme o último estágio de carregamento da prova de carga. 

Após o processamento do modelo, foi verificado um “fator de segurança” no valor 

de 1,68, o que significa uma capacidade de carga última no valor de aproximadamente 

658kPa. A extrapolação da prova de carga pelo método de Van der Veen apresentou uma 
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capacidade de carga última de 480kPa. Verifica-se então uma aproximação pouco acurada da 

capacidade de carga do sistema através da modelagem pelo MEF em comparação com o 

resultado experimental. 

A Figura 72 apresenta o diagrama de poropressão do solo para a condição 

hidrostática, e a Figura 73 apresenta as deformações cisalhantes com a aplicação do 

carregamento. O diagrama de poropressão se apresenta conforme o esperado, com 

poropressão de -70kPa na superfície do terreno, já que a linha d’água foi posicionada a 7m da 

superfície. 

Figura 72 – Diagrama de poropressão MEF – Solo natural 

 

Fonte: Elaborada pela autora no programa Phase
2
 (2017). 
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Figura 73 – Deformações cisalhantes MEF – Solo natural 

 

Fonte: Elaborada pela autora no programa Phase
2
 (2017). 

Observando a Figura 73, verifica-se as deformações cisalhantes sob a área da 

placa e a definição do mecanismo de ruptura através da visualização dos vetores de 

deslocamentos induzidos pela técnica. Essa configuração é típica de uma areia mais rígida, 

com o mecanismo de ruptura generalizada, conforme apresentado no Capítulo 2.  

5.5.2 Solo inundado 

Para o solo inundado, os dados de entrada para o programa foram: o módulo de 

deformabilidade médio para a camada mais superficial Emed = 6375 kPa conforme Tabela 20, 

o peso específico γ = 19,18kN/m
3
, coeficiente de Poisson ν = 0,3, ângulo de atrito φ = 29º, 

além dos parâmetros do solo não saturado φb = 14º e o valor de entrada de ar de 5,5 kPa. 

Além disso, o nível d’água foi posicionado a 7m da superfície, conforme a sondagem 

apresentada na Figura 34. Foi posicionado um carregamento de 392 kPa no centro da massa 

do solo conforme o último estágio de carregamento da prova de carga. 

Após o processamento do modelo, foi verificado um “fator de segurança” no valor 

de 1,68, o que significa uma capacidade de carga última no valor de aproximadamente 658 

kPa. A extrapolação da prova de carga pelo método de Van der Veen apresentou uma 
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capacidade de carga última de 450kPa. Verifica-se então uma aproximação pouco acurada da 

capacidade de carga do sistema através da modelagem pelo MEF, usando a técnica de redução 

de parâmetros de resistência, em comparação com o resultado experimental. 

Figura 74 – Diagrama de poropressão MEF – Solo inundado 

 

Fonte: Elaborada pela autora no programa Phase
2
 (2017). 
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Figura 75 – Deformações cisalhantes MEF – Solo inundado 

 

Fonte: Elaborada pela autora no programa Phase
2
 (2017). 

Observando a Figura 75, verifica-se as deformações cisalhantes sob a área da 

placa e a definição do mecanismo de ruptura através da visualização dos vetores de 

deslocamentos. Essa configuração é típica de uma areia mais rígida, com o mecanismo de 

ruptura generalizada, conforme apresentado no Capítulo 2.  

As modelagens mostraram um aumento significativo nas deformações cisalhantes, 

induzidas pela técnica, do solo inundado (menor sucção) em relação ao solo natural (maior 

sucção), porém a capacidade de carga não foi influenciada com a presença de sucção. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões obtidas através das análises 

experimentais e numéricas desenvolvidas nesta pesquisa. Na sequência, são apresentadas as 

sugestões para pesquisas futuras, como complementação dos resultados e conclusões aqui 

apresentadas.  

