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“A observação aguda é pelo menos tão 

necessária quanto uma análise penetrante.” 
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RESUMO 

 

A execução de um projeto de fundações superficiais requer um estudo prévio do subsolo de 

assentamento. Tal estudo inclui a estimativa da tensão admissível e a previsão dos recalques 

aos quais a estrutura se submeterá. Para a previsão do comportamento mecânico, são 

necessárias investigações que tanto podem ser de campo como de laboratório. Nesse contexto, 

o ensaio de prova de carga direta é uma alternativa interessante, pois, através dele, o 

comportamento da futura fundação é reproduzido em escala praticamente real. O presente 

trabalho trata do estudo do comportamento de fundações superficiais assentes em subsolos, da 

cidade de Fortaleza, arenosos de baixa compacidade, cuja previsão do comportamento é feita 

correntemente através de sondagens à percussão (SPT). A metodologia adotada no presente 

trabalho consiste na coleta de dados de ensaios de placa e sondagens à percussão em uma 

empresa local, coleta de amostras deformadas e caracterização geotécnica em laboratório dos 

solos presentes nos locais de ensaio, previamente escolhidos, realização de provas de carga 

direta com placas de três diâmetros diferentes (30, 50 e 60 cm), e, por fim, realização de 

análises com o objetivo de avaliar o desempenho de solos arenosos de baixa compacidade 

através de métodos consagrados para a previsão da tensão admissível, do recalque e do 

coeficiente de reação vertical. A partir daí, foi possível avaliar o desempenho de diversos 

métodos, usualmente utilizados, em projetos de fundações superficiais na prática de Fortaleza. 

Foi observado que a sondagem à percussão (SPT) não é um ensaio apropriado para a previsão 

do comportamento de solos arenosos de baixa compacidade de Fortaleza. Nesses casos, a 

previsão da tensão admissível deve ser feita pela realização de ensaios mais acurados como 

provas de carga direta, ensaio de cone (CPT) ou, até mesmo, com o ensaio pressiométrico. 

Além disso, quanto ao coeficiente de reação vertical, o ensaio de prova de carga direta 

forneceu resultados superiores aos obtidos de correlações com o índice de resistência à 

penetração (NSPT) de sondagens à percussão. Por fim, em relação à estimativa de recalques, o 

método semi-empírico de Décourt (1992) foi o que apresentou o melhor desempenho.  

 

Palavras-chaves: Prova de carga direta, tensão admissível, recalques. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The implementation of a project of shallow foundations requires a prior study of the subsoil. 

This study includes an allowable stress estimative and prediction of settlements to which the 

structure will be subjected. To predict the mechanical behavior, investigations are required 

which can be both field and laboratory. In this context, the plate test is an interesting 

alternative because, through it, the future behavior of foundation is reproduced in virtually 

real scale. The present work deals with the study of the behavior of shallow foundations on 

soils in Fortaleza city, which are sandy low compactness, whose behavior prediction is done 

currently through the standard penetration test (SPT). The methodology adopted in this study 

consists of collecting data from plate test and standard penetration test in a local company; 

collecting disturbed samples in test sites and doing geotechnical characterization of soils in 

laboratory, previously chosen; performing plate tests with three different diameters (30, 50 

and 60 cm), and, finally, analyzing in order to evaluate the performance of sandy soils of low 

compactness through established methods for predicting the admissible stress, the settlement 

and coefficient vertical reaction. From there, it was possible to evaluate the performance of 

several methods commonly used in projects of shallow foundations in practice in Fortaleza 

city. It was observed that the standard penetration test (SPT) is not an appropriate test for 

predicting the behavior of sandy soils of low compactness of Fortaleza. In these cases, the 

prediction of the allowable stress should be made by using more accurate tests like plate tests, 

cone test (CPT) or even the pressuremeter test (PMT). Moreover, as the coefficient of vertical 

reaction, the plate test provided superior results to those obtained from correlations with the 

SPT resistance (N-value). Finally, in relation to the estimation of settlements, the semi-

empirical method of Décourt (1992) showed the best performance. 

 

Keywords:  Plate test, allowable stress, settlements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na realização de obras civis, é importante a previsão do comportamento do solo 

antes e após a execução da estrutura. Nesse sentido, destaca-se a elevada complexidade do 

comportamento dos solos, nos quais, na maioria das situações, pouco se pode alterar. 

Entretanto, em acordo com Velloso e Lopes (1996), verifica-se que não basta 

fazer as previsões, é necessário avaliá-las de forma adequada, ou seja, examiná-las e 

interpretá-las face aos resultados do evento previsto. 

Para a previsão do comportamento das fundações de uma edificação, é necessária 

a realização de algumas verificações. Dentre elas, verifica-se se os recalques ou 

deslocamentos estarão inseridos dentro de faixas de valores consideradas admissíveis e se há 

segurança adequada com relação à ruptura.  

Os ensaios de campo mostram-se recursos importantes diante da dificuldade de se 

obter amostras indeformadas em grandes profundidades. Por isso, busca-se determinar o 

comportamento mecânico do solo em campo de forma que os resultados possam ser utilizados 

em métodos numéricos ou analíticos. Portanto, os ensaios de campo refletem o complexo 

estado de tensões ao qual o solo está submetido nas condições do ambiente da futura obra.   

Existem diversos métodos para a determinação dos parâmetros dos solos que são 

utilizados na previsão do comportamento das fundações de obras civis. Dentre eles pode-se 

citar: a sondagem à percussão (SPT), o ensaio de cone (CPT), ensaios pressiométricos (PMT), 

ensaios sísmicos, ensaios de palheta e provas de carga, além de outros.  

A sondagem à percussão (SPT) é o mais conhecido e utilizado método de 

investigação de campo existente no Brasil. No entanto, o índice de resistência à penetração 

(NSPT) do ensaio é influenciado pela energia proveniente do impacto do martelo do 

equipamento e que é transmitida ao barrilete amostrador através das hastes. De uma região 

para outra, e até mesmo dentro de uma mesma região, há uma grande diversidade de 

equipamentos fazendo com que haja uma grande variabilidade na energia transferida por cada 

equipamento. Portanto, caso não haja a devida correção da energia transferida no ensaio, 

verifica-se que métodos que visem à estimativa de parâmetros geotécnicos a partir de 

sondagens à percussão (SPT) estão sujeitos a previsões inconsistentes. 

Nesse sentido, a realização de provas de carga pode ser utilizada para verificar se 

realmente há inconsistência em algumas previsões. Provas de carga podem ser executadas em 

fundações profundas ou superficiais onde, nesse caso, são chamadas de ensaios de placa. Uma 

prova de carga é realizada aplicando-se esforços crescentes a uma estaca teste (em tamanho 
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real), ou placa metálica de tamanho padronizado, executada previamente, registrando-se os 

deslocamentos correspondentes. Esses esforços podem ser de compressão ou tração, devendo 

o ensaio reproduzir as condições mais próximas das solicitações reais. 

Em projetos de fundações superficiais de edifícios, é comum a estimativa de 

recalques, da tensão admissível do solo e mesmo do coeficiente de reação vertical a partir de 

métodos semi-empíricos com base apenas em resultados do NSPT de sondagens à percussão. 

Ocorre que, correntemente em projetos realizados em Fortaleza, essas estimativas dificilmente 

são confirmadas previamente pela realização de ensaios de placa.  

Portanto, o presente trabalho visa uma análise da aplicabilidade de métodos de 

previsão do comportamento geotécnico de fundações superficiais assentes em terrenos 

arenosos de Fortaleza.   

Dessa forma, buscou-se a proposição de critérios de previsão do comportamento 

geotécnico de fundações superficiais de edifícios adequados às peculiaridades locais de 

Fortaleza. 

A presente dissertação está dividida em 8 capítulos. 

O primeiro capítulo inicia com a introdução que define o problema da pesquisa e 

seus objetivos. 

No segundo capítulo, é apresentada a revisão de literatura buscando contemplar os 

principais itens abordados na pesquisa. 

No terceiro capítulo, encontra-se a metodologia utilizada no trabalho e os dados 

coletados para a realização do trabalho. 

O quarto capítulo descreve o processo de calibração dos equipamentos utilizados 

nos ensaios de placa. 

O quinto capítulo discorre sobre o programa experimental, ou seja, os 

procedimentos realizados nos ensaios de laboratório e de campo. 

No sexto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos tanto em ensaios de 

laboratório como de campo. 

No sétimo capítulo, encontram-se as análises e as interpretações dos resultados 

experimentais. 

Por fim, o oitavo capítulo é reservado para as conclusões e sugestões para futuros 

trabalhos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Segundo a ABNT (2010), as fundações diretas são aquelas em que a carga é 

transmitida através das pressões sob a base da estrutura de fundação e na qual a cota de 

assentamento no terreno é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação. Nessa 

classificação estão as sapatas, os blocos, as sapatas associadas, os radiers e as vigas de 

fundação. 

De acordo com Neto e Vargas (1998), no tocante a fundações, a questão que mais 

interessa é a de sua condição de suporte. O problema da capacidade de carga do solo tem sido 

abordado ao longo do tempo através de: 

a) Pressões admissíveis codificadas – referem-se a pressões admissíveis baseadas 

na experiência da prática pessoal ou coletiva (especificadas em códigos locais ou 

regionais) e representam valores típicos para casos gerais, ou seja, não estão 

sujeitos a limitações e peculiaridades de alguns solos;   

b) Provas de carga - A prova de carga sobre placa se constitui na realidade no 

ensaio em modelo reduzido de uma sapata. Ela nasceu antes das conceituações da 

Mecânica dos Solos, aplicada empiricamente na tentativa de obtenção de 

informações sobre o comportamento tensão-deformação de um determinado solo 

de fundação.  

c) Teorias ou métodos de capacidade de carga  

De acordo com a ABNT (2010), a tensão admissível pode ser estimada por 

métodos teóricos e semiempíricos.  

Os métodos teóricos consistem na aplicação de uma fórmula de capacidade de 

carga para estimativa da tensão de ruptura do solo de apoio à qual se aplicaria um coeficiente 

de segurança, F, para obtenção da tensão admissível: 

 

�� =
��
�                                                                                                                                      (1) 

 

Posteriormente à determinação da tensão admissível, se procede à análise de 

recalques. Caso os recalques estimados não sejam compatíveis com os que a estrutura é capaz 

de absorver, as dimensões da fundação são alteradas e o processo é repetido.  

Os métodos semi-empíricos são aqueles em que as propriedades dos solos são 

estimadas com base em correlações, para em seguida serem aplicadas fórmulas teóricas, 
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adaptadas ou não. Em geral, a estimativa de parâmetros (resistência e compressibilidade) é 

feita com base na resistência à penetração medida em sondagens à percussão, NSPT, ou na 

resistência de ponta e no atrito lateral (τc) do ensaio de penetração estática de cone, qc. 

A seguir, é apresentada uma revisão bibliográfica dos principais métodos 

utilizados para a estimativa da capacidade de carga e dos recalques de fundações superficiais. 

   

2.1 Parâmetros dos solos 

 

2.1.1 Parâmetros de resistência 

 

Segundo Pinto (2006), as rupturas que ocorrem nos solos são quase sempre por 

cisalhamento. A resistência ao cisalhamento consiste na maior tensão que o solo pode 

suportar sem sofrer ruptura. Essa resistência pode ser composta por parcelas de atrito e 

coesão. 

O atrito entre duas partículas é a força que deve ser aplicada para causar um 

movimento relativo entre elas. A fonte desse atrito está nas forças de atração que agem entre 

os átomos da superfície das partículas. Essas forças atrativas levam a uma formação de 

vínculos químicos em pontos de contato das superfícies. 

Sendo N uma força vertical transmitida para um corpo, a força horizontal T 

necessária para fazer esse corpo deslizar deve ser superior a f.N, sendo f o coeficiente de 

atrito entre dois materiais. Portanto, existe uma proporção entre a força tangencial (T) e a 

força normal (N). Esta relação pode ser representada na Eq. 2: 

 

� = �. 	�
 �                                                                                                                           (2) 

 

sendo φ, chamado ângulo de atrito 

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

transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal ao plano de contato sem que 

ocorra deslizamento. 

Já a coesão consiste na atração química entre partículas que independe da tensão 

normal atuante no plano.  

Conforme Pinto (2006), a parcela de coesão em solos sedimentares, geralmente, é 

muito pequena perante a resistência devida ao atrito entre os grãos. Por outro lado, existem 
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solos naturalmente cimentados por diversos agentes onde as parcelas de coesão real são de 

valor significativo. 

No presente trabalho, esse assunto não será mais aprofundado devido à exaustiva 

abordagem sobre a resistência dos solos por autores consagrados como Lambe e Whitman 

(1969), Mitchell (1993) e etc. 

 

2.1.2 Parâmetros de deformabilidade 

 

a) Módulo de Deformabilidade 

 

Pinto (1998) exemplifica que um corpo de prova de um determinado material 

submetido a uma força normal de compressão, deforma-se. O encurtamento dividido pelo 

comprimento inicial (deformação específica ε), é proporcional à tensão que atua na 

transversal, segundo às equações abaixo: 

 

� = ∆�
��                                                                                                                                       (3) 

�� = � ∆�
��                                                                                                                                   (4) 

� =  ��
��                                                                                                                                      (5) 

 

Onde: 

 E = Módulo de deformabilidade ou Módulo de Young 

∆l = encurtamento 

l0 = comprimento inicial 

�� = tensão aplicada na direção 1  

� = deformação específica na direção 1 

 

É importante salientar que, quando ocorrem as deformações na direção de 

aplicação da tensão, ocorrem também deformações laterais. As deformações normais à 

direção em que a força é aplicada (� e �) são proporcionais a �e expressas por � = � = - 

�� onde � é o coeficiente de Poisson definido por Alonso (1991) pela Eq. 6, apenas válida 

para o caso de corpos de prova sujeitos à compressão simples (�� = 0): 
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� = ��
�� = ���

��                                                                                                                              (6) 

 

Onde: 

ε1 = Deformação específica na direção 1 

ε2 = Deformação específica normal à direção em que a tensão 1 é aplicada 

ε3 = Deformação específica normal à direção em que a tensão 1 é aplicada 

σ1 = Tensão aplicada na direção 1 

� = Coeficiente de Poisson 

E = Módulo de Deformabilidade ou Módulo de Young 

 

Alonso (1991) apresenta uma expressão geral para o módulo de elasticidade de 

um corpo de prova cilíndrico, ao qual é aplicada uma tensão confinante (σ3 = σ2), 

caracterizando um estado triplo de tensões: 

 

� = �������
��                                                                                                                               (7) 

 

Onde: 

E = Módulo de Deformabilidade ou Módulo de Young 

� = Coeficiente de Poisson 

ε1 = Deformação específica na direção 1 

σ1 = Tensão aplicada na direção 1 

σ2 = Tensão aplicada em direção normal à direção 1 

σ3 = Tensão aplicada em direção normal à direção 1 

 

 É importante lembrar ainda que o módulo de elasticidade do solo não é uma 

constante. Ele depende também do nível de deformações, da velocidade de aplicação das 

cargas, da pressão confinante, etc. Além disso, o solo não é um material elástico, apesar de 

que, para pequenos níveis de carregamento, admite-se uma certa proporcionalidade entre 

tensões e deformações, mas que, ao cessar essas tensões, as deformações não voltam a zero. 

Por esse motivo, alguns autores utilizam a denominação “Módulo de Deformabilidade” no 

lugar de “Módulo de Elasticidade”. Nessa dissertação, será utilizada a nomenclatura “Módulo 

de Deformabilidade”. 
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Quaresma et al. (1998) ressaltam que o módulo de deformabilidade não é uma 

constante. Varia significativamente com o nível de deformação (ou tensão) considerado e 

apresentam as expressões abaixo para os seguintes casos: 

 

 - Para placas circulares rígidas: 

 

� = �
�

� 
! (1 − ��)                                                                                                                     (8) 

 

 - Para placas quadradas rígidas: 

 

� = �&'
! (1 − ��)                                                                                                                      (9) 

 

Onde: 

E = Módulo de Deformabilidade ou Módulo de Young 

d = diâmetro da placa 

σ = tensão aplicada à placa 

� = coeficiente de Poisson 

ρ = recalque 

B = lado do quadrado 

I = coeficiente segundo tabela abaixo 

 

Tabela 1 - Valores do coeficiente I para placas quadradas rígidas 
Autor  I Média 

OSTERBERG (1948)  0,850 

0,846 
LEONARDS (1962)  0,800 
MILOVIC (1992)  0,920 
HANSBO (1994)  0,815 

Fonte: Quaresma et al. (1998) 

 

Cintra et al. (2003) afirmam que, para argilas, o módulo de deformabilidade não 

se altera (E sapata = E placa), ou seja, ele é obtido pelo ensaio de placas e pode ser utilizado 

sem nenhum tratamento no cálculo de recalque imediato de sapatas em argilas. Segundo eles, 

o módulo de deformabilidade não varia com a dimensão, tendo em vista que, se ele é 

constante com a profundidade não é afetado pela dimensão dos bulbos da placa e da sapata. 
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Já para o caso de areias, o coeficiente de reação vertical (kv), pode se situar entre 

dois limites, dependendo da lei de variação do Módulo de Deformabilidade com a 

profundidade ()*(+,-,.,) = &/
&0 )*(-�,1,) ↔ )*(+,-,.,) = )*(-�,1,)3 .  4essa maneira, o 

módulo de deformabilidade da areia sempre aumentará com a dimensão, variando entre os 

limites: 

 

�+,-,., = �-�,1,  ↔  �+,-,., =  &0
&/ �-�,1,                                                                            (10) 

 

Onde: 

E = Módulo de Deformabilidade ou Módulo de Young 

kv = Coeficiente de reação vertical 

Bp = Diâmetro de uma placa circular 

Bs = Diâmetro de uma sapata circular 

 

Assim, se o módulo de deformabilidade da placa for utilizado diretamente no 

cálculo do recalque imediato de sapatas em areias, pode-se conduzir os cálculos a resultados 

exagerados. 

 

Módulo de Elasticidade Volumétrico 

 

Segundo Pinto (1998), ao se aplicar três tensões ortogonais de igual valor 

(compressão isotrópica), obtém-se a deformação volumétrica, que é expressa por � =
3�(1 − 2�). E de maneira análoga ao módulo de deformabilidade, define-se o Módulo de 

Elasticidade Volumétrico como: 

 

�* = �
�7 = �

�(����)                                                                                                                   (11) 

 

Onde: 

Ev = Módulo de elasticidade volumétrico 

εv = Deformação volumétrica 

ε1 = Deformação especifica na direção 1 

� = Coeficiente de Poisson 
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E = Módulo de deformabilidade ou Módulo de Young 

σ = Tensão aplicada ortogonalmente 

 

Módulo Edométrico 

 

Segundo Pinto (1998), define-se Módulo Edométrico (D), no caso de um material 

ao qual se submete um carregamento em uma direção, impedindo-se as deformações nas 

direções normais ao carregamento, como sendo a relação entre a tensão aplicada e a 

deformação correspondente. Considerando ε2 = ε3 = 0 , obtém-se: 

 

4 = ���
�������                                                                                                                           (12) 

 

Onde: 

D = Módulo Edométrico 

ε2 = Deformação normal à direção em que a tensão 1 é aplicada 

ε3 = Deformação normal à direção em que a tensão 1 é aplicada 

� = Coeficiente de Poisson 

E = Módulo de deformabilidade ou Módulo de Young 

 

Módulo de Cisalhamento 

 

Pinto (1998) também apresenta uma relação para o Módulo de Cisalhamento (G), 

que é definido pela relação entre uma tensão cisalhante aplicada e a distorção que ela provoca. 

Esse módulo de cisalhamento se relaciona aos parâmetros previamente definidos, tendo em 

vista que na compressão também ocorre cisalhamento. 

 

8 =  �
�(�9�)                                                                                                                              (13) 

 

Onde: 

G = Módulo de Cisalhamento 

E = Módulo de deformabilidade ou Módulo de Young 

� = Coeficiente de Poisson 
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2.1.3 Obtenção de parâmetros por correlações 

 

Muitas vezes, torna-se bastante difícil a obtenção de amostras inderfomadas bem 

como a moldagem de corpo de prova para a execução dos ensaios de laboratório. Por tais 

motivos, recorre-se, em geral, a procedimentos indiretos para obter dados sobre as 

características “in situ” de resistência ao cisalhamento e também de compressibilidade desses 

solos.  

As sondagens de percussão, usualmente são as únicas disponíveis em análises 

preliminares e, portanto, seus resultados são empregados para correlações com parâmetros do 

solo. As correlações podem ser realizadas através de fórmulas que envolvem o índice de 

resistência à penetração ou apenas pelo tipo de solo. Alguns dos parâmetros que podem ser 

estimados são: o coeficiente de Poisson (ν), módulo de elasticidade (E), ângulo de atrito (φ) e 

densidade relativa (Dr). O coeficiente de Poisson pode ser estimado através da Tabela 2 para o 

tipo de solo. 

 

Tabela 2 - Valores de coeficientes de Poisson para diferentes tipos de solos 
Solo Coeficiente de Poisson (ν) 

Argila saturada  0,4 - 0,5 
Argila não saturada 0,1 - 0,3 
Argila arenosa 0,2 - 0,3 
Silte 0,3 - 0,35 
Areia compacta 0,2 - 0,4 
Areia grossa 0,15 
Areia fina  0,25 
Rocha  0,1 - 0,4 

Fonte: http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/GF03-Par%C3%A2metros-dos-
Solos-para-C%C3%A1lculo-de-Funda%C3%A7%C3%B5es.pdf 

 

Teixeira e Godoy (1998) estabeleceram uma relação com a sondagem à percussão 

para a estimativa do módulo de elasticidade (E) através da Eq. 14: 

 

�(:;�) = < = �                                                                                                                  (14) 

 

Onde α e K são coeficientes empíricos dados pelas Tabelas 4 e 5, em função do tipo de solo. 
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Tabela 3- Coeficiente α 
Solo α 
Areia 3 
Silte 5 

Argila 7 
Fonte: Teixeira e Godoy (1998) 

 

Tabela 4 - Coeficiente K 
Solo K (MPa) 

Areia com 
pedregulhos 

1,10 

Areia  0,90 
Areia siltosa 0,70 

Areia argilosa 0,55 
Silte arenoso 0,45 

Silte 0,35 
Argila arenosa 0,30 
Silte argiloso 0,25 
Argila siltosa 0,20 
Fonte: Teixeira e Godoy (1998) 

 

Já o ângulo de atrito pode ser estimado através de expressões que envolvem o 

índice de resistência à penetração. Uma delas foi o método proposto por Muromachi et 

al.(1974), representado pela Eq. 15: 

 

� =  3,5 @�ABC + 20°                                                                                                           (15)  

 

Onde: 

Φ = ângulo de atrito; 

NSPT = índice de resistência à penetração. 

 

Por fim, a densidade relativa (Dr) pode ser obtida através de uma expressão (16) 

de Skempton (1986) que relaciona o índice de resistência à penetração (NSPT) e a tensão 

efetiva inicial para a profundidade correspondente (σ’ v0). 

 

4G = ( H
I,�J�K7�9�L3�/�

                                                                                                             (16) 
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2.2 Capacidade de carga de fundações superficiais 

 

Entende-se por capacidade de carga de um solo, a carga necessária para que 

ocorra a ruptura do mesmo o que pode implicar em danos na estrutura suportada como 

recalques demasiados ou até seu colapso total. De acordo com Moura (1997), essa ruptura é 

caracterizada pelo escoamento plástico, onde a fundação é capaz de se mover para baixo sob 

tensão constante.  

Considerando-se o solo em sua fase elástica, para determinados valores crescentes 

de carga, esse solo irá sofrer deslocamentos verticais ou recalques reversíveis que serão ainda 

proporcionais ao valores de suas respectivas cargas.A reação linear carga-recalque está 

associada ao histórico de tensões do solo, portanto, um comportamento elástico do solo 

corresponde à fase de pré-adensamento, ou seja, um estado de tensões a que o solo já esteve 

submetido historicamente.   

 Com o aumento do carregamento onde o solo é submetido à chamada compressão 

primária ou virgem, este poderá atingir seu estado plástico no qual os deslocamentos já não 

são mais reversíveis. Chegando-se a um valor de carga crítica, que é peculiar a cada solo, a 

velocidade de recalque assume um valor constante independente do aumento ou permanência 

do módulo dessa carga. Para esse carregamento, o solo chegou ao seu limite de resistência, 

então irá se deformar até que ocorra a ruptura.  

Segundo Barata (1970), Schemertmann (1970) e Burland et al. (1977), os critérios 

de ruptura dificilmente condicionam a fixação da pressão admissível, uma vez que os 

recalques admitidos pela superestrutura ocorrem, em geral, sob valores inferiores às de 

ruptura. 

 

2.2.1 Mecanismos de ruptura 

 

Muitas vezes, é difícil distinguir a fase de eminência de ruptura de um sistema 

fundação-solo. Vésic (1973) foi quem distinguiu os três tipos de ruptura que se pode observar 

nos solos: generalizada, por puncionamento e localizada. A primeira ocorre nos solos mais 

rígidos como areias compactas e muito compactas e argilas rijas e duras, e se caracteriza por 

ter uma superfície de deslizamento bem definida que vai de uma das bordas da fundação à 

superfície do terreno. Esse tipo de deslocamento ocorre em apenas um dos lados da fundação 

com levantamento acentuado da superfície sendo, geralmente, um processo brusco e 

catastrófico. Já a ruptura por puncionamento acontece apenas através do deslocamento 
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vertical do solo abaixo da fundação, sem a participação da área em volta da fundação que não 

está carregada. Por fim, a ruptura localizada pode ser considerada uma transição entre as 

características das rupturas citadas anteriormente. Nesse modelo, a superfície de deslizamento 

é em forma de cunha que se inicia nas bordas da fundação tal como na ruptura generalizada. 

Entretanto, o deslocamento vertical também é de um valor expressivo e, portanto, a 

deformação do solo só atinge a superfície após um recalque significativo. Esse tipo de ruptura 

ocorre geralmente em solos mais deformáveis como areias fofas e argilas médias e moles.  

Na Figura 1, observam-se os gráficos de carga (Q) x recalque (w) correspondentes 

às rupturas dos tipos generalizada, localizada e por puncionamento, respectivamente. Na 

Figura 1.a, nota-se o mecanismo de ruptura generalizada iniciando-se com um regime elástico 

bem definido até o ponto no qual, para uma carga máxima, chega-se ao recalque máximo. 

Após esse ponto, ocorre o movimento de solo em um dos lados do entorno da fundação 

caracterizando assim, sua ruptura. Já na curva da Figura 1.b, que se refere à ruptura 

localizada, não existe um ponto de ruptura bem definido, apenas uma fase elástica inicial 

seguida de uma fase de escoamento representando, simultaneamente, a compressão vertical 

sob a fundação e o levantamento do solo aos lados da fundação. A curva da Figura 1.c, por 

sua vez, representa a ruptura por puncionamento onde não existe um ponto definido de 

ruptura, pois a deformação do solo ocorre através de movimento vertical causado pelo 

cisalhamento vertical no solo abaixo da fundação.     

 

Figura 1- Tipos de ruptura (a) generalizada, (b) localizada e (c) por puncionamento. 

 
a)                                      b)                                            c) 

 Fonte: Elaborada pela autora (2013) adaptada de Velloso e Lopes (2004) 
 

Segundo Velloso e Lopes (2004), existem ainda alguns fatores que afetam o modo 

de ruptura: 

a) Propriedades do solo – Quanto mais rígido o solo, mais generalizada será sua 

ruptura; 

b) Profundidade relativa (Profundidade da base/Menor dimensão da fundação) – 

quanto maior, mais próxima da punção; 



31 
 

c) Tensões iniciais – quanto maior o coeficiente de empuxo inicial, mais próxima 

da generalizada. 

Apresentam-se, mais adiante, os métodos mais usuais para a estimativa da 

capacidade de carga para fundações superficiais. 

Formulações para a determinação da capacidade de carga do solo para fundações 

superficiais surgiram conforme os estudos de Prandtl (1920), Meyerhof (1951, 1963), Vésic 

(1973, 1975) e Terzaghi (1943) que se basearam no Método do Equilíbrio Limite. Tal método 

considera superfícies na iminência da ruptura e não satisfaz o equilíbrio em relação aos 

momentos, entretanto satisfaz o equilíbrio de forças verticais e horizontais. 

 

• Terzaghi (1943) 

 

Terzaghi (1943) considera uma fundação superficial cuja largura 2b é igual ou 

maior que a profundidade D da base da mesma. A partir dessa condição, Terzaghi (1943) 

despreza a resistência ao cisalhamento do solo acima do nível da base da fundação 

substituindo-o por uma sobrecarga q = ND. Portanto, a aderência e o atrito entre fundação e 

solo são desprezadas.  

Além disso, a fórmula de Terzaghi para a capacidade de carga do solo é válida 

para a condição de ruptura generalizada da fundação. Na Eq. 17, Nc, Nq e Nγ são fatores de 

capacidade da carga e dependem apenas do ângulo de atrito (ϕ), B é a largura da fundação, c é 

o módulo da coesão do solo e  γ é o peso específico do solo. 

 

qult = cNc + γDNq + γ B
2

Nγ                                                                                                    (17) 

 

Os fatores de capacidade de carga são obtidos pelo ábaco desenvolvido por 

Terzaghi (Figura 2). As linhas contínuas correspondem aos solos de ruptura generalizada; 

enquanto as linhas tracejadas correspondem aos solos cuja ruptura é localizada. 
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Figura 2 – Ábaco de capacidade de carga de Terzaghi 

 
Fonte: Terzaghi e Peck (1962) 

 

Conforme Bowles (1988), a fórmula de Terzaghi apresenta resultados mais 

concordantes para solos muito coesivos onde a profundidade relativa (D/B) é menor ou igual 

a 1. 

 

• Meyerhof (1951, 1963) 

 

A teoria de Meyerhof (1951, 1963) representa um aperfeiçoamento da teoria de 

Terzaghi. Ela não despreza a resistência ao cisalhamento do solo acima da base de fundação e 

a superfície de deslizamento intercepta a superfície do solo para fundações superficiais. 

Meyehorf incluiu um fator de forma sq para o termo de profundidade Nq, conforme pode ser 

visto na Eq. 18. Ele ainda incluiu fatores de profundidade di e fatores de inclinação ii para 

casos onde a carga de fundação é inclinada com a vertical, segundo a Eq. 19:  

 

qult = cNcscdc + qNqsqdq + 0.5γBNγsγdγ                                                                             (18) 

qult = cNcicdc + qNqiqdq + 0.5γBNγiγdγ                                                                                 (19) 

 

• Vésic (1973, 1975) 

 

Em sua contribuição para determinação da capacidade de solo em fundações 

superficiais, Vésic permaneceu com a influência dos fatores de capacidade de carga devido à 

coesão (Nc), à sobrecarga (Nq) e ao peso do solo (Nγ), além de considerar fatores de forma (sc, 

sq, sɣ) , fatores de inclinação da carga (ic, iq, iɣ), fatores de profundidade (dc, dq, dɣ), fatores de 

inclinação da base da fundação (bc, bq) e do terreno (gc, gq) e influência da compressibilidade 

do solo (cc, cq, cγ). Esses fatores se combinam conforme pode ser visto na Eq. 20 abaixo: 
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OPQ	 = �RSRTRURVRWR + O�OSOTOUOVOWO + X′
2 N�NSNTNUNVNWN                                                   (20) 

 

Vésic estudou o efeito da compressibilidade do solo e pôde concluir que a solução 

de Terzaghi produzia resultados satisfatórios em alguns casos, apesar de nem sempre 

favoráveis à segurança. A contribuição de Vésic tornou a solução de Terzaghi mais adaptável 

a problemas reais. Portanto, os fatores de compressibilidade funcionam mais como fatores de 

correção. 

Meyerhof introduziu o conceito de área efetiva caracterizando uma área da sapata 

na qual se pode supor uniformes as tensões de compressão mais elevadas. No caso de sapatas 

submetidas a esforços excêntricos ou horizontais (momentos), utiliza-se a área efetiva no 

cálculo da capacidade de carga dos solos pela teoria proposta por Vésic (1975). 

A determinação da área efetiva de fundações superficiais, em geral, é feita de 

forma que a resultante das cargas atuantes passe pelo seu centro de gravidade. Moura  et al. 

(2006) estabelece os seguintes passos para a determinação as área efetiva: 

- Desenha-se a área da real fundação em planta; 

- Determina-se a excentricidade (e) devido ao carregamento, dividindo-se o 

momento aplicado (M) pelo esforço vertical total (V); 

- A partir da excentricidade calculada, desloca-se a área real da fundação fazendo 

coincidir o seu centro com a excentricidade determinada; 

- Determina-se a área efetiva “circular” (Aefe) correspondente a interseção da área 

real e deslocada; 

- Determinam-se as dimensões de uma área efetiva de forma retangular (Aefe) 

equivalente. Essa etapa é realizada arbitrando-se um valor a menor das dimensões (B’) da 

nova área e determinando-se outra (L’) interativamente até ter-se a melhor inscrição do 

retângulo (B’ x L’) na área efetiva entre os dois semicírculos (Aefe). 

Ainda no estudo de Moura et al. (2006), propôs-se a Eq. 21 para determinação da 

área efetiva circular: 

 

ST = D2

2
[cos−1 (\

4) − \
42 �42 − \2]                                                                                                (21)                                                            

 

Onde: 

ST = área efetiva circular; 

D =  diâmetro do círculo; 
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e = excentricidade do carregamento. 

 

2.2.2 Formulações semi-empíricas 

 

Resultados de sondagem à percussão (NSPT) são amplamente utilizados na 

determinação direta da capacidade de solo. A relação entre esses dois valores foi graficamente 

representada em curvas traçadas por Terzaghi e Peck (1962). Entretanto, segundo Bowles 

(1988), conjuntos de observações em campo têm mostrado que essas curvas são bastante 

conservadoras. Meyerhof (1951) publicou equações para o cálculo da capacidade de carga 

admissível para recalques de 25 mm. Essas equações foram utilizadas para produzir curvas 

similares às de Terzaghi e Peck (1962) e também se mostraram conservadoras. Considerando 

o acúmulo de experiências em campo e a opinião de outros autores, Bowles (1988) ajustou as 

equações de Meyerhof para um aumento de aproximadamente 50 por cento na capacidade de 

carga admissível para obter as Eqs. 22 e 23. A Eq.22 é utilizada nos casos em que o valor de 

B é menor ou igual a F4, enquanto a Eq. 23 é utilizada quando B for maior do que F4. Os 

valores dos coeficientes F1, F2, F3 e F4 encontram-se na Tabela 5. 

 

qa = �];�
F1

Kd                                                                                                                           (22) 

qa = �];�
F2

(X+�3
X )2 Kd                                                                                                              (23) 

 

Onde: 

qa = Capacidade de carga admissível para o recalque de 25 mm  

Kd = 1 + 0.33 (^
&3 ≤ 1.33  (Sugerido por Meyerhorf, 1965) 

D = profundidade de assentamento da fundação em relação à superfície do solo; 

B = base menor da fundação. 

Tabela 5– Fatores F 

  N55   N'70 
  SI (m) Fps   SI (m) Fps 

F1 0,05 2.5   0,04 2 

F2 0,08 4 0,06 3,2 

F3 0,3 1 Mesmo 
valor 

Mesmo 
valor F4 1,2 4   

Fonte: Bowles (1988) 
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N55 e N70 são fatores ajustados para uma taxa de energia padrão Er a qual é 

baseada na velocidade do martelo, comprimento da corda, amostrador e o buraco feito para o 

ensaio. N70 é mais utilizado em ensaios de sondagens à percussão realizadas na América do 

Norte onde o martelo é automático.  

Essas equações são baseadas primeiramente em valores de N dos anos anteriores à 

década de 60 e, assim, Er é aproximadamente na ordem de 50 a 55.Sabendo-se que um valor 

baixo para Er irá produzir valores mais altos para os golpes de N, se as equações anteriores 

forem padronizadas para N’70, deve-se usar valores revisados para fatores F1 e F2 como 

mostrado na Tabela 5. Em resumo, usam-se os valores da esquerda abaixo do N55 e os fatores 

F dados ou padroniza-se N para N’70 e utilizam-se as colunas da direita dos fatores de F nas 

Eqs. 22 e 23. 

Nessas equações, N é um valor médio estatístico para a zona de influência da 

sapata de aproximadamente 0,5B acima da base da sapata para, pelo menos, 2B abaixo. Se 

existem valores consistentemente baixos de N abaixo dessa zona, recalques podem ser 

problemáticos se N não é reduzido de alguma forma para refletir esse evento.  

Nota-se, nessas equações, que a largura da sapata é um parâmetro significativo. 

Obviamente se a profundidade de influência está na ordem de 2B, uma sapata mais larga irá 

afetar o solo numa profundidade maior e a deformação poderá ser maior também em grandes 

profundidades. Isto é levado em consideração de algumas formas em radiers, que foram 

considerados por Meyerhof e ajustado por Bowles para obter a Eq. 24: 

 

O, = H`ab
c� =                                                                                                                            (24) 

 
Nessas equações as tensões admissíveis do solo são válidas para um recalque 

assumido de 25 mm. Em geral, a tensão admissível para qualquer recalque ∆Hj é: 

 

O′, = ∆de
∆d� O,                                                                                                                            (25) 

 
Onde ∆H0 = 25 mm para SI e 1 in para Fps. ∆Hj é o recalque atual que pode ser tolerado, em 

milímetros ou polegadas. 

Parry (1977) propôs o cálculo da capacidade de carga admissível de solos não 

coesivos onde a profundidade D da fundação é menor ou igual a sua base menor B. A Eq. 26 

mostra a tensão admissível para esse caso em kPa: 

 

O, = 30�ff                                                                                                                            (26) 
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Velloso (1979) sugere ainda formas de relacionar os resultados do SPT com a 

determinação da carga admissível dependendo do comportamento do solo, conforme pode ser 

observado a seguir.  

 

Solos de comportamento granular (c=0)  

  

A equação que fornece a capacidade de carga de uma fundação corrida sobre areia 

pode ser escrita sob a forma: 

 

Og�. = h&Hi
� + N�4�j = Ok(1 + ^

&)                                                                                        (27)                                                                                                    

 

Admitindo-se N = N1 e qo = 0,5NB�N, uma vez que 2 
Nq

Nγ
 > 1. 

Meyerhof (1956) sugere a Eq. 28 para se estimar a capacidade de carga: 

 

Og�. = Hl&
�I (1 + ^

&)                                                                                                                   (28) 

 

Onde B e D são dados em pés, qa em tsf e �l representaria o valor médio das resistências à 

penetração N, obtidas numa profundidade B abaixo da sapata. No caso de solos submersos o 

valor de qa deve ser dividido por 2.   

 

Solos de comportamento plástico (hipótese de ∅ = 0)      

 

Terzaghi e Peck (1948) sugeriram estimar a capacidade de suporte de fundações, 

contínuas (Eq.30) e quadradas (Eq.29), sobre argilas, em função de �l, a partir das seguintes 

expressões: 

 

Og�. = 0,48�l                                                                                                                          (29) 

Og�. = 0,38�l                                                                                                                          (30) 

 

Onde qult seria fornecido em tsf e que decorreu do fato de se admitir: 

 

Og�. = �1]1R = 5,7]1(Hl
q)                                                                                                       (31) 
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Adotando-se < = 15, ]1=1,3 (base quadrada) e Sc = 1,0 (base contínua). 

 

2.3 Métodos para determinação de recalques (w)  

 

Segundo Velloso e Lopes (2004), a previsão de recalques é uma das práticas mais 

árduas da Geotecnia e os resultados devem ser encarados como meras estimativas.  

Quase todos os edifícios sofrem recalques de poucas dezenas de milímetro, 

normalmente invisíveis a olho nu, o que transmite para os leigos a falsa impressão de não 

haver recalque. A verdade é que todos os edifícios recalcam e, por isso, deve fazer parte da 

rotina de projetos de fundações a estimativa dos recalques de forma que os resultados obtidos 

sejam inferiores aos valores admissíveis estipulados.  

Segundo Doria (2007), as cargas aplicadas pela estrutura são transmitidas pela 

fundação em forma de tensões e deformações no solo. Entretanto, existem duas regiões 

distintas onde uma sofre a influência da estrutura enquanto a outra possui comportamento 

ínfimo em relação ao carregamento. A análise de recalques, então, refere-se ao estudo da 

influência do carregamento nas camadas de solo atingidas pelo mesmo.  

De acordo com Cintra et al. (2011), os recalques são provenientes das 

deformações por diminuição de volume e/ou mudança de forma do maciço de solo 

compreendido entre a base da sapata e o indeslocável. 

O recalque total ou final de uma estrutura no solo é resultado da soma de dois 

tipos de recalques: aquele que ocorre logo após o carregamento, chamado de recalque 

instantâneo ou imediato; e o chamado recalque no tempo, pois ocorre devido ao adensamento 

e a fenômenos de creep ou fluência. Desta forma, chega-se à Eq. 32: 

  

r. = r, + r*                                                                                                                         (32) 

 

wt = recalque total  

wa = parcela devido recalque imediato  

wv = parcela devido ao adensamento e ao creep  

 

O tempo necessário para que o recalque total aconteça completamente em um tipo de 

solo depende de sua permeabilidade e do seu potencial de creep que é a deformação da água 

dissolvida. Por exemplo, para solos de drenagem rápida como as areias, o adensamento wt 

ocorre de forma rápida devido à baixa ação dos excessos de poro-pressão.  
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Existem três métodos de previsão de recalques: os métodos racionais, semi-

empíricos e empíricos. Os métodos racionais utilizam os parâmetros de solo obtidos em 

laboratório ou in situ para aplicá-los em modelos matemáticos que trarão resultados 

teoricamente exatos. Já os métodos semi-empíricos utilizam correlações com resultados de 

ensaios de campo (SPT ou CPT) para utilizá-las em modelos para a previsão teórica de 

recalques. Por fim, os métodos empíricos utilizam tabelas de valores típicos de tensões 

admissíveis referentes a cada tipo de solo, a essas tensões associam-se, embora 

implicitamente, os recalques aceitos usualmente em estruturas convencionais. 

É importante citar que, segundo Poulos (2000), a chave do sucesso na obtenção de 

recalques está mais na estimativa correta do módulo de elasticidade (Es) que no método para o 

cálculo de recalques empregado. 

 

2.3.1 Métodos Racionais  

 

Os métodos racionais podem ser classificados naqueles de cálculo direto, os quais 

a solução é propriamente o recalque estimado; e nos métodos por cálculos indiretos, os quais 

fornecem os recalques através de deformações específicas, posteriormente integradas.  

Entre os métodos racionais de cálculo direto mais conhecidos estão a Teoria da 

Elasticidade e o Método dos Elementos Finitos.  