6.1 Conclusões 

Com relação aos ensaios realizados conclui-se que: 

 O solo em questão trata-se de uma areia siltosa rígida com ângulo de atrito de 

29º e coesão de 7 kPa. As provas de carga em placa de 30cm na camada superficial para o 

solo em condição natural e em condição saturada apresentaram resultados de acordo com o 

esperado, com grandes deformações no solo inundado e deformações expressivamente 

menores para o solo inundado, devido ao ganho de rigidez com o aumento da sucção que o 

solo adquire quando torna-se mais seco.  

 A interpretação das provas de carga através da extrapolação da curva pelo 

método de Van Der Veen levou a valores de capacidade de carga da fundação de 450 e 

480kPa, para o solo inundado e em condições natural, respectivamente, o que representa um 

aumento de aproximadamente 7%, que é um ganho moderado, o que é compatível com o 

comportamento das areias, já que esse tipo de solo só consegue reter uma pequena parcela da 

sucção mátrica e convertê-la em tensão efetiva. 

 O ensaio do papel filtro forneceu pontos para a construção da curva de 

retenção, que apresentou forma coerente com o tipo de solo analisado. Os valores 

experimentais foram comparados com as metodologias propostas por Arya e Paris (1981) e 

Arya e Dierolf (1989) para a determinação da curva de retenção através de dados da 

granulometria do solo. Os dados experimentais e a as metodologias indicaram curvas 

coerentes entre si. 

Com relação aos perfis de sucção conclui-se que: 

 Os perfis de sucção, de saturação e de tensão de sucção obtidos pela proposta 

de Lu e Likos (2004) apresentaram forma previsível para areias, com baixos valores de sucção 
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mátrica e baixos coeficientes de sucção mátrica ou coeficientes de tensão efetiva, o que 

resulta em apenas uma pequena parcela de sucção mátrica convertida em tensão efetiva. 

Em relação à validação das propostas para a estimativa da capacidade de carga de 

fundações assentes em solos não saturados: 

 As metodologias aqui testadas para a determinação da capacidade de carga de 

fundações diretas em solos não saturados apresentaram valores coerentes com as capacidades 

de carga determinadas pelas provas de carga. Os métodos apresentaram discrepâncias não 

muito acentuadas em relação aos resultados experimentais. 

 Os erros absolutos obtidos com a utilização das metodologias para cálculo de 

capacidade de carga em solos não saturados foram menores que os erros absolutos obtidos 

com a utilização das propostas clássicas para o solo saturado em relação às provas de carga. 

Discrepâncias observadas podem ser devido a simplificações realizadas, como a estimativa de 

alguns parâmetros que não foram determinados através de ensaios. 

 As propostas analíticas apresentaram valores mais próximos entre si para 

menores valores de sucção, até aproximadamente o valor de entrada de ar. Para maiores 

sucções, a discrepância entre os métodos aumentou. Com o aumento da sucção, aumentaram 

também os erros médios das estimativas quando comparados aos valores experimentais. 

Sobre a influência da sucção no comportamento do solo conclui-se que: 

 A influência da sucção também foi observada em outros parâmetros de 

deformabilidade e resistência do solo, além da capacidade de carga. Foram analisados os 

valores do módulo de deformabilidade e os coeficientes de reação verticais obtidos a partir 

das provas de carga inundada e natural, e os valores encontrados foram de acordo com o 

esperado. O módulo de deformabilidade e o coeficiente de reação vertical, em média, 

aumentaram 360% da condição inundada para a natural, o que mostra a influência da sucção 

nesses parâmetros.  

 De acordo com os resultados obtidos, ressalta-se a importância em conhecer o 

comportamento do solo nas suas diferentes condições de umidade e épocas do ano. Na 

prática, as provas de carga diretas são realizadas com o solo na condição natural em que se 

encontra. Assim, os resultados são influenciados pela presença da sucção no momento do 
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ensaio. Muitas vezes, esses resultados não representam a condição crítica ou de menor 

capacidade de suporte desse solo, e as análises podem superestimar a capacidade de carga das 

fundações. 