 

• Teoria da Elasticidade  

 
 

A Teoria da Elasticidade aplicada para solos homogêneos com o módulo de 

elasticidade (E) constante, calcula-se o recalque imediato wi de acordo com a seguinte 

expressão: 

 

rs = tIt� �&
�                                                                                                                           (33) 

 

Onde: 

rs: recalque imediato, em metros;  

tI e t�: fatores para o cálculo imediato de fundações diretas em camadas de argila com 

espessura finita, determinados em função das razões altura x base da fundação (H/B) e 

comprimento x base da fundação (L/B), como pode ser observado na Figura 3; 
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 �: tensão média na superfície de contato da base da fundação superficial com o topo da 

camada de argila, em kPa;  

E: módulo de elasticidade do solo;  

B: menor dimensão do elemento de fundação superficial, em metros.  

 

Figura 3 – Fatores para o cálculo de recalques imediatos de fundação superficial flexível em camada de argila 
finita. a) Ábaco para determinação do fator µ1. b) Ábaco para determinação do fator µ0. 

 

 

 

 

 

 

 b)

a)                                                  
Fonte: Cintra et al. (2011) 

 

Na situação em que se apresentam maciços estratificados cujas camadas 

apresentam valores diferentes para o módulo de deformabilidade, pode-se fazer uma média 

ponderada até a profundidade atingida pelo bulbo de pressões, usando-se como fator de 

ponderação o acréscimo de tensão provocado pela fundação. 

Segundo Bowles (1988), por ser a massa dos solos materiais não  contínuos e sim 

formados por partículas, sendo heterogêneos não isotrópicos, e com módulo de 

deformabilidade podendo crescer com a profundidade, é necessário muito discernimento para 

estimar a grandeza do recalque por meio das fórmulas desenvolvidas em função da Teoria da 

Elasticidade. 

Apesar disso, as equações são utilizadas para se obterem estimativas razoáveis dos 

recalques, desde que as constantes "elásticas" E e t sejam adequadamente escolhidas e 

sempre que as tensões transmitidas ao solo estejam muito aquém da sua tensão de ruptura.  

Em solos arenosos, o módulo de deformabilidade E não é constante com a 

profundidade, variando, entre outros fatores, com a tensão confinante e com a largura B da 

fundação, de modo que uma relação linear entre esta e o recalque w não é adequada. 
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• Método dos Elementos Finitos  

 

O método dos elementos finitos é utilizado geralmente em programas comerciais 

devido à necessidade de vários cálculos e pela fácil automatização desses cálculos. A análise 

pode ser feita de forma linear, bi e tridimensional considerando um elemento de placa sobre 

apoio elástico para representar o solo. Trata-se de um modelo mais complexo que retrata 

melhor a heterogeneidade do material.  

A representação desse modelo é feita ao se criar elementos compostos por malhas 

nas quais são feitos cálculos diferenciais para cada um de seus nós componentes. Os 

resultados são influenciados pelo refinamento da malha e também pelo tipo de elemento finito 

implantado no programa. 

 

Figura 4 - Possível modelo para análise de um fundação superficial pelo MEF 

 

Fonte: Plaxis 3D 

 

2.3.2 Métodos Semi-Empíricos  

 

Entre os métodos semi-empíricos mais conhecidos estão os métodos de 

Schmertmann (1978) e o de Burland e Burbidge (1985).  

O método de Schmertmann (1978) se baseia na teoria da elasticidade e utiliza uma 

correlação com o ensaio de cone (CPT). Esse método subdivide o solo de fundação em semi-

espaços elásticos, homogêneos e isotrópicos, de módulo de deformabilidade, Es, constante. 

De acordo com Velloso e Lopes (2004), Schmertmann compilou perfis de 

deformação específica (εz) medidos em ensaios de placa e percebeu que esses perfis 

mostravam picos a uma profundidade da ordem de B/2 e que a deformação se anulava a cerca 
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de 2B. Criou-se, então, um índice de deformação específica, definido como Iε = εz E/q, cujo 

perfil pode ser visto na Figura 5:  

 

Figura 5 – Perfil de índice de deformação 

 
Fonte: Cintra et al. (2011) 

 

O valor máximo de Iz, que ocorre à profundidade de ¼ do “bulbo” de recalques, 

isto é, z = B/2 para sapata quadrada e z=B para sapata corrida, é dado pela expressão: 

 

uvwáy = 0,5 + 0,1z�∗
�7                                                                                                             (34) 

 

Em que σv = tensão vertical efeitiva na profundidade correspondente a Iz máx. 

 

Este método foi desenvolvido considerando um carregamento uniforme (σ) 

atuando na superfície de um semi-espaço elástico, isotrópico e homogêneo, com módulo de 

deformabilidade Es. Para esta situação, os recalques imediatos calculados a partir da seguinte 

Eq. 35:  

 

|s = }�}��∗ ∑ ('�
�0 ∆�)s�s��                                                                                                        (35) 

 

Onde: 

|s: recalque imediato, em metros;  

C1: fator de correção do recalque devido ao embutimento da sapata (adimensional);  

C2: fator de correção devido ao tempo em que a carga está aplicada ao solo (adimensional);  
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Es: módulo de deformabilidade da i-ésima camada do solo, em kPa;  

∆z: espessura da i-ésima camada, em metros;  

�*: tensão líquida aplicada à sapata, em kPa;  

Iz: fator de influência na deformação vertical (adimensional);  

q: tensão efetiva na cota de assentamento da fundação, em kPa;  

t: tempo de aplicação do carregamento, em anos.  

 

A tensão líquida é calculada como a diferença entre a tensão total aplicada ao solo 

na cota de assentamento pela fundação (σ) e a tensão efetiva atuante no solo a esta 

profundidade (q). 

Já o método de Burland e Burbidge (1985), pode estimar recalques de fundações 

assentes em areais através da seguinte correlação com o SPT: 

 

r = OXI,L �,L�
H�,� �+��                                                                                                                  (36) 

onde: 

w = recalque em mm; 

q = pressão aplicada em kN/m²; 

B = menor dimensão da fundação em m; 

N = média do número de golpes no SPT na profundidade de influência Zl; 

fs = fator de forma dado por: 

�+ = � �,�f�
��

�9I,�f�                                                                                                                          (37) 

f l = fator de espessura compressível (H) dado por: 

�� = d
�� (2 − d

��3                                                                                                                       (38) 

sendo que H > Zl, fl =1,0 

Zl = Profundidade de influência dada pela Figura 6. 
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Figura 6 - Relação profundidade de influência e base (B) da fundação 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 

 

• Método de Schultze e Sherif (1973) 

 

O método de Schultze e Sherif baseia-se na análise estatística dos recalques 

medidos em 48 casos de fundação em areias tendo como bases a Teoria da Elasticidade e os 

índices de resistência à penetração SPT = N, tendo chegado à equação: 

 

r = jc
H�.��(�9�.��

� )                                                                                                                      (39) 

 

sendo F denominado de "coeficiente de recalque", função da dimensão da fundação e da 

relação dos lados da mesma (L/B) (Figura 7b). 

A profundidade de apoio da fundação é c e a espessura da camada deformável é 

igual a 2B , conforme indica a Figura 7. 

 

Figura 7 – a) Notação do método de Schultze e Sherif  b) Coeficiente de recalque (k) do método de Schultze e 
Sherif 

                      
a)                                                                          b) 

Fonte: Teixeira e Godoy (2008) 
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• Método de Décourt (1992) 

 

Para areias, Décourt propôs o cálculo do recalque de placa em função do índice de 

resistência da sondagem à percursão (N) pela relação: 

 

S = j&�.�
H                                                                                                                                   (40) 

 

A Eq.40 foi obtida levando em consideração alguns dos métodos de extrapolação 

de recalques em função do tamanho da fundação, encontrados na literatura. 

Na Eq. 40, as variáveis devem ser utilizadas nas seguintes unidades: s(cm), q 

(MPa) e B (m). 

De acordo com Bungenstab et al.(2010), estudos mostram que, além da grande 

dispersão entre os resultados obtidos para recalques estimados através de diferentes métodos 

indiretos, estes, geralmente, são maiores que os recalques medidos, levando a projetos 

geotécnicos conservadores. Além disso, Faria (1999) cita um artigo apresentado por Shutlze e 

Sherif (1973) onde mostra que os recalques previstos com base em ensaios de laboratório 

foram, em média, duas vezes maiores que os observados em algumas edificações em Sluttgard 

(Alemanha). Além disso, os processos que correlacionam recalques e ensaios testes de campo 

(SPT ou cone holandês) têm apresentado imprecisões de grande magnitude por 

correlacionarem fenômenos físicos distintos além de não computarem a pressão devida ao 

peso de terra sobrejacente à fundação. 

 

2.3.3 Estimativa de Recalques de Fundações Superficiais em Solos Arenosos 
 

Os solos arenosos possuem particularidades em relação à estimativa de recalques. 

Segundo Bungenstab, Bicalho e Castello (2010), devido à dificuldade na obtenção de 

amostras indeformadas nas areias, os resultados dos ensaios de campo (CPT e SPT) são 

utilizados para estimar recalques de fundações superficiais apoiadas nesses solos. 

Por outro lado, Jardim (1987) considera impróprias as estimativas de recalque 

realizadas a partir do ensaio SPT, por se tratar de comparação entre fenômenos físicos 

distintos, já que o SPT é um ensaio dinâmico, e o recalque, para o caso de fundações, ocorre 

com deformação do solo sob carregamento estático. 
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Para realizar um estudo comparativo entre os métodos mais conhecidos de cálculo 

de recalques em solos arenosos, Jeyapalan e Boehm (1986) analisaram estatisticamente 9 

diferentes métodos estimativos, comparando-os com 71 casos de monitoramento de recalques 

de sapatas em solos arenosos. Os métodos de Schultze e Sherif (1973) e Schmertmann et al. 

(1978) apresentaram os melhores resultados. 

Segundo Costa (1999), quando a fundação é apoiada em solo rígido, como uma 

areia muito compacta, a curva tensão-recalque pode apresentar um pico bem definido, como 

ilustra a Figura 8. O trecho AO, a relação σ e s é praticamente linear, ocorrendo no ponto A a 

máxima tensão σa mobilizada no ensaio. O trecho AB exibe um decréscimo de 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 8 – Curva tensão-recalque com ocorrência de pico de tensão máxima 

 
Fonte: Costa (1999) 

 

 

2.4 Provas de carga 

 

As provas de carga são ensaios estáticos de campo aplicados superficial ou em 

profundidade cujos objetivos principais são verificar o comportamento de um elemento de 

fundação submetido a um carregamento e obter parâmetros que representem a resistência e a 

deformabilidade do solo de suporte da fundação.   

Para o estudo ideal do comportamento de fundações superficiais, seria adequada a 

utilização de protótipos em escala real do elemento de fundação. Entretanto, tal prática seria 

onerosa e levaria um longo período. Portanto, o ensaio de placa é visto como o melhor 

método para a previsão de recalques e da capacidade de carga de um sistema solo-fundação 

direta. 

O ensaio de placa é de grande importância no projeto e dimensionamento de 

fundações superficiais. Além dos métodos teóricos de determinação da capacidade de carga 
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do solo, o ensaio de placa tenta simular, em menor escala, o comportamento de uma fundação 

superficial e sua interação com o solo.  

Segundo a ABNT (1984), o ensaio de placa deve ser realizado no mesmo terreno e 

superfície de carga onde será assentada a futura fundação. Além disso, a placa não deve ter 

uma área inferior a 5000 cm2. Entretanto, de acordo com Velloso e Lopes (2004), também 

pode ser utilizada a placa do tipo “parafuso”, conforme mostrada na Figura 9: 

 

Figura 9 – Tipos de placa para ensaio de placa 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 

Os ensaios podem acontecer tanto na superfície, como em cavas ou em furos, o 

importante é que a relação entre largura e profundidade do poço deve ser igual à da fundação 

real.  

Segundo Fellenius (1975), podem-se caracterizar quatros metodologias diferentes 

para o ensaio de placa: 

- SM ou SML (Slow Maintained Load Test): O ensaio acontece com a aplicação 

de uma carga concêntrica que represente 20% da tensão admissível considerada no solo. Os 

recalques são medidos em intervalos sucessivos e dobrados (1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 

etc) e o acréscimo de carregamento só é aplicado quando a taxa de recalque é estabilizada 

(tolerância de variação de 5%). O ensaio é então executado até atingir um recalque de 25 mm 

ou uma carga que represente o dobro da carga admissível do solo;  

- QM ou QML (Quick Maintained Load Test): Segundo Costa (1999), o ensaio 

rápido acontece com um intervalo de tempo pré-fixado para o término de cada estágio de 

carregamento, independente da estabilização dos deslocamentos. No Brasil não há um norma 

específica para o ensaio rápido em elementos de fundação superficial. Entretanto, costuma-se 

basear na especificação MB-3472/91 – “Estacas- Prova de carga estática”. Em cada estágio, a 

carga aplicada não deverá ultrapassar 10% da tensão admissível prevista e será aplicada por 

um período de 5 minutos, sendo os recalques lidos no início e no fim do carregamento. Caso 

não ocorra ruptura ou deformação excessiva do solo, o ensaio será realizado até que se 

alcance o dobro da tensão admissível prevista. Atingida a carga máxima, o descarregamento 
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deverá ser feito em quatro estágios (cada estágio tem a duração média de 15 minutos), sendo 

feita uma leitura dos deslocamentos para cada etapa. Deverá ainda ser feita uma leitura 10 

minutos após o descarregamento total.   

- CRP (Constant Rate of Penetration): Mede-se a força necessária para o solo 

recalcar em velocidade constante. O ensaio é conduzido até um determinado nível de 

deslocamento; 

- CLT ou SCT (Cyclic Load Test ou Swedish Cyclic Test): O solo é carregado a 

1/3 da carga de projeto, em seguida, descarrega-se até a metade da carga e se repete o ciclo de 

20 vezes. Em seguida, aumenta-se a carga limite superior em 50%, repetindo-se o 

procedimento até que se atinja a ruptura.  

O ideal seria a realização de ensaios cada vez mais condizentes com a realidade da 

fundação, entretanto, de acordo com Bowles (1988), existem poucos testes de carga em escala 

real citados na literatura, isso se deve ao fato de que esses testes são muito caros para serem 

realizados e, portanto, são justificáveis apenas quando se tratam de pesquisas ou de projetos 

importantes que exijam uma grande precisão.  

Apesar da representatividade do comportamento da fundação no ensaio de placa, é 

importante salientar que, segundo Velloso e Lopes (2004), caso haja estratificação do terreno, 

os resultados do ensaio poderão indicar muito pouco do que acontecerá à fundação real. Por 

isso, Alonso (1991) menciona que o resultado obtido em uma prova de carga sobre placas só 

pode ser estendido para a fundação real quando os bulbos de pressões de ambos estiverem 

inseridos em solos com as mesmas características de resistência e deformabilidade. Ele alerta 

sobre a importância de se conhecer o perfil geotécnico do solo para evitar interpretações 

errôneas sobre o seu comportamento. Dessa maneira, se existirem no subsolo, camadas 

compressíveis mais profundas que não sejam solicitadas pela placa, mas que sejam solicitadas 

pela fundação, essa prova de carga não terá valor, a menos que se aumente o tamanho da 

placa para o bulbo de pressões englobe a camada compressível. 

Além disso, existem alguns outros cuidados que devem ser tomados em relação ao 

ensaio: 

- O recalque de placas em areias submersas pode ser até duas vezes maior que 

em areias secas ou úmidas; 

- Em solos argilosos, a deformação pode estar ocorrendo por adensamento, 

dessa forma, o recalque observado estará entre o instantâneo e o final ou drenado; 
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- Poderá ocorrer uma não linearidade da curva tensão-recalque desde o início do 

ensaio. Podendo ainda haver forte mudança de comportamento quando o 

carregamento atingir a tensão de pré-adensamento (σ’ vm).  

De acordo com Costa (1999), vistos os estudos de Consoli et al. (1998) e Décourt 

& Quaresma Filho (1996) conduzidos em um solo residual cimentado e sem coesão, os 

resultados das  provas de carga em placa devem ser independentes do tamanho da placa 

ensaiada sempre que o substrato abaixo da fundação for considerado homogêneo e isotrópico. 

Isso pode ser observado na Figura 10 na qual os ensaios feitos em placas de diferentes 

diâmetros (0,3; 0,45 e 0,6 metros) coincidem no gráfico Tensão x s /B. Onde s = espessura da 

fundação e B = base da fundação.  

 

Figura 10 - Ensaios de placa em solo homogêneo, sem coesão e cimentado em termos de tensão versus recalque 
normalizado 

 
Fonte: Consoli et al. (1998) 

 

Terzaghi e Peck (1962) apresentam críticas quanto ao processo do ensaio de placa 

por várias razões. Primeiramente, se a curva tensão x recalque não tiver uma carga de ruptura 

definida, não há como determinar sua tensão admissível a partir disso. Segundo, o tamanho da 

área carregada, que é optativa, pode ter uma grande influência na carga de ruptura por unidade 

de área. Dessa forma, dois pesquisadores diferentes podem obter, para o mesmo solo, valores 

muito diferentes de tensão admissível.  

 

2.4.1 Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados para a realização do ensaio de prova de carga sobre 

placas são compostos basicamente por 3 sistemas: 

- Sistema de reação: Composto basicamente por duas formas distintas, podendo 

ser formada por uma cargueira, que pode ser um caminhão carregado ou uma caixa com areia, 
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brita ou solo, ou utilizando a reação de elementos ancorados (estacas) unidos por uma viga de 

reação. O sistema de reação tem a finalidade de garantir ao sistema de transmissão de carga, 

uma reação capaz de contrapor as cargas solicitadas pelo macaco hidráulico; 

- Sistema de transmissão de cargas: Formado geralmente por uma rótula, um 

macaco hidráulico, uma célula de carga, uma torre de transferência de carga e a placa 

propriamente dita; 

- Sistema de leitura: Composto por medidores de deslocamento (deflectômentros 

ou dispositivos eletrônicos do tipo LVDT) que são fixados em pontos distintos da placa e por 

uma viga de referência. A viga de referência consiste em uma estrutura montada com a 

finalidade de ficar complementarmente livre e isolada de qualquer deformação provinda do 

sistema de reação, do sistema de transmissão de carga, da deformação gerada pelo solo 

circunvizinho à placa, ou de qualquer outro tipo de perturbação provocada pelo meio externo 

ao ensaio. Os medidores de deslocamento serão fixados a essa viga de referência, fazendo 

com as leituras sejam as mais confiáveis possíveis. 

 
Figura 11 - Esquemas de equipamentos montados para prova de carga direta (ensaio de carga) 

Fonte: Catálogo SOLOTEST 2012 
 

 

2.4.2 Procedimentos e normas 

 

Segundo a ABNT (1984), há algumas condições a serem satisfeitas nas provas de 

carga sobre terreno para o caso de fundações por sapatas rasas: 

a) Para instalação e aparelhamento para a prova de carga:  

• A cota da superfície de realização do ensaio deverá sempre ser a mesma que a 

das eventuais bases das sapatas da futura fundação; 

• A placa para transferência das cargas ao solo deverá ser rígida, e terá uma área 

não inferior a 5000 cm², será colocada sobre o solo em seu estado natural e 

devidamente nivelado, ocupando a área total do fundo de um poço. A relação 
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entre a largura e a profundidade do poço para a prova deve ser a mesma que entre 

a largura e a profundidade da futura fundação; 

• Ao se abrir o poço, todos os cuidados serão necessários para evitar alteração do 

grau de umidade natural e amolgamento do solo na superfície de carga; 

• Em torno da placa de prova (ou poço) o terreno deverá ser aplainado e não 

deverão existir cargas aplicadas a ele dentro de uma faixa de largura pelo menos 

igual ao diâmetro ou lado da placa; 

• O dispositivo de transmissão de carga deve ser tal que a mesma seja aplicada 

verticalmente, no centro da placa, e de modo a não produzir choques ou 

trepidações. É aconselhado o uso de macaco hidráulico munido de bomba e 

manômetro devidamente aferidos, reagindo contra uma carga de reação; 

• Os recalques devem ser medidos por extensômetros sensíveis a 0,01 mm, 

colocados em dois pontos diametralmente opostos da placa; 

• Os dispositivos de referência para medidas de recalque devem estar livres da 

influência dos movimentos da placa, do terreno circunvizinho, do caixão ou das 

ancoragens; seus apoios devem achar-se a uma distância igual a pelo menos 1,5 

vez o diâmetro ou lado da placa, medida a partir do centro desta última; 

• As trepidações de qualquer espécie devem ser evitadas durante a execução das 

provas de carga. 

 

b) Procedimento do ensaio 

 

Ainda segundo a ABNT (1984), o ensaio de carga de direta deve seguir o seguinte 

procedimento: 

A carga que será transferida para a placa deverá ser aplicada em estágios 

sucessivos de, no máximo, 20% da taxa admissível provável do solo. Em cada um desses 

estágios, os recalques serão lidos imediatamente após a aplicação desta carga e após 

intervalos de tempo sucessivamente dobrados (1, 2, 4, 8, 15 minutos, etc.). Só será aplicado 

novo acréscimo de carga depois de verificada a estabilização dos recalques (com tolerância 

máxima de 5% do recalque total neste estágio, entre leituras sucessivas); 

O limite de realização do ensaio será até pelo menos que se observe um recalque 

total de 25 mm ou até se atingir o dobro da taxa admitida para o solo. Entretanto, caso a carga 

máxima alcançada no ensaio não alcance a ruptura, deve-se mantê-la pelo menos durante 12h. 
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Por fim, a descarga deve ser feita em estágios sucessivos, não superiores a 25% da 

carga total, lendo-se os recalques de maneira idêntica à do carregamento e se mantendo cada 

estágio até a estabilização dos recalques, dentro da precisão admitida. 

 

2.4.3 Apresentação dos resultados 

 

O principal resultado obtido em um ensaio de carga é o gráfico da curva tensão x 

recalque, entretanto, existem informações adicionais que devem ser anexadas: 

• 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; 

• Corte do poço de prova com indicação de dimensões e natureza do terreno até 

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

carga; 

• Referência aos dispositivos de carga e de medida; 

• Ocorrências excepcionais durante a carga. Por exemplo: perturbação nos 

dispositivos de carga e de medida, modificações na superfície do terreno adjacente 

à prova, etc. 

 

2.4.4 Interpretação dos resultados 

 

A seguir, explica-se como são feitas as interpretações dos resultados a partir do 

dado que ser obter: tensão de ruptura, parâmetros de deformação (E, etc.), parâmetros de 

resistência (Su ou φ’), coeficiente de reação vertical (kv), além de prever o recalque de uma 

fundação por extrapolação direta. 

 

a) Tensão de ruptura 

 

Quando a ruptura é do tipo generalizada, a tensão de ruptura pode ser obtida de 

forma direta através da curva carga-recalque. Em geral, a carga é definida como aquela para a 

qual o recalque aumenta indefinidamente sem acréscimo de carga.  

Não obstante, uma definição nítida da tensão de ruptura na curva carga-recalque 

não é alcançada em situações nas quais ocorre ruptura localizada, por puncionamento ou 
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obviamente quando o ensaio é finalizado prematuramente. Dessa forma, a tensão de ruptura 

não é diretamente obtida da curva tensão-recalque, o que implica a utilização de critérios para 

a sua determinação. Segundo Niyama et al. (1998), os critérios podem ser ordenados em 

quatro grupos distintos: 

• Critérios limitantes de deslocamento total;  

• Critérios da deformabilidade limite; 

• Critérios de interseção das fases elástica e plástica; 

• Critérios matemáticos; 

Quanto aos limitantes de deslocamento total, a tensão de ruptura é fixada em 

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

de obras, como o da cidade norte-americana de Boston, o qual estipula a obtenção da tensão 

admissível σadm considerando o menor entre os seguintes valores: 

� w = 10 mm → σadm =σ10 (critério de recalque) 

� w = 25 mm → σ25 → σadm = 
���

�  (critério de ruptura) 

Quanto à deformabilidade limite, a tensão de ruptura corresponde à máxima 

relação entre a tensão e deslocamento. Já para a interseção das fases elástica e plástica, se a 

curva de tensão-recalque é traçada em escala logarítmica, tenderá a duas retas cuja interseção 

define a carga de ruptura.  

Os critérios matemáticos consistem na obtenção da tensão de ruptura através do 

ajuste da curva tensão-recalque com o auxílio de expressões matemáticas.  

Ainda de acordo com Niyama et al. (1996), apontar o método mais adequado em 

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 (σr).  

 

b) Parâmetros de deformação 

 

Para a obtenção dos parâmetros de deformação como o módulo de elasticidade (E) 

e o coeficiente de Poisson (�),  procede-se a uma retroanálise por fórmulas da Teoria da 

Elasticidade ou ainda através da curva tensão x deformação. Quando se dispõe de um ensaio 

em um diâmetro apenas, é comum se adotar a hipótese de meio homogêneo, e utilizar a 

seguinte expressão: 
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r = j&(����)
�'0 = OX �

�∗                                                                                                             (41) 

 

Onde: 

w = recalque de uma sapata sob carga centrada; 

q = pressão média aplicada;  

b = menor dimensão da sapata; 

ϑ = Coeficiente de Poisson; 

E = módulo de Young; 

Is = fator de forma da sapata e de sua rigidez. 

 

c) Parâmetros de resistência 

 

A obtenção de parâmetros de resistência pode ser realizada efetuando-se uma 

retroanálise a partir da fórmula da capacidade de carga. Por exemplo, no caso de placa na 

superfície e solo com comportamento não drenado, tem-se que: 

 

Og�. = ]g�1                                                                                                                            (42) 

 

Onde: 

Nc = 6,2 

 

d) Coeficiente de reação vertical 

 

Supondo linear a relação pressão-recalque, pode-se obter o coeficiente de reação 

vertical (kv) na curva tensão-recalque a partir da seguinte relação:  

 

)* = j
�                                                                                                                                    (43) 

 

A não linearidade dessa relação pode ser levada em consideração em métodos de 

cálculos sofisticados que representam o solo por uma mola não linear. Entretanto, alguns 

cuidados permitem a consideração da não linearidade da relação pressão-recalque e de sua 

dependência do número de ciclos. É o caso quando o kv é obtido na faixa de pressão prevista, 

e após ciclos de carga, se for o caso, como mostrado na Figura 12: 
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Figura 12 – Ensaio de placa para obtenção de kv: (a) interpretação pelo trecho de interesse  (b) pelo trecho de 
descarregamento- recarregamento 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 
 

e) Extrapolação direta de recalque 

 

Pode-se efetuar ainda a extrapolação direta do recalque da placa para a fundação 

real. Nesse caso, duas situações podem ser consideradas: meio homogêneo e meio no qual o 

módulo de elasticidade (E) cresce linearmente com a profundidade (z) (Figura 9). 

Para o caso de meio homogêneo (E constante), tem-se: 

 

r& = ��&
�

'0,�
'0,�                                                                                                                            (44) 

 

Onde: 

wB = recalque na fundação; 

wb = recalque na placa; 

B = base da fundação; 

b = base da placa; 

Is, B = momento de inércia da fundação; 

Is, b = momento de inércia da placa. 

  

Já para o caso do meio em que E cresce linearmente com z, pode-se utilizar uma 

equação empírica como a de Terzaghi e Peck; em que: 

r& = r� � �&
&9���

                                                                                                                      (45) 

 

Para: 
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wB = recalque na fundação; 

wb = recalque na placa; 

B = base da fundação; 

b = base da placa; 

 

Figura 13 – a) Módulo de elasticidade (E) constante ao longo da profundidade b) Módulo de elasticidade (E) 
varia ao longo da profundidade 

 
 

a) 
 

b)
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 

 

2.4.5 Efeito escala 

 

Deve-se atentar para as recomendações de Niyama et al. (1998) no que diz 

respeito ao bulbo de pressões tender a ser mais profundo na fundação de base maior que a 

placa onde uma camada profunda de solo compressível pode ser solicitada pela fundação e 

não no ensaio. Nesse caso, a relação entre fundação e placa não é válida, pois pode conduzir a 

conclusões erradas e contra a segurança. A única maneira de contornar este problema é 

realizar o ensaio com placa maior ou no próprio elemento de fundação, de modo a envolver o 

solo compressível também em seu bulbo. Os recalques na fundação tendem a ser maiores 

porque seu bulbo de pressões é mais profundo do que na placa.   

Segundo Teixeira (1966), a maior dificuldade para se estabelecerem correlações 

gerais entre a capacidade de carga da fundação e os ensaios de placa está na diferença de 

escalas entre o ensaio e o protótipo, sendo esse efeito mais relevante nas areias. 

De acordo com Vianna (2005), ocorre o efeito escala se as curvas tensão x 

recalque de placas e sapatas com diferentes dimensões não convergirem para uma única curva 

quando adimensionalizadas.  

Entretanto, Briaud e Jeanjean (1994) apud Décourt (1994) demonstraram que o 

chamado efeito escala na realidade prática não existe desde que, em vez de deformações 
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absolutas sejam consideradas as deformações relativas (deformações reais divididas pela 

largura da fundação). 

Alguns estudos realizados não considerando o efeito escala são catalogados na 

seção 2.4.8 Estudos e Inovações em ensaios de placa do presente trabalho. Porém, para 

desprezar tal efeito, são necessárias algumas premissas como camadas de solos homogêneos. 

 

2.4.6 Ensaios de três placas 
 

Há algumas propostas para a interpretação de ensaios de placa, realizados em três 

diâmetros diferentes, visando se previr recalques e, consequentemente, tensão admissíveis 

(σadm) de sapatas em meios linearmente heterogêneos, que são abordadas a seguir. 

 

a) Housel 

 

Housel (1929) realizou ensaios de provas de carga em placas circulares com 

diâmetros de 30, 60 e 80 cm, ensaiadas à superfície do terreno. Executadas as provas de carga, 

traçam-se as curvas pressão-deslocamento para cada uma das placas. Para um determinado 

recalque (w) admissível, determina-se a pressão correspondente para cada placa, conforme a 

Figura 14. 

 

Figura 14 - Interpretação de ensaios em três placas 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 

O método baseia-se em que a pressão, que produz um dado recalque, varia 

linearmente com a razão entre o perímetro (P) e a área (A) da fundação aplicada ao solo. A 

expressão para essa lei de variação é a seguinte: 

 

� = 
 + wB
�                                                                                                                              (46) 
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Onde:  

p = pressão que corresponde a um recalque w na placa; 

n = coeficiente com dimensão de pressão; 

m = coeficiente com a dimensão de força por unidade de comprimento; 

P = perímetro da placa; 

A = área da placa. 

 

b) Barata  

 
 
Barata (1962) observou que o método de Housel (1929) não levava em conta o 

“efeito da profundidade”, por esse motivo, sugeriu várias modificações para o método de 

Housel (1929) com a finalidade de se chegar a solução mais rápida e econômica na 

determinação da pressão admissível de fundações diretas. 

O método de Barata (1962) envolve a aplicação das fórmulas teóricas 

desenvolvidas para a determinação da pressão admissível. A dificuldade maior estava em 

determinar o módulo de elasticidade de cada solo estudado. Esse módulo (E) foi então obtido 

através do ensaio de cone (CPT). 

Da mesma forma que o método de Housel, executam-se provas de carga com três 

placas, cujos resultados são então ajustados, permitindo correlacionar resultados do ensaio de 

cone (CPT) com a prova de carga em placa. 

Um método prático para a obtenção do módulo de elasticidade (E) consiste na 

realização de ensaios de campo. Nessa direção, o ensaio de cone (CPT) no qual a relação 

linear entre a resistência de ponta (qc) e o módulo de elasticidade (E) tem sido considerado 

aceitável. A correlação é representada a partir da seguinte expressão: 

 

Ez = α.qcz                                                                                                                                 (47)  

 

Onde: 

qcz = resistência de ponta do ensaio de cone a profundidade z qualquer; 

α= coeficiente de correlação denominado “coeficiente de Buisman” (Barata, 1962) ; 

Ez = módulo de elasticidade à profundidade z. 
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c) Burmister 

 

Burmister (1947) mostra que, partindo da expressão clássica de Boussinesq, é 

possível se chegar a uma expressão semelhando à do professor Housel, utilizando-se um 

artifício. 

Tal artifício consiste numa modificação do conceito do módulo E da expressão 

(44) admitindo que o módulo de deformabilidade dos solos varie com a profundidade e que 

essa variação é linear. Essa condição está mais próxima da apresentada por solos reais do que 

a hipótese de módulo constante apresentada por Boussinesq. Assim, segundo Burmister, o 

módulo E do solo, a uma profundidade z qualquer, é dado pela Eq. 48: 

 

�v =  �k +  =�                                                                                                                       (48) 

 

Onde: 

Ez = módulo de elasticidade a uma profundidade z qualquer; 

Eo = módulo de elasticidade à cota de assentamento da placa; 

K = coeficiente que expressa a variação linear do módulo de deformabilidade com a 

profundidade; 

z = profundidade abaixo as cota de assentamento da placa. 

 
Figura 15 - Interpretação de ensaios em três placas 

 
a)                                                                 b) 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 

Dos ensaios em três placas, são retirados resultados em termos de q/w (1-ν2) π/4 

que devem produzir um gráfico como mostrado na Figura.15b. Esse gráfico permitirá obter K 

e Eo do perfil imaginado. Com tais parâmetros é possível calcular o recalque da fundação 

com: 
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r = OX (����)
��9�&

�
�                                                                                                                      (49) 

 

d) Carrier III e Christian 

 

Carrier III e Christian (1973) apresentaram ábacos para diferentes perfis do 

módulo E, entre eles aquele ao qual corresponde a relação empírica de Terzaghi e Peck 

(1962). 

 

Figura 16 – Interpretação da relação entre recalques de placas de dimensões diferentes, Segundo Carrier III e 
Christian (1973) 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2004) 

 
 
2.4.7 Efeito de profundidade  
 
 

No caso de placas ensaiadas à profundidade, a expressão de Boussinesq (1885) 

perde a validade. Isso se deve ao fato de que à medida que as placas são mais profundas, os 

seus recalques se tornam menores, para uma mesma pressão, considerando que o tipo de placa 

e o solo são os mesmos. 

É preciso considerar o “efeito profundidade”, que é uma consequência da 

sobrecarga de terra situada acima da cota de assentamento da placa. 

 
 
2.4.8 Estudos e Inovações em ensaios de placas 
 
 

Estudos com ensaios de placa têm sido realizados nos últimos anos para os mais 

variados fins. Uma pesquisa no sul do Brasil realizada por Thomé et al.(2002) buscou 

métodos de normalização dos resultados de ensaios de placas. Essa normalização é uma forma 

de verificar a tendência dos resultados de provas de carga realizadas com placas de diferentes 

diâmetros e de camadas cimentadas de diferentes espessuras.  
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Uma das formas de normalizar o resultado de provas de carga proposto na 

literatura é que os recalques sejam normalizados pelo diâmetro da placa e que a carga (Qu) 

fosse normalizada pela carga máxima (Qumáx) obtida no ensaio. Entretanto, observou-se que as 

curvas dos resultados só podem ser normalizadas quando os materiais envolvidos nos ensaios 

forem idênticos. Além disso, o mesmo estudo restringe a questão da normalização para uma 

faixa de parâmetros válida conforme a Tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6 - Faixa de parâmetros válida para adotar a metodologia de normalização 
Materiais cimentados Materiais não cimentados 

0,19 ≤ c1/Pa ≤ 4,44 0,01 ≤ c2/P2 ≤ 0,50 

0,70 ≤ tgφ1 ≤ 1,19 0,26 ≤ tg φ2 ≤ 0,70 

2961,0 ≤ E1/Pa ≤ 1481,0 98,0 ≤ E2/Pa ≤ 988,0 

Fonte: Thomé, Consoli e Prietto (2002) 
 

Ainda sobre a mesma perspectiva de estudo, Cintra et al. (2003) fizeram uma 

comparação entre duas provas de carga. Uma delas em placa (pequena dimensão) e outra em 

sapata (grande dimensão), ambas apoiadas na superfície do terreno, fazendo a distinção entre 

argilas e areias. 

Para os solos puramente coesivos, a capacidade de carga independe da dimensão, 

ou seja, é a mesma para ambos os ensaios. Já os recalques serão proporcionais à dimensão, 

pois o módulo de deformabilidade é constante com a profundidade e os bulbos de pressão são 

proporcionais à largura da placa e da sapata (Figura 17). 

Cudmani (1994) realizou ensaios de provas de carga à compressão utilizando 

placas com diâmetros de 30, 45 e 60 cm e uma placa quadrada com lado igual a 40 cm. 

Fazendo a leitura em dois pontos de medição de deslocamentos na placa de 30 cm e três 

pontos em cada uma das placas restantes, concluiu a respeito da adequabilidade e 

comportamento. O ensaio de placa demonstrou ser adequado ao estudo do comportamento de 

fundações superficiais assentes em solos residuais parcialmente saturados. A correta 

interpreção dos resultados exige a determinação da estratigrafia do solo no local, o 

conhecimento do mecanismo de ruptura e a previsão de propriedades do material através dos 

ensaios de campo e de laboratório convencionais.  
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Figura 17 – Prova de carga e sapata em argila (Adaptado de Taylor, 1946) 

 
Fonte: Cintra et al, 2003 

 

Décourt e Quaresma Filho (1996) propõem a prova de carga em mini placa. Trata-

se da utilização de um ensaio de placas com uma placa de diâmetro de 12,7 cm e com 

espessura de aproximadamente de 1 cm, das quais se obteve as seguintes conclusões: 

a) Fica evidenciada a clara necessidade de execução de sondagens SPT-T ao 

invés de SPT tradicionais que nesse caso conduziriam sempre a previsões contra a 

segurança; 

b) A unicidade da curva q/qu x s/Beq foi verificada. As dispersões existentes 

necessitam de discussões muito mais abrangentes, mas não invalidam o princípio 

básico da unicidade; 

c) Ficou claramente evidenciado que os resultados das provas de carga em mini 

placas são idênticos aos das placas de tamanho padrão, não obstante não existirem 

relações de área e de diâmetro 40,2 e 6,3, respectivamente; 

d) Fica também clara a importância da interpretação estatística dos dados, pois as 

dispersões entre ensaios individuais de placas de mesmo tamanho são muito 

maiores do que as das médias dos ensaios em placas de tamanhos diferentes. 

e) Percebeu-se também a exacerbada importância que se tem dado ao 

“embutimento” da fundação no solo, que embora seis vezes maiores nos casos da 

Engesolos em relação às de Agnelli, nem por isso deixaram de conduzir a 

resultados sensivelmente iguais.  

Cudmani et al. (1994) comentam que, tratando-se especialmente do estudo do 

comportamento de fundações superficiais, podem se substituir, sob certas condições, as 

provas de carga em verdadeira grandeza por ensaios de placa de menores dimensões. Os 

autores analisaram 18 provas de carga em placas circulares de 30, 45 e 60 cm e uma placa 
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quadrada de área equivalente à circular de diâmetro de 45 cm (Cudmani, 1994) e provas de 

carga em sapatas quadradas concreto de 0,7 e 1,0 m de lado, em profundidades variando em 

ambos os casos, entre 0,4 e 1,6 m. Percebeu-se que as dispersões dos resultados foram 

inversamente proporcionais ao diâmetro da placa, ocorrendo provavelmente por dois fatores: 

o primeiro é devido ao amolgamento durante a preparação do solo e a montagem do sistema 

de transmissão de cargas, e, o segundo, a própria heterogeneidade do solo. 

Agnelli e Albiero (1994) analisaram os resultados de 12 provas de carga em seis 

poços com o terreno em seu estado natural, sendo três na profundidade de 1 m e três na 

profundidade de 2 m. Em seguida, executaram provas de carga em seis outros poços com 

inundação do terreno (três na profundidade de 1 m e três na profundidade de 2 m). O pH da 

água era de 9,1 (alcalino) com uma lâmina constante de 4 cm sobre a placa. O colapso se deu 

com saturação parcial, tendo o solo um grau de saturação de 62%. Os autores concluíram que 

o terreno apresenta uma baixa capacidade de carga nas profundidades de 1 e 2 m e uma 

ocorrência instantânea de recalques quando inundado. Dessa maneira, não recomendam 

utilizar fundações superficiais em terrenos que apresentem essas características geotécnicas. 

Dalla Rosa e Thomé (2004) realizaram provas de carga sobre placas com 

diâmetros de 30, 60 e 90 cm numa profundidade de 80 cm. Observou-se que a ruptura do solo 

foi típica de ruptura por puncionamento, ou seja, houve o afundamento da placa no solo, para 

o qual não se observou movimentações externas à placa.  

Gouvêa (2002) realizou uma prova de carga em verdadeira grandeza de uma 

sapata quadrada rígida (de lados iguais a um metro) em concreto armado à uma profundidade 

de 1,75 m. A prova de carga se deu perfil coluvionar areno-argiloso. O autor observou que o 

retorno das deformações sofridas pelo solo foi muito pequeno, e, para carga de ruptura, 

considerou-se a carga de 474,0 kN como valor aceitável. 

Lopes et al (1998) estudaram o comportamento de uma sapata quadrada rígida 

com lados iguais a 1,20 m apoiada em solo residual jovem, não saturado, proveniente de 

gnaisse. Realizaram ensaios do tipo lento até um determinado nível de carregamento, 

passando posteriormente a rápido. 

Goulart et al. (2006) realizaram duas provas de carga direta com placas de 0,80 m 

a uma profundidade de 2 m em areia fina, com o objetivo de determinar o comportamento 

carga-recalque até tensões da ordem de duas vezes a tensão de trabalho definida pelo projeto 

original para fundações superficiais do tipo sapata. O estudo foi realizado com o objetivo de 

realizar uma simulação por meio de uma análise numérica. 
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Russi (2007) estudou o comportamento geotécnico de um solo em Santa Maria 

através de ensaios de placa de diferentes diâmetros. Dessa forma, ele buscou avaliar a 

adequabilidade da utilização de ensaios de placa de pequenos diâmetros através da observação 

do efeito escala, verificar o efeito da velocidade de carregamento e fazer um estudo teórico 

dos recalques para uma sapata de diâmetro 1,5 m. Como conclusões, observou-se que Pôde-se 

observar que a capacidade de carga sofreu um aumento significativo ao se aumentar a 

velocidade de carregamento, quando se adimensionalizou as tensões, resultou que as curvas 

passaram a convergir de forma mais acentuada, inclusive para as tensões maiores que 0,9 

MPa, caracterizando uma técnica de eliminação do efeito escala. 