 Como boa parte do solo superficial do mundo, onde grande parte das fundações 

é assente, nunca fica saturado, observa-se que a análise da capacidade de carga de fundações 

através das teorias clássicas para o solo saturado se distanciam da realidade. Assim, em 

muitas análises, não se conhecem os reais fatores de segurança que estão sendo considerados. 

Assim, muitas vezes é possível que os fatores de segurança utilizados sejam 

consideravelmente maiores que os desejados, levando ao desperdício ou, no mínimo, à 

incerteza. 

6.2 Sugestões para pesquisas futuras 

Ao longo da pesquisa, foram levantadas algumas sugestões para dar continuidade 

e melhorar os resultados aqui obtidos. Essas sugestões são: 

 Realizar ensaios de prova de carga em placa com o controle in loco das tensões 

de sucção através de equipamentos como, por exemplo, o tensiômetro além apenas da 

previsão da sucção através da umidade e da curva de retenção; 

 

 Realizar ensaios de prova de carga em placa com diferentes umidades de forma 

a se obter diferentes sucções em campo; 

 

 Realizar provas de carga em placas com diferentes diâmetros; 

 

 Realizar ensaios de prova de carga em diferentes épocas do ano com 

respectivas sondagens à percussão de forma a monitorar a profundidade do nível d’água, além 

da determinação dos perfis de umidade nas diferentes épocas do ano; 

 

 Realizar ensaios complementares de forma a determinar os valores reais de 

alguns parâmetros que aqui foram considerados através de valores típicos ou recomendações 

em diferentes bibliografias, como a determinação através de ensaios do coeficiente de 

permeabilidade do solo e do ângulo que descreve o aumento da resistência ao cisalhamento 

com a sucção, o ângulo φb. 
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 Testar as metodologias em diferentes tipos de solo (siltoso e argiloso) de forma 

a entender melhor principalmente as diferentes formas dos perfis de sucção e o 

comportamento da capacidade de carga de fundações assentes nestes tipos de solo; 

 

 Buscar testar diferentes metodologias que propõem o cálculo da capacidade de 

carga de fundações diretas em solos não saturados, além das propostas aqui aplicadas. 

 

 Comparar os resultados obtidos com formulações semi-empíricas utilizadas na 

determinação da capacidade de carga de fundações diretas. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS ENSAIO CISALHAMENTO DIRETO 
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APÊNDICE B – PLANILHAS DOS ENSAIOS DE PLACA 

SOLO NATURAL 

Estágio 
Carga 

(kgf) 

Pressão 

(kPa) 

Tempo 

(min) 

Deslocamento 

vertical (mm) 

1 

Deslocamento 

vertical (mm) 

2 

Deslocamento 

médio (mm) 