Costa (1999) apresenta resultados realizados de ensaios de placa com 

monitoramento do teor de umidade e de sucção matricial do solo, realizadas a uma 

profundidade de 1,5 m em solo não saturado e colapsível. Ele executou ensaios do tipo SML 

(lento), QML (rápido) e misto, com e sem inundação da cava. Como conclusões desse 

trabalho, foi possível obter: Um pequeno aumento na sucção causou um substancial 

crescimento da tensão de ruptura do solo; para uma determinada tensão, comparando a curva 

relativa à prova de carga inundada (sucção zero) com as demais, observa-se que quanto maior 

a sucção apresentada no ensaio não inundado, maior foi a magnitude do colapso do solo; as 

provas de carga mostraram um comportamento de encruamento do solo, no qual qualquer 

acréscimo de tensão causa um acréscimo de sua rigidez. Este comportamento manifestou-se 

para recalques além de 50 mm e independentemente do nível de sucção medido na prova de 

carga. Devido a isso, a aplicação do método de Van Der Veen (1953) tornou-se inadequada 

para a determinação da capacidade de carga. 

 Faria (1999) reavaliou o método de Barata desenvolvido desde 1962 para 

estimativa de recalque de fundações superficiais em solos residuais. Foi possível observar 

nesse trabalho que: os valores do coeficiente de Buisman obtidos foram inferiores aos 

propostos por Barata (1984) no caso de solos argilosos e basicamente os mesmos no caso dos 

solos mais granulares; a normalização dos recalques, pelo diâmetro das placas, das curvas 

pressão versus recalque possibilitou uma verificação da variação do valor do módulo de 

deformabilidade Ez com a profundidade em cada local; a tendência de usar maiores trechos da 

curva pressão versus recalque resulta em menores valores do coeficiente de Buisman; e 

nenhuma tendência foi verificada quanto à influência do diâmetro a largura da placa nos 

valores do coeficiente de Buisman encontrados.  

Alcântara (1998) faz uma comparação entre o ensaio pressiométrico e o ensaio de 

prova de carga sobre placa em solo argiloso para o estudo de capacidade de carga de 
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fundações rasas. Observou que o ensaio pressiométrico via pressiômetro de Briaus é muito 

simples ao ser comparado com os ensaios de placa. 

 

2.5 Determinação do coeficiente de reação vertical (ksl) 

 
O coeficiente de reação vertical kv consiste numa constante de proporcionalidade 

que relaciona as tensões aplicadas no solo por uma fundação com os recalques verticais 

proporcionados pela mesma. Também chamado de coeficiente de mola, o kv tem como 

princípio fundamental a hipótese de Winkler. 

A solução clássica ou hipótese de Winkler considera o solo como um colchão de 

molas independentes umas das outras, onde a placa ou viga estará assentada recebendo cargas 

e sofrendo recalques. A formulação geral para esse método é de que o valor das pressões (p) 

sofridas pela fundação é diretamente proporcional ao produto entre o coeficiente de recalque 

(k) e o deslocamento ou deformação (y).  

 

kv = �
�  (MPa/m)                                                                                                                     (50) 

 

Esses recalques podem ser diferenciais ou não dependendo da forma em se estão 

considerando “molas” diferentes ou iguais em vários pontos do radier, respectivamente.  

O coeficiente de recalque k pode ser obtido através do Ensaio de Placa (NBR 

6489:1984), o cálculo de recalques no qual se obtém k através da relação de Winkler k = p/y, 

e por correlações e Tabelas de Valores Típicos (como k para fundações cuja base é b). 

Segundo Velloso et al (1998), o valor do coeficiente de reação vertical do solo (kv) depende 

das propriedades do meio, das dimensões e da forma da placa.  

Entretanto, segundo Berberian (1989), a curva carga-recalque obtida no ensaio de 

Placa, na maioria das vezes, não será linear, e o valor de k recomendado, ou seja, aquele que 

melhor simula a situação real, poderá ser obtido através da reta secante a 50% da deformação 

de ruptura.  

Velloso et al. (1998) descrevem que, para uma dada curva pressão-recalque, a 

inclinação do seu trecho inicial é o próprio coeficiente. Se, por acaso, a curva pressão-

recalque apresentar uma forte não linearidade, o valor kv representativo se obtém a partir de 

pressões previstas, após ciclos de carga (Figura 18). 
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Figura 18 – Ensaio de placa para obtenção de kv 
a)Interpretação pelo trecho de interesse de um ensaio com estabilização; 

b) Pelo trecho de descarregamento-recarregamento 

 
Fonte: Velloso et al (1998) apud Russi (2007) 

 
 

2.5.1 Correções necessárias para o coeficiente de reação vertical 

 
 

Velloso e Lopes (2004) chamam atenção ao fato de que este coeficiente deve ser 

corrigido para a forma e as dimensões da fundação real, de tal maneira que o coeficiente de 

reação vertical não representa uma propriedade apenas do solo, mas também da forma (Is) e 

da dimensão (B) da fundação. Obtém-se um meio elástico, homogênio e semi-infinito: 

 

kv = E

1-ν²

1

Is

1

B
                                                                                                                              (51) 

Onde: 

kv = Coeficiente de reação vertical; 

E = Módulo de deformabilidade ou módulo de Young; 

ν = Coeficiente de Poisson; 

Is = Correção quanto à forma da fundação; 

B = Correção quanto à dimensão da fundação  

Considerando-se a obtenção de um valor de coeficiente kb para uma placa assente 

sobre areia em escala menor que a realidade , realiza-se a correção pela Eq. 52 para a largura 

B da fundação: 

  

 kB = kb �&                                                                                                                                 (52) 

 



66 
 

2.5.2 Limitação do método de Winkler  
 

 
O método de Winkler afasta-se da realidade ao considerar que as “molas” 

pertencentes ao sistema são independentes umas das outras, ou seja, as deformações que 

ocorrem em algumas molas não irão influenciar as que estiverem próximas a elas. Entretanto, 

de acordo com Bowles (1988), existem formas de aumentar a área de influência entre as 

molas como mostra a seguir:  

• Dobrar a quantidade de molas que se encontram nas bordas do sistema;  

• Zonear a malha de molas criando uma região mais macia ou flexível no centro, 

uma zona de transição e, por fim, uma zona molas mais rígidas nas bordas;  

• Para casos extremos, utilizam-se as duas técnicas citadas acima.  
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3 METODOLOGIA E DADOS COLETADOS 

 

3.1 Metodologia 

 

A metodologia da presente pesquisa teve como base a execução das seguintes 

etapas: 

- Pesquisa bibliográfica; 

- Coleta de dados; 

- Calibração dos macacos hidráulicos; 

- Escolha dos locais de realização dos ensaios de campo; 

- Caracterização, por meio de ensaios de laboratório e de campo, dos subsolos dos locais 

selecionados; 

- Execução de provas de carga direta com placas de diferentes diâmetros; 

- Análises dos resultados das provas de carga; 

- Conclusões. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em uma empresa local atuante na área de 

fundações. Nela foram coletados resultados de quatro ensaios de prova de carga direta 

realizados na cidade de Fortaleza em diferentes locais e datas.  

Vale observar que, em alguns locais das provas de carga direta coletadas, não 

existiam sondagens à percussão (SPT) disponíveis. Utilizaram-se então sondagens de locais 

próximos.   

 

3.2.1 Resultados dos dados coletados 
 

Os locais dos ensaios de prova de carga direta cujos dados foram obtidos na coleta 

de dados foram os seguintes: 

- Rua Joaquim Lima (Bairro Papicu); 

- Av. Padre Antônio Tomás (Bairro Cocó); 

- Rua Senador Pompeu (Bairro Centro); 

- Rua Almirante Rufino (Bairro Montese). 

A seguir, são apresentados os dados obtidos em cada uma das localidades citadas.  
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a) Rua Joaquim Lima 

 

A locação da sondagem à percussão do terreno da Rua Joaquim Lima está 

esquematicamente representada na Figura 7. 

 
Figura 19 - Planta de Locação da sondagem da Rua Joaquim Lima 

 
Fonte: Empresa local (2011) 

 

A sondagem da Rua Joaquim Lima (SP-28) foi realizada para o projeto de um 

trecho da obra do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Pela Figura 19, observa-se que a  

mencionada sondagem situa-se nas imediações da Estação do Hospital Geral de Fortaleza 

(HGF). 

Na Figura 20, mostram-se os resultados da sondagem à percussão (SPT) da Rua 
Joaquim Lima. 
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Figura 20 - Resultado da sondagem à percussão da Rua Joaquim Lima (SP-28) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

  

Pela sondagem da Rua Joaquim Lima (Figura 20), observa-se que há uma fina 

camada de aterro de 20 cm e uma espessa camada de areia fina a média até 10,35 m. 

Observam-se baixos índices de resistência (NSPT de aproximadamente 5) nos cinco primeiros 

metros. A partir daí o NSPT tende a aumentar. O nível d’água se encontra a 6,15 m de 

profundidade. Na sequência, há um solo de silte argiloso a partir de 10,35 m até 19 m de 

profundidade.  

A prova de carga direta da Rua Joaquim Lima foi realizada no mês de setembro de 

1985 em um terreno onde seria construído um prédio de apartamentos.  

Os recalques foram considerados como a média dos valores lidos em dois 

extensômetros, apoiados sobre uma placa metálica com 0,50 m² de área, colocados em 

posições diametralmente opostas sendo as cargas aplicadas com macaco hidráulico. 

As cargas foram aplicadas de forma lenta em seis estágios de 50 kPa (0,5 

kgf/cm²), atingindo uma tensão de 300 kPa (3,0 kgf/cm²). No sétimo estágio de carregamento, 

quando a tensão seria elevada de 300 kPa para 350 kPa, ocorreu a ruptura do solo, como pode 

ser observado no Gráfico 1.  

Não foi possível obter informações sobre o nível de profundidade onde foi 

realizada a prova de carga direta. Dessa forma, para efeito de cálculo, considerou-se que a 

prova de carga foi executada no mesmo nível da sondagem à percussão (SPT). 

Na Tabela 7 são apresentadas as medidas dos recalques do solo e as 

correspondentes tensões aplicadas no ensaio. É importante salientar que os valores de 

recalque apresentados são os das leituras finais de cada estágio de carga obtidos após a 

estabilização dos recalques. 
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Gráfico 1 – Curva tensão x recalque do ensaio da Rua Joaquim Lima 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Tabela 7 – Resumo do ensaio de placa da Rua Joaquim Lima 

CARREGAMENTO  
Tensão (kPa) Recalque (mm) 

0 0,00 
50 1,00 
100 6,50 
150 7,00 
200 9,30 
250 13,00 
300 24,00 

 

 

b) Rua Padre Antônio Tomás 

 

A planta de locação das sondagens à percussão (SPT) da Av. Padre Antônio 

Tomás é apresentada na Figura 21.  
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Figura 21 – Planta de Locação da sondagem na Av. Padre Antônio Tomás 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

As mencionadas sondagens situam-se na esquina entre Av. Padre Antônio Tomás 

e a Rua Aluysio Soriano Aderaldo, no Bairro Cocó. A Figura 22 mostra os resultados da 

sondagem SP 01 e a Figura 23 mostra uma sobreposição das 3 demais sondagens mostrando 

que há uma mesma tendência tanto no perfil geotécnico como nos índices de resistência à 

penetração (NSPT). Os valores de delimitação das camadas e do nível d’água foram 

estipulados com base na média dos resultados das três últimas sondagens. 

 
Figura 22 - Resultado da sondagem à percussão da Av.Padre Antônio Tomás (SP 01) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

 
A sondagem SP 01 da Av. Padre Antônio Tomás indica a presença de uma 

camada de area fina e média com variações de cor e compacidade até 17,45 m de 

profundidade. A resistência à penetração é baixa nos primeiros quatro metros. A partir daí o 

NSPT aumenta gradativamente . O nível d’água está a 14,20 m de profundidade. 
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Figura 23 - Resultados das sondagens à percussão da Av.Padre Antônio Tomás (SP 02, SP 03 e SP 04) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

  

As sondagens SP 02, SP 03 e SP 04 apresentaram comportamentos bem 

semelhantes tanto quanto ao perfil geotécnico como aos índices de resistência NSPT. Há uma 

camada superficial de aterro de aproximadamente 50 cm seguida de uma camada de areia fina 

e média com variações de cor e compacidade até 17 m de profundidade. A resistência à 

penetração é baixa nos primeiros quatro metros. A partir daí começa a aumentar 

gradativamente com algumas variações pontuais. O nível d’água está, em média, a 14,50 m de 

profundidade. 

A prova de carga direta da Av. Padre Antônio Tomás foi realizada no mês de 

agosto de 1996 no terreno da obra do Edifício Esaú Accioly.  

As características do ensaio de placa da Av. Padre Antônio Tomás são as 

seguintes: 

- Tensão máxima de ensaio: 706 kPa; 

- Tensão de trabalho: 392 kPa; 

- Tipo de aplicação das cargas: Lento; 

- Diâmetro da placa utilizada: 80 cm; 

- Número de estágios de carga: 9; 

- Número de estágios de descarga: 4; 

- Profundidade da prova de carga: Cota 95, com relação ao RN da sondagem 

executada pela empresa local. 

Em cada estágio de carga, os deslocamentos foram lidos imediatamente após a 

aplicação de carga correspondente e no decorrer do tempo até a estabilização dos 

deslocamentos dos solos. A estabilização foi admitida quando a diferença entre duas leituras 

sucessivas correspondeu a um máximo de 5% do deslocamento ocorrido no estágio. 
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A Tabela 8 indica os estágios de carregamento e descarregamento das pressões 

aplicadas e seus respectivos recalques finais. O Gráfico 2 mostra a curva tensão x recalque da 

prova de carga direta da Av. Padre Antônio Tomás. 

 
Gráfico 2 - Curva tensão x recalque do ensaio da Av. Padre Antônio Tomás 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

Tabela 8 - Resumo do ensaio de placa na Av. Pe Antônio Tomás 

CARREGAMENTO  
Tensão (kPa) Recalque (mm) 

0 0,00 
78 1,00 
157 2,00 
235 3,50 
314 5,00 
392 7,50 
471 12,00 
549 16,00 
628 19,50 
706 24,50 
DESCARREGAMENTO  
471 24,50 
314 24,00 
157 20,50 
0 7,00 

 
 
 

c) Rua Senador Pompeu 

 

A locação das sondagens à percussão realizadas no terreno da Rua Senador 

Pompeu está esquematicamente representada na Figura 24. 
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Figura 24 - Planta de locação da sondagem na Rua Senador Pompeu 

 
Fonte: Empresa local (1980) 

 
 

Pela locação observa-se que os furos estão posicionados nas extremidades do 

terreno. A Figura 25 representa os resultados da sondagem SP 01. Já a Figura 26 apresenta os 

resultados das demais sondagens (SP 02, SP 03 e SP 04). A delimitação das camadas de solo e 

o nível d’água foram estabelecidos a partir da média de todos os valores das três sondagens. 

 

Figura 25 - Resultado da sondagem à percussão SP 01 da Rua Senador Pompeu 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

 
Observa-se que, na sondagem à percussão SP 01, existe uma camada superficial 

de 80 cm de aterro, seguida de uma espessa camada de areia fina fofa atingindo 8,45 m de 

profundidade. O nível d’água está a aproximadamente 1,60 m de profundidade. Os índices de 

resistência à penetração (NSPT) ao longo de toda profundidade apresentaram-se bastante 

baixos (abaixo de 10).  
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Figura 26 - Resultados das sondagens à percussão na Rua Senador Pompeu (SP 02, SP 03 e SP 04) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

As sondagens SP 02, SP 03 e SP 04 apresentaram comportamentos bem 

semelhantes quanto ao perfil geotécnico e aos índices de resistência à penetração (NSPT). 

Neles, há uma camada superficial de, em média, 95 cm, seguida de uma espessa camada de 

areia fina, siltosa, fofa e cinza atingindo 8,45 m de profundidade. O nível d’água está a 

aproximadamente 1,50 m de profundidade. Os índices de resistência à penetração (NSPT) 

apresentaram-se bastante baixos (todos abaixo de 10) tendo a sondagem 02 apresentando as 

maiores variações. 

A prova de carga direta da Rua Senador Pompeu foi realizada no mês de junho de 

1979. 

Os recalques foram fornecidos através da média da leitura de dois extensômetros 

colocados sobre uma placa metálica de 0,50 m² em posições diametralmente opostas. As 

tensões foram aplicadas com macaco hidráulico em estágios de tensão de 40 kPa até ser 

atingida a tensão de 280 kPa (2,8 kgf/cm²). 

Em todos os estágios de carga o carregamento foi mantido até se observar a 

estabilização dos recalques. 

Na Tabela 9 são apresentadas as medidas dos recalques do solo e as 

correspondentes tensões aplicadas no ensaio. O Gráfico 3 mostra a curva tensão x recalque no 

ensaio da Rua Senador Pompeu. 
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Gráfico 3 - Curva tensão x recalque do ensaio de placa realizado na Rua Senador Pompeu 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Tabela 9 - Resumo do ensaio de placa da Rua Senador Pompeu 
CARREGAMENTO  

Tensão (kPa) Recalque (mm) 
0 0,00 
40 5,00 
80 6,00 
120 9,00 
160 10,50 
200 18,50 
240 24,00 
280 46,00 

 

 

d) Rua Almirante Rufino 
 

A locação das sondagens à percussão do terreno da Rua Almirante Rufino está 

esquematicamente representado na Figura 27. As sondagens estão destacadas pelos círculos 

amarelos, enquanto os círculos vermelhos representam os locais dos ensaios de carga direta. 
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Figura 27 - Planta de locação das sondagens na Rua Almirante Rufino 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Foram realizadas 12 sondagens na Rua Almirante Rufino. Para efeito de 

representação, as sondagens foram agrupadas entre grupo 1: SP 01, SP 02, SP 03 e SP 04; 

grupo 2: SP 05, SP 06, SP 09 e SP 10; e grupo 3: SP 07, SP 08, SP 11, SP 12; de acordo com 

as semelhanças entre si. As Figuras 28, 29 e 30 mostram os perfis geotécnicos e os índices de 

resistência à penetração dos grupos de sondagens.  

 

Figura 28 - Resultados das sondagens à percussão do grupo 1 da Rua Almirante Rufino (SP 01, SP 02, SP 03 e 
SP 04) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

As sondagens SP 01, SP 02, SP 03 e SP 04 possuem os índices de resistência NSPT 

baixos (menor que 10) até os 8 m mais superficiais, a partir disso, a resistência à penetração 

tende a aumentar. O solo sondado é classificado como areia fina e média, siltosa e o nível 
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d’água está, aproximadamente, a 3,65 m da superfície do terreno natural (limite entre 

camadas). 

 

Figura 29 - Resultados das sondagens à percussão do grupo 2 da Rua Almirante Rufino (SP 05, SP 06, SP 09 e 
SP 10) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

As sondagens SP 05, SP 06, SP 09 e SP 10 possuem os índices de resistência NSPT 

baixos (menores que 10) até os 8 metros mais superficiais. Existe uma profundidade onde há 

o decréscimo, a aproximadamente 11 m, depois da qual o NSPT volta a aumentar. O solo onde 

foi feita a sondagem é classificado em geral como areia fina e média até 8,30 m a partir dos 

quais há uma transição para argila arenosa (até 12,00 m). O nível d’água está, em média, a 

3,90 m. 

 

Figura 30 - Resultados das sondagens à percussão do grupo 3 da Rua Almirante Rufino (SP 07, SP 08, SP 11 e 
SP 12) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

As sondagens SP 07, SP 08, SP 11 e SP 12 possuem, em média, os índices de 

resistência à penetração NSPT baixos (menor que 10) nos 6 m mais superficiais. A partir daí 
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apresentou aumento progressivo. Na profundidade de aproximadamente 11 m, observa-se 

uma brusca queda do NSPT. Neste caso, o solo superficial é uma areia fina e média e se 

estende até 7,00 m. A partir daí há argila arenosa até 16,88 m. O nível d’água está, em média, 

a 3,45 metros. 

As seis provas de carga direta da Av. Pontes Vieira foram realizadas no mês de 

agosto de 2003 em um terreno onde seria construído um condomínio residencial. 

Os recalques das provas de carga foram considerados como a média dos valores 

em dois extensômetros, apoiados sobre uma placa metálica com 0,50 m² de área colocados em 

posições diametralmente opostas. As cargas foram aplicadas com macaco hidráulico, reagindo 

sob uma caçamba carregada de brita. 

Nas seis provas, as tensões foram aplicadas em sete estágios, sendo três de 30 kPa 

e quatro de 40 kPa, atingindo a tensão de 250 kPa, ou seja, 2,5 kgf/cm². A descarga foi 

executada em cinco estágios de 50 kPa. Em todos os estágios de carga e descarga o 

carregamento foi mantido até se observar à estabilidade dos recalques sob a tensão aplicada. 

São apresentados apenas os ensaios que apresentaram os maiores recalques. As 

Tabelas 10 e 11 apresentam o resumo das medidas dos ensaios 1 e 3. Os Gráficos 4 e 5 

mostram as respectivas curvas tensão x recalque. 

 

Gráfico 4 - Curva tensão x recalque do ensaio 1 realizado na Rua Almirante Rufino 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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Tabela 10 - Resumo da prova de carga 1 da Av.Pontes Vieira 

CARREGAMENTO  
Tensão (kPa) Recalque (mm) 

0 0,00 
30 0,50 
60 2,60 
90 3,90 
130 5,70 
170 7,60 
210 9,60 
250 15,10 

DESCARREGAMENTO  
200 15,00 
150 14,90 
100 14,70 
50 14,40 
0 13,80 

 
 

Gráfico 5 - Curva tensão x recalque do ensaio 3 realizado na Rua Almirante Rufino 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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Tabela 11 - Resumo da prova de carga 3 da Rua Almirante Rufino 

CARREGAMENTO  
Tensão (kPa) Recalque (mm) 

0 0,00 
30 0,10 
60 2,10 
90 3,60 
130 5,50 
170 7,00 
210 8,40 
250 9,90 
DESCARREGAMENTO  
200 9,90 
150 9,90 
100 9,70 
50 9,10 
0 8,60 
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4 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

4.1 Escolha dos locais de ensaios 

 

Foram realizados ensaios em três áreas distintas da cidade de Fortaleza. A escolha 

desses lugares se deu pela disponibilidade de recursos, de mão de obra e de dados técnicos 

como sondagens à percussão previamente realizadas. Além disso, cada local, para ser 

escolhido, deveria apresentar subsolo em solo arenoso com compacidade fofa na porção mais 

superficial de solo e consequentemente baixo índice de resistência. Procurou-se ainda realizar 

ensaios em áreas distantes entre si e bem distribuídas pela cidade de Fortaleza para que 

pudessem representar melhor os solos da cidade.  

Os locais onde os ensaios de prova de carga direta foram realizados são 

apresentadas nesta pesquisa através de ilustrações do aplicativo Google Maps. 

 

• Local de ensaio nº 01 

 

O local de ensaio denominado de nº 01 situa-se na Rua Professor Carlos Lobo, 15, 

Bairro Parque Manibura, em Fortaleza – CE. 

O ensaio foi realizado no ponto “A” da Figura 31. Os equipamentos foram 

instalados em uma praça situada entre o Instituto de Promoção da Nutrição e do 

Desenvolvimento Humano – IPREDE e a Rua Lídia Brígido. O local se encontra próximo ao 

cruzamento entre a Av.Oliveira Paiva e a Av.Washington Soares.  

Esse local foi escolhido devido a informações geotécnicas acessíveis (resultados 

de ensaios SPT), presença do material procurado pelo presente estudo (solo arenoso de baixo 

índice de resistência), fácil acessibilidade, colaboração da direção do IPREDE e apoio de 

recursos e de mão de obra de uma empresa de geotecnia.   
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Figura 31 - Local de ensaio nº01 

 
Fonte: Google Maps (2012) 

 

   

• Local de ensaio nº 02 

 

O local de ensaio denominado de nº 02 situa-se na Rua 24 de Maio, 1330, Bairro 

Cearense em Fortaleza, CE. O ensaio foi realizado no terreno de uma obra de um prédio 

comercial situada no ponto “A” da Figura 32. Conforme pode ser visto, a obra em questão se 

situa próxima à Av.Duque de Caxias e à Rua General Sampaio. 

Da mesma forma que o local de ensaio nº 01, esse local foi escolhido devido às 

informações geotécnicas acessíveis, presença de solo arenoso de baixo índice de resistência e 

fácil acessibilidade. Além disso, houve a colaboração de uma empresa do ramo de construção 

civil que disponibilizou o sistema de reação para a execução das provas de carga  e parte da 

mão de obra necessária. 
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Figura 32 - Local de ensaio nº 02 

 
Fonte: Google Maps (2012) 

 

  

• Local de ensaio nº 03 

 

O local de ensaio denominado de nº 03 situa-se na Rua Luiza Miranda Coelho, 

800, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante em Fortaleza – CE. 

O local de ensaio nº 03 situa-se em uma obra de expansão da sede de uma 

empresa de automatização de sistemas. O lugar está localizado no ponto “A” constante na 

Figura 33. O local se encontra bem próximo ao cruzamento entre Rua Luiza Miranda Coelho 

e Rua Natanael Cortez tendo como ruas principais mais próximas a Av. Almirante 

Maximiniano da Fonseca e a Av.Washington Soares. 

Novamente, esse local foi escolhido devido a informações geotécnicas 

disponíveis, presença de solo arenoso de baixo índice de resistência e grande deformabilidade, 

fácil acessibilidade e colaboração de uma construtora ao providenciar o sistema de reação e 

parte da mão de obra utilizada. 
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Figura 33 - Local de ensaio nº 03 

 
Fonte: Google Maps (2012) 

 
  

4.2 Ensaios realizados no local de ensaio nº 01 (Parque Manibura) 

 

4.2.1 Caracterização da área de ensaio 

 

A Figura 34 mostra um esquema de localização da área de ensaio em relação às 

ruas circundantes.  

Conforme pode ser visto na Figura 35, o sistema de reação (pórtico) foi colocado 

bem de frente para o poste na extremidade da praça distante. Todos os ensaios foram 

realizados na área de projeção do sistema de reação havendo apenas uma distribuição das 

placas no vão livre do pórtico. 
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Figura 34- Localização dos ensaios de placa realizados no Bairro Parque Manibura 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Figura 35 - Localização do sistema de reação utilizado no local de ensaio nº 01 (Parque Manibura) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

 

4.2.2 Descrição dos ensaios 
 

4.2.2.1 Ensaios de caracterização geotécnica 

 

 Foram realizados ensaios para a caracterização geotécnica em laboratório e em 

campo do subsolo do local de ensaio nº 01. Em laboratório, realizou-se a granulometria por 

peneiramento, determinação da umidade higroscópica e dos índices de consistência. É 
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importante salientar que tais caracterizações foram guiadas pelas normas ABNT – 6457/86; 

ABNT – 7181/84; ABNT -7180/84 e ABNT – 6459/84. 

Dessa forma, foram coletadas duas amostras deformadas: a primeira amostra de 

solo mais superficial, e a segunda obtida, de aproximadamente 1 m abaixo da superfície. Para 

a preparação das amostras, o solo foi submetido à secagem prévia, desmanche dos torrões 

(Figura 39a) e quarteamento. Posteriormente, foi selecionada uma amostra de 1 kg, já que, nas 

duas amostras, todo o material tinha dimensões menores que 5 mm.  

Por se tratar do fato de que as duas amostras do local nº 01 serem constituídas de 

areias finas, realizou-se apenas o peneiramento para suas análises granulométricas (Figuras 

36b e 37a). Do material que foi passado na peneira de 2,0 mm, retiraram-se 120g para passar 

na peneira de 0,075 mm e mais 100g para três determinações da umidade higroscópica 

(Figura 37b). Levou-se então à estufa o material retido na peneira 0,075 mm  até sua 

constância de massa. O material foi então passado nas peneiras 1,2; 0,6; 0,42; 0,25; 0,15 e 

0,075 mm. Do material retido na peneira 2,0 mm, fez-se o peneiramento grosso com as 

peneiras 50; 38; 25; 19; 9,5 e 4,8 mm. 

 

Figura 36 -  a) Material para destorroamento b)Amostras para peneiramento

 

a) 

 

b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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Figura 37 - a) Peneiras para peneiramento fino b) Determinação da umidade higroscópica 

 
a) 
 

 
b)

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
 

Na sequência, realizaram-se ensaios para determinação dos limites de consistência 

das amostras preparadas. Na Figura 38, mostra-se a preparação do material e a execução do 

ensaio de determinação do limite de liquidez. 

 
Figura 38 – a) Material sendo preparado para ensaio b) Material no aparelho de Casagrande 

 
a) 
 

b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
 

Foi realizado, em campo, o ensaio do cilindro biselado para determinação da 

massa específica in situ. Para uma melhor caracterização do material com relação a sua 

compacidade e sua variação com a profundidade, foram coletados resultados de sondagem à 

percussão (SPT) em uma empresa local. Essas sondagens foram realizadas nas proximidades 

do local onde as amostras foram coletadas e seus resultados são apresentados no capítulo 6 

deste trabalho.  
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O ensaio de cilindro biselado consiste em cravar um cilindro metálico de 

dimensões padronizadas no solo a partir de um equipamento de percussão. Posteriormente, a 

partir do peso líquido do solo contido no cilindro e do seu volume, o peso específico pode ser 

determinado. Na Figura 39, é ilustrada a pesagem do cilindro biselado após sua cravação no 

solo. 

 
Figura 39 - Cilindro cheio de solo sendo pesado 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

 

 

4.2.2.2 Provas de carga direta 

 

As provas de carga do local de ensaio nº 01 (Parque Manibura) seria executado, a 

princípio, no interior da sede do IPREDE, nas proximidades da execução de um furo de 

sondagem à percussão realizada em outra ocasião por uma empresa local. Entretanto, foi 

encontrada uma série de dificuldades no acesso às proximidades do local da sondagem à 

percussão fazendo com que fosse necessária a realização do ensaio de placa numa área 

externa da instituição. 

O sistema de reação utilizado foi composto por um pórtico de concreto suportando 

mais duas placas de concreto (Figura 40a) com peso total de 70 kN. Para sua instalação, o 

sistema foi deslocado através de um caminhão munck através do qual as peças foram 

suspensas, conforme pode ser visto na Figura 41b.  
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A Figura 41a mostra a preparação do solo para o assentamento do sistema de 

reação e a Figura 40b apresenta a disposição das placas abaixo do sistema e os equipamentos 

do ensaio. 

 

Figura 40 - a) Sistema de reação  b) Instalação do equipamento 

 

 
b)

a)
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Figura 41 - a) Processo de instalação - Espaço preparado b) Suspensão do pórtico pelo caminhão munck

 
a) 

 
b)

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Como o caminhão muck não estava disponível ao longo da realização dos ensaios, 

não foi possível o deslocamento do pórtico para outras posições do terreno. Portanto, foi 

necessária a distribuição das placas em um espaço limitado à projeção do vão do pórtico.  

É importante salientar que foram realizados ensaios de carga direta do tipo rápido, 

com cada estágio de carregamento e descarregamento durando, no total, cinco minutos. 
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Optou-se por esse tipo de ensaio devido à limitação de tempo. Além disso, observou-se 

teoricamente que, por se tratar de solo arenoso de baixíssimo grau de saturação, eventuais 

poro pressões não iriam influenciar de forma significativa os resultados dos ensaios. Para 

certificação desse pressuposto, foi realizado um ensaio lento adicional com a placa de 30 cm 

de diâmetro para comparação dos resultados com os do ensaio rápido para a placa de mesmo 

diâmetro. 

O primeiro ensaio foi realizado com a placa de 50 cm de diâmetro. Foram 

aplicados 8 estágios de carregamento atingindo uma tensão máxima de 233 kPa. Logo após, 

foram feitos 3 estágios de descarregamento. Vale ressaltar que, nesse ensaio, ventou bastante, 

o que pode ter causado alterações nas leituras dos extensômetros. 

O segundo ensaio foi realizado com a placa de 60 cm de diâmetro. Nele foram 

aplicados 9 estágios de carregamento atingindo uma tensão de 227 kPa. O descarregamento 

também se deu em 3 estágios.  

O terceiro ensaio foi realizado com a placa de 30 cm de diâmetro. Foram 

aplicados 8 estágios de carregamento até uma tensão de 384 kPa. Logo após, foram feitos 2 

estágios de descarregamento.  

Por fim, foi realizado um quarto ensaio lento com a placa de 30 cm de diâmetro. 

Nesse caso, foram feitos apenas 5 estágios de carregamento até que fosse obtida a 

estabilização dos deslocamentos. A tensão atingiu o mesmo valor de 384 kPa do ensaio 

rápido. O descarregamento se deu em 2 estágios. Vale ressaltar que a estabilização dos 

deslocamentos foi obtida, em geral, em torno de 15 minutos por estágio de carga. 

Detalhes do macaco hidráulico e da placa de 30 cm podem ser observados na 

Figura 42. Na mesma figura observa-se o extensômetro utilizado para medir os 

deslocamentos. Ainda na Figura 42, verificam-se os tarugos de ferro utilizados como 

complemento para a realização dos ensaios.  
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Figura 42 - Sistema placa, tarugos e macaco hidráulico 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

Ressalta-se que o maior limitador dos ensaios foi o próprio peso do sistema de 

reação. Em alguns ensaios, o macaco chegou a suspender o pórtico do solo, impedindo a 

ampliação das cargas. Essas cargas limitantes variavam de acordo com a posição das placas 

embaixo do pórtico. Por esse motivo, a placa que necessitava de maior carregamento foi 

posicionada no meio do vão e as demais em posições periféricas. 

Outras dificuldades encontradas foram a limitação de tempo e a falta de segurança 

no local dos ensaios. Além disso, houve dificuldades ainda no posicionamento do pórtico. A 

Figura 43 ilustra a instalação do pórtico no local de ensaio  

 

Figura 43 - Contato do suporte do guindaste com o pavimento 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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4.3 Ensaios realizados no local de ensaio nº 02 (Bairro Cearense) 

 

4.3.1 Caracterização da área de ensaio 
 

A Figura 44 mostra um esquema de localização da área de ensaio em relação às 

ruas circundantes. O retângulo destacado é o local onde foi posicionado o sistema de reação. 

 

Figura 44 - Croqui do terreno e da localização das placas no ensaio da 24 de Maio 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

4.3.2 Descrição dos ensaios 
 

4.3.2.1 Ensaios de caracterização geotécnica 
 

Da mesma forma que no local de ensaio nº 01, foram realizados ensaios de 

caracterização geotécnica em laboratório e em campo.  

Os ensaios de laboratório foram realizados para caracterizar, por meio de uma 

investigação mais ampla, o solo presente nos locais onde seriam realizadas posteriormente as 

provas de carga direta.  

Novamente, foram retiradas duas amostras de solo do local de ensaio. A amostra 1 

foi retirada a aproximadamente 30 cm de profundidade e a amostra 2 a 1 m de profundidade. 
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Nesse caso, realizaram-se ensaios granulométricos por peneiramento e sedimentação, 

determinação do peso específico real dos grãos, determinação do teor de umidade natural e 

determinação dos índices de consistência. É importante salientar que tais caracterizações 

foram guiadas pelas normas ABNT – 6457/86; ABNT – 7181/84; ABNT -7180/84, ABNT – 

6508/84 e ABNT – 6459/84. 

Nas amostras do local de ensaio nº 02, optou-se por fazer uma análise 

granulométrica completa (peneiramento e sedimentação) devido à observação da presença da 

fração mais fina cuja proporção poderia ser mais significativa na amostra. Os procedimentos 

iniciais para o ensaio de granulometria já foram citados anteriormente, entretanto, existem 

algumas diferenças quando se inclui a sedimentação.   

Do material que foi passado na peneira de 2,0 mm, retiraram-se 120 g que foram 

postos na peneira de 0,075 mm e para sedimentação. Levou-se então esse material para um 

béquer de 250 cm³ onde foi misturado a uma solução de 125 cm³ de defloculante 

(hexametafosfato de sódio) (Figura 45a). A mistura foi agitada e deixada em repouso por 24h 

(Figura 50b).  

 

Figura 45 - a) Defloculante  b) Béquer com solo e defloculante 

 

 
b) 

a)  
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

No dia seguinte, colocou-se a mistura no aparelho dispersor (Figura 46a) por 

15min. Em seguida, a mistura foi colocada em uma proveta onde se adicionou água destilada 

até que o volume total chegasse a 1000 cm³ (Figura 46b).  
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Figura 46- a) Aparelho dispersor  b) Proveta com material em suspensão 

 

 

b)

a)

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Após a devida agitação, iniciaram-se as leituras cronometradas a partir de 0,5min 

seguindo uma progressão aritmética que chega até leituras feitas em 24h. Realizadas todas as 

leituras, o material foi transferido para passar na peneira de 0,075 mm. A porção retida foi 

levada à estufa até constância de massa. Logo após, essa amostra foi passada nas peneiras 

relativas ao peneiramento fino. Do material retido na peneira 2,0 mm, fez-se o peneiramento 

grosso. 

Devido ao ensaio de sedimentação, foi necessário ainda determinar a densidade 

real dos solos do material através do ensaio do picnômetro. Para isso, utilizaram-se 3 

picnômetros para cada amostra os quais foram pesados em 3 etapas: vazios, com solo mais 

água e apenas com água. Os Procedimentos são ilustrados nas Figuras 47a e 47b. 
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Figura 47 -  a) Picnômetros em aquecimento b) Picnômetros com dispersão de água e solo 

 
a) 

 

b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 Na sequência foram realizados ensaios para determinação dos índices de 

consistência dos solos.  

Assim como no local de ensaio nº 01, foi realizado o ensaio do cilindro biselado e, 

posteriormente, para melhor caracterização do material, foram coletados resultados de 

sondagens à percursão (SPT) realizadas nas proximidades do local de ensaio nº 02 por uma 

empresa local.   

Coletou-se ainda aproximadamente 10 g de solo que foi colocado no aparelho 

Speedy para determinação da umidade natural. Na Figura 48 pode ser visto o aparelho Speedy. 

 

Figura 48 - Aparelho Speedy 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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4.3.2.2 Provas de carga direta 
 

As provas de carga do local de ensaio nº 02 foram realizadas utilizando-se um 

sistema de reação que consistiu em um caminhão carregado com solo e brita com um peso 

total de aproximadamente 200 kN (20 tf).  

Nesse local, foram feitos apenas ensaios rápidos com as placas de 30, 50 e 60 cm 

de diâmetro e utilizando um macaco hidráulico de duplo efeito. 

Para atingir o solo natural e posterior realização dos ensaios de prova de carga 

direta, foi feita uma escavação de dimensão estimada em 2,0 m x 1,0 m, conforme pode ser 

observado na Figura 49. A preparação do terreno foi realizada com o apoio de uma 

construtora local que forneceu a mão de obra necessária. 

 

Figura 49 - Preparação do terreno para realização do ensaio 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Posteriormente a escavação, o caminhão foi posicionado e os componentes da 

prova de carga foram instalados.  

O ensaio inicial se deu com a utilização da placa de 30 cm de diâmetro e foi 

realizado com a aplicação de 8 estágios de carregamento atingindo a tensão de 797 kPa. O 

descarregamento foi realizado em 3 estágios. 

O segundo ensaio foi realizado com uma placa de 50 cm de diâmetro (Figura 50a). 

O ensaio foi planejado  para atingir a tensão de 400 kPa utilizando 8 estágios. No entanto, 

devido à inadequada instalação dos extensômetros, o ensaio foi conduzido apenas até uma 

tensão de 251 kPa. A Figura 50b mostra o descolamento do extensômetro da placa. Devido à 
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falta de tempo hábil, não foi possível a repetição do mencionado ensaio que, posteriormente, 

teve seus resultados extrapolados. 

 

Figura 50- a) Vista da prova de carga direta com placa de 50 cm b) Extensômentro descolado da placa 

 
a) 
 

 
b)

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
 

Na sequência, o terceiro ensaio foi realizado com uma placa de 60 cm. Para isso, 

foi necessária a execução de uma nova escavação. Nas Figuras 51a e 51b, observa-se a nova 

superfície preparada. O ensaio foi executado com a aplicação de 9 estágios de carregamento 

atingindo-se a tensão máxima de 360 kPa. O descarregamento foi realizado através da 

aplicação de 3 estágios. 

 

Figura 51 - a) Escavação executada para a realização da prova de carga com a placa de 60 cm de diâmetro 
b) Execução do ensaio de placa de 60 cm 

a) 
 

b)
 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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4.4 Ensaios realizados no local de ensaio nº 03 (Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante) 

 

4.4.1 Caracterização da área de ensaio 
 

A Figura 52 mostra um esquema de localização da área de ensaio em relação às 

ruas circundantes. O acesso ao local dos ensaios foi feito pela Rua Filadélfia.   

 
Figura 52 - Localização dos ensaios de placa no Bairro Eng. Luciano Cavalcante 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

4.4.2 Descrição dos ensaios 

 

4.4.2.1 Ensaios de caracterização geotécnica 

 

É importante salientar que foram feitas caracterizações geotécnicas em laboratório 

e em campo semelhantes àquelas feitas no Bairro Cearense, portanto, os ensaios foram 

exatamente os mesmos citados anteriormente. A única particularidade foi que, pelo solo 

apresentar-se bastante úmido, optou-se por sua secagem prévia em estufa para a posterior 

realização dos ensaios de laboratório.  

Novamente, foram retiradas 2 amostras do local de ensaio. A amostra 1 foi 

retirada a aproximadamente 30 cm e a amostra 2 a 1 m de profundidade. Realizou-se a 
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granulometria por peneiramento e sedimentação, determinação da densidade real dos grãos, 

determinação da umidade natural e determinação dos índices de consistência.  

Em campo, foi feito o ensaio do cilindro biselado, ensaios de sondagem à 

percussão (SPT) e determinação da umidade através do método expedito Speed. A sondagem 

SPT tinha sido realizada anteriormente por uma empresa local e seus resultados foram 

aproveitados no presente trabalho. 

 

4.4.2.2 Provas de carga direta 

 

As provas de carga direta no local de ensaio nº 03 foram realizadas utilizando-se 

um sistema de reação que consistiu no mesmo caminhão utilizado no ensaio nº 02 (Bairro 

Cearense). Os ensaios foram todos do tipo rápido e foram realizados com o macaco hidráulico 

de duplo efeito. 

Devido ao desnivelamento do terreno, foi necessária a execução de uma 

escavação de forma a possibilitar o acesso do caminhão ao local dos ensaios. Isso pode ser 

observado nas Figuras 53a e 53b. 

O primeiro ensaio foi realizado com a placa de 30 cm de diâmetro e foi executado 

com a aplicação de 5 estágios de carregamento atingindo a tensão máxima de 223 kPa. O 

descarregamento foi feito em 2 estágios.  

O segundo ensaio foi executado com a placa de 50 cm de diâmetro. Realizou-se o 

carregamento em 8 estágios chegando-se à tensão de 160 kPa. O descarregamento foi feito em 

2 estágios. 