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 

371,5 51,540 0 0,120 0,080 0,100 

371,5 51,540 1 0,155 0,130 0,143 

371,5 51,540 2 0,170 0,160 0,165 

371,5 51,540 5 0,210 0,200 0,205 

2 

743 103,081 0 0,330 0,300 0,315 

743 103,081 1 0,380 0,350 0,365 

743 103,081 2 0,400 0,360 0,380 

743 103,081 5 0,470 0,400 0,435 

3 

892 123,752 0 0,550 0,480 0,515 

892 123,752 1 0,655 0,550 0,603 

892 123,752 2 0,680 0,580 0,630 

892 123,752 5 0,760 0,640 0,700 

4 

1189 164,957 0 1,000 0,790 0,895 

1189 164,957 1 1,140 0,930 1,035 

1189 164,957 2 1,190 0,980 1,085 

1189 164,957 5 1,260 1,030 1,145 

5 

1486 206,161 0 1,510 1,200 1,355 

1486 206,161 1 1,830 1,470 1,650 

1486 206,161 2 1,825 1,494 1,660 

1486 206,161 5 1,910 1,580 1,745 

6 

1784 247,505 0 2,290 1,870 2,080 

1784 247,505 1 2,570 2,115 2,343 

1784 247,505 2 2,630 2,180 2,405 

1784 247,505 5 2,770 2,300 2,535 

7 

2081 288,709 0 2,980 2,460 2,720 

2081 288,709 1 3,300 2,705 3,003 

2081 288,709 2 3,355 2,785 3,070 

2081 288,709 5 3,550 2,904 3,227 

8 

2378 329,914 0 3,790 3,120 3,455 

2378 329,914 1 3,330 3,560 3,445 

2378 329,914 2 4,530 3,750 4,140 

2378 329,914 5 4,950 4,110 4,530 

9 

2676 371,257 0 5,120 4,410 4,765 

2676 371,257 1 5,450 4,740 5,095 

2676 371,257 2 5,560 4,900 5,230 

2676 371,257 5 5,820 5,140 5,480 

10 2824,50 391,859 0 6,010 6,330 6,170 



136 

 

Estágio 
Carga 

(kgf) 

Pressão 

(kPa) 

Tempo 

(min) 

Deslocamento 

vertical (mm) 

1 

Deslocamento 

vertical (mm) 

2 

Deslocamento 

médio (mm) 

2824,50 391,859 1 6,260 6,890 6,575 

2824,50 391,859 2 6,420 7,055 6,738 

2824,50 391,859 5 6,700 7,470 7,085 

2824,50 391,859 8 6,935 7,760 7,348 

2824,50 391,859 15 7,130 8,140 7,635 

2824,50 391,859 30 7,300 8,485 7,893 

2824,50 391,859 60 7,480 8,860 8,170 

2824,50 391,859 120 7,490 8,870 8,180 

2824,50 391,859 240 7,540 8,930 8,235 

2824,50 391,859 480 7,540 8,930 8,235 

2824,50 391,859 1440 7,540 8,930 8,235 

11 

2230 309,381 0 7,530 8,955 8,243 

2230 309,381 1 7,520 8,950 8,235 

2230 309,381 2 7,510 8,940 8,225 

2230 309,381 5 7,510 8,960 8,235 

12 

1486 206,161 0 7,400 8,895 8,148 

1486 206,161 1 7,430 8,925 8,178 

1486 206,161 2 7,440 8,940 8,190 

1486 206,161 5 7,420 8,910 8,165 

13 

743 103,081 0 7,110 7,760 7,435 

743 103,081 1 7,140 7,770 7,455 

743 103,081 2 7,140 7,770 7,455 

743 103,081 5 7,115 7,750 7,433 

14 

0 0 0 6,530 8,010 7,270 

0 0 1 6,460 8,000 7,230 

0 0 2 6,460 7,901 7,181 

0 0 5 6,450 8,004 7,227 
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SOLO INUNDADO 

Estágio 
Carga 

(kgf) 

Pressão 

(kPa) 

Tempo 

(min) 

Deslocamento 

vertical (mm) 

1 

Deslocamento 

vertical (mm) 

2 

Deslocamento 

médio (mm) 