O terceiro e último ensaio foi realizado com a placa de 60 cm de diâmetro. Foram 

aplicados 8 estágios de carregamento de valor máximo de tensão de 150 kPa. O 

descarregamento foi realizado em 2 estágios.  
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Figura 53 - a) Rampa improvisada para acesso do caminhão b) Desnível entre o terreno e a calçada 

 
a) 

 
b)

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013)
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

São mostrados os resultados dos ensaios realizados em laboratório e em 

campo. Apesar das sondagens à penetração (SPT) não terem sido executadas 

especificamente para o presente trabalho, também têm seus resultados expostos nesse 

capítulo. 

 

5.1 Resultados do local de ensaio nº 01 (Bairro Parque Manibura) 

 

5.1.1 Resultados ensaios de caracterização geotécnica 

 

Conforme relatado anteriormente, no local de ensaio nº 01 (Parque 

Manibura) foram realizados ensaios granulométricos, massa específica in situ e limites 

de consistência. A amostra 1 se refere à porção mais superficial do solo 

(aproximadamente 30 cm), já a amostra 2 foi retirada a 1 m de profundidade. A Tabela 

12 mostra o resumo dos resultados obtidos com a realização dos ensaios 

granulométricos das amostras 1 e 2. A Tabela 13 mostra os resultados dos demais 

ensaios de caracterização realizados do local de ensaio nº 01 e suas respectivas 

classificações pelo sistema Highway Research Board (HRB) e pelo Sistema Unificado 

de Classificação dos Solos (SUCS). 

 

Tabela 12- Resultados dos ensaios granulométricos no Bairro Parque Manibura 
Amostra 1 - Granulometria (% passando) 

2'' 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" nº 4 nº 10 nº 40 nº 100 nº 200 
100 100 100 100 100 100 100 100 95 33 28 

Amostra 2 - Granulometria (% passando) 
2'' 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" nº 4 nº 10 nº 40 nº 100 nº 200 
100 100 100 100 100 100 100 100 93 39 29 

  

Tabela 13 - Resultados dos demais ensaios de caracterização no Bairro Parque 
Manibura 

Peso Específico 
(kN/m³) 

Umidade 
(%)  LL IP 

Classificação HRB Classificação SUCS 

16  3 - NP A-2-4 SM 
  

A partir dos resultados da Tabela 12, observa-se que não houve variação do 

tipo de solo nas profundidades ensaiadas, sendo que tanto a amostra 1 como a amostra 
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2, tem-se uma areia fina com cerca de 30% de finos. A umidade na condição natural é 

baixa (apenas 3%). A partir de ensaios para determinação dos limites de consistência, 

observou-se que o solo tem comportamento não plástico. Dessa forma, o resultado 

obtido aponta a classificação que indica um solo granular e, portanto, não plástico.    

No Gráfico 6, apresentam-se as curvas granulométricas das amostras 01 e 

02. A quase coincidência nas curvas mostra a homogeneidade do solo encontrado entre 

a superfície e a profundidade de 1 m. 

 
Gráfico 6 - Curva granulométrica – Bairro Parque Manibura 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

A sondagem do local de ensaio nº 01 foi realizada no próprio prédio do 

IPREDE, próximo à praça onde foram realizados os ensaios de placa. Na Figura 54 

podem-se observar os índices de resistência à penetração (NSPT) e o perfil geotécnico até 

8,45 m de profundidade. 

O perfil de resistência (Figura 54) é bastante baixo, em geral, em toda a 

profundidade ensaiada sendo que, a 4 m de profundidade, o NSPT assume valores 

ínfimos. O nível d’água não foi encontrado até a profundidade ensaiada. As camadas 

analisadas são compostas por areias siltosas com variação de cor e compacidade até 

cerca de 5 m de profundidade, seguida de areia silto-argilosa com variação de cor e 

compacidade até 8,45 m.  
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Figura 54 - Sondagem à percussão (SPT) realizada no local de ensaio nº 01 (Parque Manibura) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

   

 

5.1.2 Resultados das provas de Carga Direta 

 

A seguir, são apresentados os resultados dos ensaios de placa realizados no 

local de ensaio nº 01. As placas utilizadas apresentam 30, 50 e 60 cm de diâmetro. 

Foram executados 3 ensaios rápidos, um com cada placa e, para averiguar possíveis 

diferenças entre ensaios rápidos e lentos, foi realizado um ensaio lento com a placa de 

30 cm. Os Gráficos 7 a 9 mostram as curvas tensão x recalque. 

 
Gráfico 7 - Resultado da prova de carga do local de ensaio nº 01 - Placa de 30 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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Gráfico 8 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 01 - Placa de 50 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Gráfico 9 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 01 - Placa de 60 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

  

Os recalques máximos encontrados para cada uma das placas de 30, 50 e 60 

cm de diâmetro foram, respectivamente, 2,21 mm; 0,84 mm e 1,60 mm. Os valores 

residuais foram de 0,44 mm; 0,33 mm e 0,43 mm. 

Esse ensaio mostrou deslocamentos e recuperação elástica baixos.  

Com o objetivo de comparar os resultados entre ensaios rápidos e ensaios 

lentos, realizou-se um ensaio lento apenas com a placa de 30 cm de diâmetro. Neste, os 

recalques foram medidos até a estabilização nas leituras. No Gráfico 10, apresentam-se 

os resultados obtidos no ensaio lento juntamente com os resultados do ensaio rápido 

executado na placa de mesmo diâmetro.  
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Gráfico 10 - Ensaios de placa lento e rápido no local de ensaio nº 01 - Placa de 30 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Comparando-se as curvas do Gráfico 10, observa-se que os resultados dos 

dois tipos de ensaios não apresentaram diferenças consideráveis em termos absolutos. 

Inclusive o ensaio lento apresentou recalques ligeiramente inferiores aos obtidos no 

ensaio rápido. Conforme já sinalizado pela literatura, fica confirmado que ensaios de 

prova de carga rápidos em areias não apresentam resultados consideravelmente 

diferentes dos lentos, já que nesses casos todo recalque ocorre muito rapidamente. 

 

5.2 Resultados do local de ensaio nº 02 (Bairro Cearense) 

 

5.2.1 Ensaios de Caracterização Geotécnica 

 

Conforme foi relatado no capítulo anterior, no local de ensaio n° 02 foram 

realizados ensaios granulométricos por peneiramento e sedimentação, peso específico 

real dos grãos, umidade natural, índices de consistência, umidade in situ, massa 

específica in situ e sondagem à penetração (SPT). As Tabelas 14 e 15 mostram, 

respectivamente, os resultados dos ensaios granulométricos e dos demais ensaios junto 

com sua classificação em sistemas consagrados. 
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Tabela 14 - Resultados dos ensaios granulométricos no local de ensaio nº 02 (Bairro 
Cearense) 

Amostra 1 - Granulometria (% passando) 
2'' 1 1/2" 1" 3/4"  1/2" 3/8"  nº4 nº10 nº16 nº30 nº40 nº50 nº100 nº200 
100 100 100 100 100 100 100 99 93 89 85 49 13 9 

Amostra 2 - Granulometria (% passando) 
2'' 1 1/2" 1" 3/4"  1/2" 3/8"  nº4 nº10 nº16 nº30 nº40 nº50 nº100 nº200 
100 100 100 100 100 100 99 98 93 88 85 47 11 8 

 
 

Tabela 15 - Resultados dos demais ensaios de caracterização no local de ensaio nº 02 
(Bairro Cearense) 

Peso 
específico 
(kN/m³) 

Densidade 
real 

Umidade 
(%) 

LL  IP Classificação 
HRB 

Classificação 
SUCS 

14,2 2,57 4 - NP A-2-4 SP 
 

Pode-se observar que a umidade natural do solo é de apenas 4%. O peso 

específico de campo é de 14,2 kN/m³ enquanto a densidade real dos grãos é de 2,57. 

Quanto aos limites de consistência, as amostras se tratam de solos granulares não 

plásticos. Quanto à composição granulométrica. ambas as amostras são 

predominantemente areias com pequena quantidade de argila. O Gráfico 11 mostra a 

distribuição granulométrica das amostras com curvas praticamente coincidentes. 

 

Gráfico 11 - Curvas granulométricas – Amostra 1 e 2 – Bairro Cearense 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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A Figura 55 mostra os resultados das sondagens à percussão do local de 

ensaio nº 02. Vale registrar que as referidas sondagens foram obtidas de uma 

investigação geotécnica realizada por uma empresa particular nas imediações do local 

de ensaio nº 2. 

 

Figura 55 - Sondagens à percussão realizada no Bairro Cearense 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

As sondagens SP 01, SP 02, SP 03 e SP 04 mostram-se bastante 

semelhantes entre si tanto no perfil geotécnico quanto nos índices de resistência à 

penetração (NSPT). Os índices de resistência (NSPT) apresentam baixos valores até 12 m 

de profundidade. A partir daí observa-se a elevação gradual do NSPT até 17 m. A 

camada mais superficial é composta por areia fofa, fina a média com pouca areia grossa 

até, aproximadamente, 8,60 metros.  Na sequência, tem-se areia fina a grossa, fofa a 

medianamente compacta, cinza até 15,90 m. O nível d’água está a 7,50 metros. 

 

5.2.2 Provas de Carga Direta 

 

As placas utilizadas no local de ensaio nº02 apresentam 30, 50 e 60 cm de 

diâmetro. Os ensaios executados foram do tipo rápido e os Gráficos 12 a 14 mostram as 

curvas tensão x recalque dos referidos ensaios. 
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Gráfico 12 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 02 - Placa de 30 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Gráfico 13 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 02 - Placa de 50 cm de diâmetro 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Conforme foi relatado anteriormente, devido à inadequada instalação no 

ensaio realizado com a placa de 50 cm, o extensômetro perdeu o contato com a placa e, 

o ensaio não pôde continuar até a máxima tensão planejada. 

Devido a um comportamento anômalo de um dos deflectômetros, utilizando 

a placa de 60 cm de diâmetro, só foi possível prosseguir com o ensaio com apenas um 

deflectômetro. O Gráfico 14 mostra o resultado das leituras obtidas. 
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Gráfico 14 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 02 - Placa de 60 cm de diâmetro  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Os recalques máximos encontrados para cada uma das placas de 30, 50 e 60 

cm de diâmetro foram, respectivamente, 8,80 mm; 3,41 mm e 20,04 mm. Os valores 

residuais para as placas de 30 e 60 cm de diâmetro foram de 1,62 mm e 1,77 mm. A 

placa de 50 cm, conforme mencionado anteriormente, não teve fases de 

descarregamento.  

 

5.3 Resultados do local de ensaio n° 03 (Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante) 

 

5.3.1 Ensaios de Caracterização Geotécnica 

 

De acordo com o que foi relatado anteriormente, os ensaios que foram feitos 

no Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante são praticamente os mesmos realizados no 

Bairro Cearense. A Tabela 16 mostra os resultados dos ensaios granulométricos obtidos 

para o local de ensaio n° 03 e a Tabela 17 apresenta os resultados dos demais ensaios 

realizados juntamente com a classificação do solo pelos sistemas Highway Research 

Board (HRB) e Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS).  
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Tabela 16 - Granulometria do Bairro Eng. Luciano Cavalcante 
Amostra 1 - Granulometria (% passando) 

2'' 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  nº4 nº10 nº16 nº30 nº40 nº50 nº100 nº200 
100 100 100 100 100 100 100 100 94 90 86 50 14 9 

Amostra 2 - Granulometria (% passando) 
2'' 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  nº4 nº10 nº16 nº30 nº40 nº50 nº100 nº200 
100 100 100 100 100 100 100 100 95 91 88 50 15 10 

 

Tabela 17 - Resultados dos demais ensaios de caracterização no local de ensaio nº 03 
(Bairro Eng. Luciano Cavalcante) 

Peso 
específico 
(kN/m³) 

Densidade 
real dos 
grãos 

Umidade 
(%)  LL  IP 

Classificação 
HRB 

Classificação 
SUCS 

16,0  2,57  8 - NP A-2-4 SP-M  
 

Como a umidade em campo era de 8%, foi necessário realizar os ensaios 

com secagem prévia na estufa. O peso específico de campo é de 16,0 kN/m³ enquanto a 

densidade dos grãos é de 2,57. Quanto aos limites de liquidez e de plasticidade, o solo 

apresenta-se como não plástico. Por fim, a composição granulométrica de ambas as 

amostras corresponde à areia fina com pouca quantidade de argila. O Gráfico 15 mostra 

as curvas granulométricas praticamente coincidentes das amostras ensaiadas. 

  

Gráfico 15 - Curvas granulométricas do solo do local de ensaio nº 03 (Bairro Eng. Luciano Cavalcante) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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Assim como no local de ensaio nº 02, a sondagem à percussão (SPT) do 

local de ensaio nº 03 também foi obtida de uma investigação geotécnica realizada por 

uma empresa particular. A Figura 56 mostra os resultados da referida sondagem. 

 

Figura 56 - Sondagem à percussão realizada no Bairro Eng. Luciano Carneiro 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

O perfil de resistência do local de ensaio nº 03 apresenta valores bastante 

baixos até cerca de 12 m, a partir daí o NSPT cresce progressivamente com a 

profundidade. Os 4,96 m mais superficiais são aproximadamente onde se inicia o nível 

d'água e coincidem com uma camada de areia siltosa seguido de areia argilosa até 11,11 

m. Logo após há uma fina camada de silte arenoso até 11,51 m; argila arenosa com 

pedregulhos até 13,01 m; argila com pedregulhos até 15,36 m; e, por fim, areia argilosa 

com pedregulhos até 16,37 m.  

 

5.3.2 Provas de Carga Direta 

 

Os Gráficos 16 a 18 mostram as curvas tensão x recalque das provas de 

carga rápidas executadas no local de ensaio nº 03.  

Devido a um comportamento anômalo de um dos deflectômetros, utilizando 

a placa de 30 cm de diâmetro, só foi possível prosseguir com o ensaio com apenas um 

deflectômetro. O Gráfico 16 mostra o resultado das leituras obtidas. 
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Gráfico 16 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 03 - Placa de 30 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Gráfico 17 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 03 - Placa de 50 cm de diâmetro 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Gráfico 18 - Resultado da prova de carga no local de ensaio nº 03 - Placa de 60 cm de diâmetro  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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Os recalques máximos encontrados para cada uma das placas de 30, 50 e 60 

cm de diâmetro foram, respectivamente, 11,82 mm; 23,53 mm e 19,05 mm. Os valores 

residuais foram de 0,46 mm; 0,69 mm e 0,45 mm.  

Esse solo apresentou grandes deslocamentos em relação aos demais locais 

de ensaios, mostrando-se bastante deformável e baixa recuperação elástica. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

   

As análises dos resultados desta pesquisa foram realizadas nas seguintes 

etapas: estimativa das tensões admissíveis, dos recalques e dos coeficientes de reação 

vertical dos locais de ensaio (nº01, 02 e 03); análise comparativa das estimativas 

realizadas objetivando observar os métodos mais adequados para serem utilizados em 

trabalhos práticos; e, por fim, emprego dos métodos de melhor desempenho na previsão 

de comportamento de subsolos arenosos fofos de locais diversos.  

A seguir são apresentadas as metodologias utilizadas no presente trabalho 

para a estimativa do comportamento geotécnico dos locais ensaiados. 

 

6.1 Metodologia de análise 

 

• Tensões admissíveis 

 

Para o cálculo das tensões admissíveis, foram utilizados três métodos: o 

método de Housel (1929) que, considerando a correção da forma e tamanho da fundação 

real, utiliza os dados do ensaio de três placas para se encontrar a tensão admissível final; 

o método de “Van der Veen-Housel” o qual consiste em uma adaptação desenvolvida 

para o presente trabalho onde se utilizam estimativas da capacidade de carga efetuadas 

pelo método de Van der Veen (1953) e aplicando-as no método de Housel (1929) e, por 

fim, o método da limitação de recalques onde se medem os deslocamentos nas placas de 

ensaio, extrapolando-os, posteriormente, para estimar os recalques da fundação real. 

Para a utilização do método de Housel (1929), admitiu-se um recalque de 

referência para as três placas (30, 50 e 60 cm de diâmetro). Nas curvas tensão x 

recalque, obtiveram-se, de cada uma das placas, as respectivas tensões que causaram o 

deslocamento arbitrado. Vale destacar que o recalque arbitrado foi estipulado com base 

em um valor que pudesse caracterizar convencionalmente um recalque máximo 

admissível da fundação real. A partir disso, elaborou-se um gráfico tensão x P/A, onde 

P representa o perímetro da placa e A sua área. Dessa forma, o recalque tornou-se uma 

constante independente do diâmetro da placa. Feito isso para as três placas, os três pares 

de pontos foram utilizados para a construção de uma curva que se relaciona com as 
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mencionadas variáveis (qadm, P/A). Determinou-se então uma função linear que melhor 

representasse essa relação. Com a obtenção da equação linear para os ensaios com as 

três placas, é possível atribuir qualquer valor da relação P/A e se estimar o 

correspondente valor da tensão admissível. Essa relação foi estabelecida através de um 

processo iterativo sendo que os valores da tensão admissível determinados devem 

corresponder à dimensão da fundação “real”.  

Para o pré-dimensionamento das fundações, utilizaram-se as cargas máxima 

e mínima dos pilares de cada obra em análise, aplicando uma fórmula empírica muito 

utilizada na prática para estimar preliminarmente a tensão admissível de solos arenosos 

(σadm = NSPT/5), estimou-se a tensão admissível inicial. Com o valor da dimensão da 

fundação, encontrou-se um valor de qadm correspondente (P/A) na equação linear obtida 

previamente pelo método de Housel (1929). A partir daí, com o valor de qadm obtido foi 

possível estimar uma nova dimensão da fundação. Esse procedimento pode ser melhor 

observado através do fluxograma da Figura 57. 

 

Figura 57 - Fluxograma para o método de Housel (1929) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

O método de Van der Veen (1953) relaciona os valores de 1-Q/Qr, num 

gráfico semilogarítmico, com os dos recalques obtidos na prova de carga. Isso foi feito 

arbitrando-se valores constantes da carga de ruptura (Qr) e sendo Q a carga em cada 
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estágio de carga do ensaio de placa. Trata-se de um processo iterativo até que seja 

obtida, pela variação dos valores de Qr, uma reta. 

Entretanto, como por esse método são obtidas tensões de ruptura para cada 

um dos ensaios, não é possível, apenas com o mencionado método, a determinação da 

qadm de uma fundação superficial de qualquer forma e tamanho. Para o presente 

trabalho, efetuou-se uma adaptação aqui denominada de “Van der Veen-Housel”. No 

procedimento convencional, para utilização do Método de Housel (1929), a qadm é 

estabelecida a partir de um recalque que corresponde a considerar uma ruptura 

convencionalmente estabelecida. Porém, para fins de pesquisa, além do procedimento 

convencional, foi determinada ainda a qadm por extrapolação da qult pelo método de Van 

der Veen, dessa forma, considera-se uma ruptura física. O que se fez foi dividir as 

tensões de ruptura pelo fator de segurança 2, de acordo com a NBR 6122/2010 (método 

semi-empíricos ou analíticos com provas de carga), obtendo-se assim as tensões 

admissíveis. Esses últimos valores foram então aplicados nas curvas tensão x recalque 

dos ensaios de placa de origem e de lá foram obtidos os respectivos recalques. Foi então 

realizado o mesmo procedimento para gerar o gráfico qadm x P/A estipulado por Housel 

e daí foram obtidas as dimensões das fundações e suas tensões. A utilização do método 

é esquematicamente ilustrada no fluxograma da Figura 58. 

 

Figura 58 - Fluxograma para o método de "Van der Veen - Housel" 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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Vale comentar que a modificação proposta para a determinação das σadm por 

meio de extrapolação implica em se considerar uma ruptura física ao invés de 

convencioná-la a partir de valores máximos admissíveis para os recalques. 

O terceiro método de estimativa da tensão admissível consiste na limitação 

do recalque da fundação “real”, o qual, conforme citado anteriormente, só poderia 

atingir o valor máximo admissível de 25 mm.  

Primeiramente, conhecendo-se as cargas máxima e mínima dos pilares de 

cada uma das cargas de estudo, estimou-se preliminarmente a tensão admissível 

dividindo-se o índice de resistência à penetração por 5. Com o valor preliminar da 

tensão admissível e da carga, foi possível obter a dimensão de uma sapata quadrada. A 

partir da tensão admissível estimada, obteve-se, na curva tensão x recalque, o respectivo 

recalque da maior placa ensaiada. Com o recalque da mencionada placa, extrapola-se o 

recalque da fundação quadrada "real" a partir da equação (53). 

 

r& = r� &
�

'0,�
'0,�                                                                                                                (53) 

 

Onde: 

wB = recalque da fundação real (mm); 

wb = recalque da placa (mm); 

B = dimensão da fundação real (m); 

b = dimensão da placa (m); 

Is,B = fator de forma da fundação real; 

Is,b = fator de forma da placa. 

 

É importante ressaltar que a Eq. 53 considera o meio homogêneo (E 

constante). 

Posteriormente à extrapolação dos recalques da placa de ensaio para a 

fundação quadrada de tamanho real, verificou-se se o recalque estimado não 

ultrapassaria os 25 mm admissíveis.  
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Figura 59 - Fluxograma para o método da extrapolação de recalques 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

• Estimativa de recalques  

 

Para o estudo dos recalques, foram consideradas duas etapas. A primeira 

etapa consistiu na estimativa dos recalques, através de métodos de cálculo consagrados, 

das placas de 30, 50 e 60 cm de diâmetros para as condições dos locais de ensaio. Na 

segunda etapa, visou-se a estimativa dos deslocamentos das fundações reais através dos 

métodos cujos resultados mais se aproximaram dos realmente apresentados pelas placas. 