0 0 0 0 0 0,000 0,000 

1 

371,5 51,540 0 0,680 0,610 0,645 

371,5 51,540 1 0,770 0,730 0,750 

371,5 51,540 2 0,770 0,725 0,748 

371,5 51,540 5 0,845 0,800 0,823 

2 

743 103,081 0 0,970 0,900 0,935 

743 103,081 1 1,110 1,030 1,070 

743 103,081 2 1,145 1,060 1,103 

743 103,081 5 1,200 1,110 1,155 

3 

892 123,752 0 1,360 1,270 1,315 

892 123,752 1 1,570 1,450 1,510 

892 123,752 2 1,590 1,460 1,525 

892 123,752 5 1,650 1,530 1,590 

4 

1189 164,957 0 2,280 2,130 2,205 

1189 164,957 1 2,840 2,650 2,745 

1189 164,957 2 3,010 2,810 2,910 

1189 164,957 5 3,190 2,985 3,088 

5 

1486 206,161 0 3,750 3,420 3,585 

1486 206,161 1 4,650 4,300 4,475 

1486 206,161 2 5,240 4,860 5,050 

1486 206,161 5 6,910 5,482 6,196 

6 

1784 247,505 0 6,980 8,150 7,565 

1784 247,505 1 8,510 7,830 8,170 

1784 247,505 2 9,350 8,580 8,965 

1784 247,505 5 9,840 9,060 9,450 

7 

2081 288,709 0 10,370 9,520 9,945 

2081 288,709 1 11,290 10,264 10,777 

2081 288,709 2 12,310 11,070 11,690 

2081 288,709 5 13,200 12,094 12,647 

8 

2378 329,914 0 13,930 12,660 13,295 

2378 329,914 1 14,400 13,980 14,190 

2378 329,914 2 16,680 15,130 15,905 

2378 329,914 5 18,420 16,740 17,580 

9 

2676 371,257 0 19,240 17,370 18,305 

2676 371,257 1 21,530 19,130 20,330 

2676 371,257 2 22,350 20,040 21,195 

2676 371,257 5 23,640 21,250 22,445 

10 
2824,50 391,859 0 24,890 22,140 23,515 

2824,50 391,859 1 25,090 23,610 24,350 
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Estágio 
Carga 

(kgf) 

Pressão 

(kPa) 

Tempo 

(min) 

Deslocamento 

vertical (mm) 

1 

Deslocamento 

vertical (mm) 

2 

Deslocamento 

médio (mm) 

2824,50 391,859 2 25,090 24,380 24,735 

2824,50 391,859 5 25,090 25,620 25,355 

2824,50 391,859 8 25,090 26,240 25,665 

2824,50 391,859 15 25,090 26,920 26,005 

2824,50 391,859 30 25,090 27,480 26,285 

2824,50 391,859 60 25,090 27,480 26,285 

2824,50 391,859 120 25,090 27,480 26,285 

2824,50 391,859 240 25,090 27,480 26,285 

2824,50 391,859 480 25,090 27,480 26,285 

2824,50 391,859 1440 25,090 27,480 26,285 

11 

2230 309,381 0 25,090 27,480 26,285 

2230 309,381 1 25,090 27,480 26,285 

2230 309,381 2 25,090 27,480 26,285 

2230 309,381 5 25,090 27,480 26,285 

12 

1486 206,161 0 13,960 21,840 17,900 

1486 206,161 1 13,930 21,820 17,875 

1486 206,161 2 13,910 21,805 17,858 

1486 206,161 5 13,950 21,865 17,908 

13 

743 103,081 0 13,550 21,694 17,622 

743 103,081 1 13,540 21,740 17,640 

743 103,081 2 13,520 21,750 17,635 

743 103,081 5 13,485 21,730 17,608 

14 

0 0 0 12,590 20,970 16,780 

0 0 1 12,490 20,680 16,585 

0 0 2 12,490 20,680 16,585 

0 0 5 12,490 20,680 16,585 
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APÊNDICE C – CURVAS PRESSÃO x RECALQUE 

SOLO NATURAL 
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SOLO INUNDADO 
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APÊNDICE D – PLANILHAS PROPOSTA DE VAHEDIFARD E ROBINSON (2016) 

SOLO NATURAL 

q = -3,14.10
-8

 

Profundidade 

da linha dágua 

(m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 
Se 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 339,69 

1,00 0,85 8,44 17,12% 1,44 488,23 

2,00 1,85 18,05 0,90% 0,16 478,86 

3,00 2,85 26,15 0,20% 0,05 477,14 

4,00 3,85 30,52 0,11% 0,03 476,78 

5,00 4,85 31,74 0,09% 0,03 476,72 

6,00 5,85 31,97 0,09% 0,03 476,70 

7,00 6,85 32,01 0,09% 0,03 476,70 

8,00 7,85 32,02 0,09% 0,03 476,70 

9,00 8,85 32,02 0,09% 0,03 476,70 

10,00 9,85 32,02 0,09% 0,03 476,70 

 

q = 0 

Profundidade 

da linha 

dágua (m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 

Grau de 

saturação 

efetivo 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0 100,00% 0,00 339,69 

1,00 0,85 8,5 16,68% 1,42 488,17 

2,00 1,85 18,5 0,81% 0,15 478,69 

3,00 2,85 28,5 0,14% 0,04 476,93 

4,00 3,85 38,5 0,04% 0,02 476,46 

5,00 4,85 48,5 0,02% 0,01 476,29 

6,00 5,85 58,5 0,01% 0,00 476,22 

7,00 6,85 68,5 0,00% 0,00 476,18 

8,00 7,85 78,5 0,00% 0,00 476,16 

9,00 8,85 88,5 0,00% 0,00 476,14 

10,00 9,85 98,5 0,00% 0,00 476,13 
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q = 1,15.10
-8

 

Profundidade 

da linha dágua 

(m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 

Grau de 

saturação 

efetivo 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 339,69 

1,00 0,85 8,52 16,51% 1,41 488,15 

2,00 1,85 18,67 0,78% 0,15 478,63 

3,00 2,85 29,69 0,12% 0,04 476,84 

4,00 3,85 38,50 0,04% 0,02 476,46 

5,00 4,85 48,50 0,02% 0,01 476,29 

6,00 5,85 58,50 0,01% 0,00 476,22 

7,00 6,85 68,50 0,00% 0,00 476,18 

8,00 7,85 78,50 0,00% 0,00 476,16 

9,00 8,85 88,50 0,00% 0,00 476,14 

10,00 9,85 98,50 0,00% 0,00 476,13 
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SOLO INUNDADO 

q = -3,14.10
-8

 

Profundidade 

da linha dágua 

(m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 
Se 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 343,48 

1,00 0,85 8,44 17,12% 1,44 492,02 

2,00 1,85 18,05 0,90% 0,16 482,65 

3,00 2,85 26,15 0,20% 0,05 480,94 

4,00 3,85 30,52 0,11% 0,03 480,58 

5,00 4,85 31,74 0,09% 0,03 480,51 

6,00 5,85 31,97 0,09% 0,03 480,50 

7,00 6,85 32,01 0,09% 0,03 480,50 

8,00 7,85 32,02 0,09% 0,03 480,50 

9,00 8,85 32,02 0,09% 0,03 480,50 

10,00 9,85 32,02 0,09% 0,03 480,50 

 

q = 0 

Profundidade 

da linha 

dágua (m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 

Grau de 

saturação 

efetivo 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0 100,00% 0,00 343,48 

1,00 0,85 8,5 16,68% 1,42 491,96 

2,00 1,85 18,5 0,81% 0,15 482,49 

3,00 2,85 28,5 0,14% 0,04 480,72 

4,00 3,85 38,5 0,04% 0,02 480,26 

5,00 4,85 48,5 0,02% 0,01 480,09 

6,00 5,85 58,5 0,01% 0,00 480,01 

7,00 6,85 68,5 0,00% 0,00 479,97 

8,00 7,85 78,5 0,00% 0,00 479,95 

9,00 8,85 88,5 0,00% 0,00 479,94 

10,00 9,85 98,5 0,00% 0,00 479,93 
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q = 1,15.10
-8

 

Profundidade 

da linha dágua 

(m) 

Distância acima 

da linha d'água 

(m) 

(ua - uw) 

(kPa) 

Grau de 

saturação 

efetivo 

χ(ua - uw) 

(kPa) 
qult (kPa) 

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 343,48 

1,00 0,85 8,52 16,51% 1,41 491,94 

2,00 1,85 18,67 0,78% 0,15 482,42 

3,00 2,85 29,69 0,12% 0,04 480,63 

4,00 3,85 38,50 0,04% 0,02 480,26 

5,00 4,85 48,50 0,02% 0,01 480,09 

6,00 5,85 58,50 0,01% 0,00 480,01 

7,00 6,85 68,50 0,00% 0,00 479,97 

8,00 7,85 78,50 0,00% 0,00 479,95 

9,00 8,85 88,50 0,00% 0,00 479,94 

10,00 9,85 98,50 0,00% 0,00 479,93 

 