A Figura 60 mostra os procedimentos utilizados no estudo dos recalques 

para os locais de ensaio. 

 

Figura 60 - Procedimentos para o estudo dos recalques 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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- Método dos elementos finitos (MEF); 

- Schmertmann (1978);  

- Método de Décourt (1992);  

- Método de Burland e Burbidge (1985). 

É importante salientar que, em todos os métodos, arbitrou-se que a tensão 

média aplicada seria a própria tensão admissível obtida através do Método de Housel 

(1929) para cada um dos locais de ensaio.  

Os resultados dessas estimativas foram então comparados aos resultados 

reais obtidos nos ensaios de placa. O método de cálculo que mais se aproximou da 

realidade foi utilizado para a estimativa dos recalques das fundações reais. 

Vale observar que, para a aplicação do Método dos elementos finitos 

(MEF), foi utilizado o programa Plaxis 3D para o qual foi utilizada a licença da 

Universidade de Brasília (UnB), a qual esta autora é profundamente agradecida. 

 

• Estimativa do coeficiente de reação vertical  

 

A estimativa do coeficiente de reação vertical (ks1) foi realizada através de 3 

procedimentos: por ensaio de placa, por correlações com o NSPT e através da Teoria da 

Elasticidade.  

Para o ensaio de placa, devido a não linearidade da curva tensão x recalque, 

Velloso e Lopes (2004) indicam o procedimento de se delimitar um trecho de 

carregamento de interesse e se trace uma reta secante nessa região da curva. Sabendo 

que a curva tensão x recalque sempre parte da origem (0,0) e, definindo-se os pontos 

finais tanto para o trecho inicial como para a secante, é possível usar a expressão (50) 

mencionada anteriormente para se obter o coeficiente de reação vertical para o ensaio de 

prova de carga direta. A Figura 61 mostra graficamente como obter o coeficiente de 

reação vertical a partir de provas de carga. 
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Figura 61 - Estimativa do coeficiente de reação vertical através do ensaio de placa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

Obtido o valor de kv relativo à placa de ensaio que, nesse caso, foi a circular 

de 30 cm de diâmetro, utiliza-se a equação (54) que considera o solo um meio elástico 

homogêneo e semi-infinito, para convertê-lo em ks1 o qual corresponde a uma placa 

quadrada de 1 pé (30,48 cm), de forma que: 

 
 

)*,& = )*,� �
&

'0,�
'0,�                                                                                                            (54) 

 

Onde: 

kv.B = coeficiente de reação vertical da placa maior; 

kv.b = coeficiente de reação vertical da placa menor; 

B = dimensão da fundação maior; 

b = dimensão da fundação menor; 

Is,B = fator de forma da fundação maior; 

Is,b = fator de forma da fundação menor. 

 

Em seguida, estimou-se o ksl através de correlações estabelecidas por 

Terzaghi (1955) e De Mello (1971) de acordo com a Figura 62 e com a Tabela 21, 

respectivamente. 
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Figura 62 - Correlação proposta por Mello (1971) do ks1 com o NSPT 

 
Fonte: De Mello (1971) 

 

Tabela 18 - Correlação proposta por Terzaghi (1955) do ks1 com o tipo de solo 
Areias Fofa Med. Compacta Compacta 

faixa de valores (x 1000 kN/m³) 0,6 - 1,9 1,9 - 9,6 9,6 - 32 
areia acima N.A. (x 1000 kN/m³) 1,3 4,2 16 
areia submersa (x 1000 (kN/m³) 0,8 2,6 9,6 

 Fonte: Velloso e Lopes (2004) 
 

Por fim, estimou-se o ksl através da Teoria da Elasticidade pela relação com 

o módulo de elasticidade E na equiparação das equações de recalques de placa rígida em 

meio elástico homogêneo com o da placa em solo de Winkler que fornece a equação 

(55). 

 

)* = �
����

�
'0

�
&                                                                                                                 (55) 

                     

Onde: 

kv = coeficiente de reação vertical; 

E = módulo de elasticidade ou módulo de Young; 

Is = coeficiente de forma; 

B = dimensão da placa. 
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6.2 Análises referentes ao local de ensaio n° 01  

 

Inicialmente, estimaram-se parâmetros do solo do local de ensaio n° 01 

através de correlações com o índice de resistência à penetração (NSPT) e o tipo de solo. 

As correlações utilizadas foram mencionadas anteriormente no item 2.1.3 para os 

seguintes parâmetros: ângulo de atrito (φ), módulo de elasticidade (E), coeficiente de 

Poisson (ν) e densidade relativa (Dr). O Gráfico 19 apresenta as estimativas dos índices 

mencionados com sua variação ao longo da profundidade. 

 
Gráfico 19 – Parâmetros do solo do local de ensaio n° 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

O coeficiente de Poisson (ν) é um parâmetro com valor constante estimado 

em 0,25. Isso se deve à forma de obtenção em função apenas do tipo de solo, o qual, 

para esse caso, não mudou ao longo da profundidade da sondagem. 

No Gráfico 20, os resultados das provas de carga realizadas no local de 

ensaio n° 01 são plotados em sobreposição.  
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Gráfico 20 - Sobreposição dos ensaios de placa realizados no local de ensaio n° 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Através do Gráfico 20, é possível observar que não ocorreu uma 

proporcionalidade entre recalques e os diâmetros das placas, ou seja, a placa de 30 cm 

apresentou recalques maiores do que a placa de 50 cm para as mesmas tensões 

aplicadas. Esse comportamento anômalo pode interferir nos gráficos obtidos a partir do 

método de Housel. Isso pode ter ocorrido devido a problemas em algum dos ensaios. 

Por exemplo, o vento, quando incide fortemente na viga de alumínio usada no ensaio de 

placa, pode causar medições incorretas nos extensômetros. Como foi registrado 

anteriormente, ventou bastante durante o ensaio da placa de 50 cm de diâmetro, em 

função disso, optou-se por descartar os resultados para essa placa nas análises.  

  

6.2.1 Previsão das tensões admissíveis 

  

Conforme relatado anteriormente, no presente trabalho foram utilizados três 

métodos para a previsão de tensões admissíveis: o Método de Housel (1929), o método 

de Van der Veen-Housel e a verificação por limitação de recalques. A seguir, são 

apresentadas as estimativas obtidas com a utilização de cada um deles. 
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• Previsão das tensões admissíveis pelo Método de Housel (1929) 

 

A previsão das tensões admissíveis pelo Método de Housel (1929) foi 

realizada a partir de um recalque arbitrado como admissível. Nesse caso, o recalque 

considerado foi de 1,60 mm. Esse valor foi arbitrado por ter sido o deslocamento 

máximo alcançado pela placa de 30 cm de diâmetro. Em cada uma das curvas tensão x 

recalque, as tensões correspondentes são as tensões admissíveis para as placas. A partir 

daí, foi possível construir um gráfico cujo eixo vertical é a tensão admissível e o eixo 

horizontal com a razão entre perímetro (P) e área (A) das placas de 30 e 60 cm de 

diâmetro. A determinação da tensão admissível, pelo método de Housel (1929), deve ser 

realizada a partir da realização de três ensaios com diferentes diâmetros. No entanto, na 

impossibilidade da utilização dos resultados da placa de 50 cm, adotou-se o 

procedimento de prosseguir com a determinação a partir de apenas dois ensaios 

realizados com as placas de 30 e 60 cm. No Gráfico 23, mostra-se a relação σadm x P/A 

obtida pela aplicação do Método de Housel (1929) para os ensaios realizados no local 

de ensaio n° 01 com as placas de 30 e 60 cm de diâmetro. 

  

Gráfico 21 - Método de Housel para tensões admissíveis no local de ensaio n° 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

  

Conhecendo-se a equação linear do gráfico σadm x P/A (y = 9,75x + 160), foi 

possível aplicar um procedimento interativo para obter a dimensão da fundação real e 

sua tensão admissível.  Foram então atribuídos um valor mínimo e um valor máximo de 

carga para os pilares de uma obra hipotética no local de ensaio os quais foram 

respectivamente 35 kN e 50 kN. 
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 O valor inicial da tensão admissível foi estimado a partir da fórmula prática 

(σadm=NSPT/5). Sabendo-se que a tensão é dada pela razão entre força e área, obtiveram-

se as dimensões de sapatas quadradas para a tensão admissível obtida pelo NSPT com as 

cargas máxima e mínima. Para as dimensões encontradas, aplicaram-se suas respectivas 

razões P/A na equação linear pelo Método de Housel (1929). A partir disso, obtêm-se 

novas tensões admissíveis no Gráfico 21 e aplicado novamente o mesmo procedimento 

para encontrar novas dimensões. Esse processo é realizado até que as tensões e as 

dimensões tornem-se convergentes. Por fim, adotou-se a maior dimensão encontrada e 

sua respectiva tensão (a favor da segurança). A Tabela 29 apresenta os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 19 - Tensão Admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 01 
através do Método de Housel 

Método de Housel – Local de ensaio n° 01 
Diâmetro da 
placa (cm) 

Tensão Admissível 
da placa (kPa) 

Tensão Admissível da 
fundação (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

30 290 
186 1,60 

60 225 
 
 
 
• Previsão das tensões admissíveis para o Método de Van der Veen – Housel 

 

O método da extrapolação por Van der Veen (1953) consiste em determinar 

a carga de ruptura última por tentativas. Partindo de um valor de carga Qu qualquer 

adotado, calculam-se os valores correspondentes de ln (1-Q/Qu). Estes valores são 

plotados em um gráfico em função do recalque w. Novas tentativas são realizadas com 

outros valores de Qu. Quando resultar um gráfico reto (linha de tendência cujo R² tender 

a 1), o valor adotado de Qu que o originou, corresponde à carga de ruptura. Dessa forma, 

obtém-se, através de uma curva exponencial, o valor de uma tensão de ruptura que faça 

com que a função utilizada se assemelhe à curva tensão x recalque do ensaio.  

A expressão que define a curva tensão x recalque proposta por Van der 

Veen foi generalizada por Aoki (1991), dando origem ao método de Van der Veen 

generalizado, onde a expressão é a seguinte: 

 

�s = ��[1 − \�(,+9�)]                                                                                                  (56) 
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Onde: 

p e s = coordenadas dos pontos da curva tensão x recalque 

pk = pressão de ruptura a determinar 

a = coeficiente que depende da fundação e natureza do solo e define a forma da curva 

b = ponto de interseção da reta procurada no método, com o eixo das abscissas.  

Com base na expressão generalizada obtém-se a curva ajustada, arbitrando-

se valores para "s" e calculando os valores correspondentes para “p". 

O Gráfico 22 mostra a aproximação da curva exponencial com a curva 

experimental para a placa de 50 cm de diâmetro. Observa-se que, dependendo do 

comportamento da curva tensão x recalque, a curva exponencial pode ser bastante 

concordante com os resultados reais.  

   

Gráfico 22 – Extrapolação da curva tensão x recalque pelo Método de Van der Veen da curva do local de 
ensaio nº 01 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
  

 

O Gráfico 23 mostra os resultados obtidos com a extrapolação das curvas 

tensão x recalque obtidas dos ensaios realizados no local de ensaio n° 01. A tendência é 

que haja uma proporcionalidade inversa entre os resultados das tensões obtidas e o 

diâmetro das placas, ou seja, as menores placas apresentarem as maiores tensões 

admissíveis, conforme pode ser visto no Gráfico 25.  
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Gráfico 23 -  Extrapolação das tensões admissíveis pelo método de Van der Veen – Local de ensaio n° 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

A Tabela 20 apresenta a tensão admissível e a dimensão da fundação real 

obtida através da adaptação do “Método Van der Veen – Housel”. Conforme 

mencionado anteriormente, a tensão admissível foi obtida dividindo as tensões de 

ruptura pelo fator de segurança 2 recomendado pela ABNT - 6122/2010.  

 

Tabela 20 - Resultados para o local de ensaio n° 01 através do Método de Van der Veen 
- Housel 

Método de Van der Veen - Housel  
Diâm. da placa 

(cm) 
Tensão de ruptura da 

placa (kPa) 
Tensão Admissível 

(kPa) 
Dim. da fundação 

(m) 
30 480 

150 1,80 50 420 

60 380 
 

É importante comentar que o método de Van der Veen essencialmente 

considera apenas a ruptura do solo. Portanto, o método de “Van der Veen-Housel” 

propõe a estimativa da tensão admissível final a partir das tensões admissíveis obtidas 

para cada placa por extrapolação das provas de carga direta. 

 

• Previsão das tensões admissíveis pela limitação dos recalques 

 

A tensão admissível para o local de ensaio nº 01 também foi estimada 

através da limitação dos recalques da maior placa utilizada no ensaio (60 cm de 

diâmetro). Portanto, o valor obtido equivale à tensão causadora do maior recalque na 

placa de 60 cm de diâmetro. Pela equação (52), para o recalque máximo na placa de 60 
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cm, a fundação real apresentaria um recalque equivalente a 11,4 mm, ou seja, muito 

inferior ao valor admissível de 25 mm. 

A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos para a estimativa da tensão 

admissível pelo método da limitação dos recalques.  

 

Tabela 21 - Tensão Admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 01 
através da limitação de recalque 

Método de limitação dos recalques - Local de ensaio n° 01 
Diâmetro da placa 

(cm) 
Recalque na 

fundação (mm) 
Tensão Adm. da 
fundação (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

60 11,4 220 1,50 
 

 Pode-se observar que a limitação de recalques apresentou a maior tensão 

admissível entre os três principais métodos utilizados. Esse resultado se deve ao método 

da limitação de recalques seguir o comportamento do ensaio de placa considerando o 

bulbo de tensões da placa. Em função da variação de comportamento do solo ao longo 

da profundidade, não é possível assegurar que o comportamento da fundação “real” 

seria semelhante à placa de 60 cm com a aplicação da tensão de 220 kPa. 

No caso do local de ensaio nº 01, observa-se que as diferenças entre os três 

resultados obtidos através do Método de Housel (1929), pelo Método “Van der Veen-

Housel” e pela limitação de recalques não foram elevadas.  

 

6.2.2 Previsão de recalques para o local de ensaio nº 01 
 

Com o objetivo de avaliar as metodologias capazes de proporcionar as 

previsões mais concordantes, foram calculados os recalques através de 5 métodos 

consagrados: Método de Décourt (1992), Burland e Burbidge (1985), Schmertmann 

(1970), Teoria da Elasticidade e o Método dos Elementos Finitos. 

Em cada camada de solo, para as estimativas de recalques, foram utilizados 

parâmetros de deformabilidade obtidos em função do índice de resistência à penetração 

(NSPT) médio. 

Na Tabela 22 apresentam-se os valores estimados para o recalque do local 

de ensaio nº 01 considerando as placas das provas de carga de 30, 50 e 60 cm de 

diâmetro. 
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Tabela 22 - Valores estimados para o recalque do local de ensaio nº 01 

Referência Fórmula  
Recalque (mm) 

Placa de 
30 cm 

Placa de 
50 cm 

Placa de 
60 cm 

Décourt (1992) S = 27 OXI,L
�  10,8 15,5 17,6 

Burland e Burbidge (1985) r = OXI,L 1,71
��,� �+�� 43,6 74,2 83,6 

Schmertmann (1970) r = O,}�}� � u�,s�s

�

s��
∆� 7,8 10,0 11,1 

Teoria da Elasticidade r = OX 1 − ��
� u+u u� 9,8 16,4 19,7 

MEF - 18,6 27,3 32,1 
 

No Método de Décourt (1992), o N = 2 é o índice de resistência à 

penetração na profundidade de assentamento da placa, B é o diâmetro da placa em m 

(0,3; 0,5 ou 0,6) e q = 0,186 MPa é a tensão admissível obtida pelo método de Housel. 

Na proposta de Burland e Burbidge (1985), q = 186 kPa é a tensão aplicada, 

B é a menor dimensão da placa em m (0,3; 0,5 ou 0,6), N = 2 é a média do número de 

golpes no SPT na profundidade de influência Z1, fs = 1 é o fator de forma e fl é o fator 

de espessura compressível que teve os valores de 0,84; 1 e 0,99 para cada umas das 

placas de 30, 50 e 60 cm de diâmetro, respectivamente.  

No Método de Schmertmann (1970), qa = 186 kPa é a tensão aplicada, C1 = 

1 é o fator de correção devido ao embutimento, C2 = 0,47 é o fator de correção devido 

às deformações viscosas, trabalhou-se com apenas uma espessura Δz referente à área de 

deformação máxima da placa no solo igual a B/2 (0,15; 0,25 e 0,3 m), Iε,i é o índice de 

deformação específica máxima (1,17; 0,90 e 0,83) e o Ei = 4200 kPa se refere ao 

módulo de elasticidade na região onde foi calculado o Iε,i. 

Para a Teoria da Elasticidade, utilizou-se q = 186 kPa sendo a tensão 

aplicada, B sendo a menor dimensão da placa (0,3; 0,5 ou 0,6 m), ν = 0,25 é o 

coeficiente de Poisson para o tipo de solo do local de ensaio nº 01, E = 4200 kPa é o 

módulo de Young, o fator de profundidade Id = 1  para o carregamento na superfície, o 

fator de espessura de camada compressível Ih = 1 considerando o meio de espessura 

infinita, e o fator de forma da placa e sua rigidez Is = 0,79 considerando a placa circular 

rígida.  

Quanto ao Método dos Elementos Finitos, os dados de entrada para o 

programa Plaxis foram: o módulo de elasticidade médio para a camada mais superficial 
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Emédio = 4200 kPa, peso específico natural γ = 13,6 kN/m³, peso específico saturado γsat 

= 14,6 kN/m³, coeficiente de Poisson ν = 0,25 e coesão c = 0,01 kPa. Apesar de se tratar 

de uma areia, o programa não aceita coesão nula, dessa forma, atribuiu-se um valor 

bastante baixo para possibilitar o processamento do programa. Após a entrada dos dados 

de materiais, é definida um domínio do sistema para que pudesse ser feita a simulação 

conforme mostra a Figura 63. 

 

Figura 63 – a) Representação da placa na malha 3D  b)Representação do carregamento na placa 

 
a) 
 
 
 

 
b) 
 

Fonte: Plaxis 3D Foundation 

 

No Gráfico 24, apresentam-se os valores estimados para o recalque das placas de 

30, 50 e 60 cm de diâmetro juntamente com os valores obtidos com a realização das referidas 

provas de carga. 

 

Gráfico 24 - Recalques estimados para o local de ensaio nº 01 

 
Fonte : Elaborada pela autora (2013) 
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Para as placas de 30, 50 e 60 cm de diâmetro, os maiores valores foram estimados 

a partir da utilização da proposta de Burland e Burbidge (1985) e os menores pelo Método de 

Schmertmann (1970). 

Comparando-se as estimativas efetuadas com os valores medidos nas placas, 

numa média geral para todos os locais de ensaio e todas as placas, verifica-se que as propostas 

mais concordantes foram os métodos de Décourt (1992) e Schmertmann (1970). Tendo como 

referência os recalques das provas de carga, obteve-se pelo Método de Décourt (1992) um 

erro máximo de 19,61 vezes o valor real. Já com a utilização da proposta de Schmertmann 

(1970), a maior diferença obtida foi de 12,3 vezes o valor real. 

 

6.2.3 Previsão dos coeficientes de reação vertical (ks1) 

 

Conforme explicado anteriormente, a previsão dos coeficientes de reação vertical 

foi realizada através de três métodos: ensaio de placa, métodos semi-empíricos e através da 

Teoria da Elasticidade pela expressão (53).  

O Gráfico 25 mostra o resumo dos ks1 obtidos pelos métodos citados. 

 

Gráfico 25 - Coeficientes de reação vertical para o local de ensaio n° 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

A partir do Gráfico 25, pode-se observar que o maior valor do coeficiente de 

reação vertical foi obtido através do método da limitação de recalques.  
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6.3 Análises referentes ao local de ensaio n° 02  

 

Para o local de ensaio nº 02, primeiramente, estimaram-se parâmetros do solo 

ensaiado através de correlações com o índice de resistência à penetração (NSPT) e o tipo de 

solo. O Gráfico 26 apresenta esses índices com sua variação ao longo da profundidade. 

 
Gráfico 26 - Parâmetros do solo do local de ensaio n° 02 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

O coeficiente de Poisson (ν) do perfil do subsolo do local de ensaio nº 02 foi 

estimado em 0,25 ao longo de toda a profundidade ensaiada, já que não houve variação do 

tipo de solo com profundidade. 

No Gráfico 27, os resultados das provas de carga realizadas no local de ensaio n° 

02 são plotados em sobreposição.  

 

Gráfico 27 - Sobreposição dos ensaios de placa realizados no local de ensaio n° 02 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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A partir do Gráfico 27, é possível observar que a curva tensão x recalque da placa 

de 50 cm de diâmetro foi interrompida prematuramente devido a um problema relacionado à 

instalação dos extensômetros. Além disso, a curva da placa de 60 cm de diâmetro apresentou 

um comportamento bastante diferente das demais curvas (deformações muito maiores). A 

diferença de comportamento é atribuída ao ensaio com a placa de 60 cm ter sido realizado 

numa escavação diferente das demais placas, o que pode ter variado a cota do fundo da 

escavação e o material solicitado. Dessa forma, a utilização do Método de Housel para o local 

de ensaio nº 02 não foi possível. Optou-se então, por estimar a tensão admissível desse local 

limitando o recalque da fundação “real”, cuja determinação será apresentada em seguida. 

Além da limitação de recalques, utilizou-se ainda o método de Van der Veen-Housel.  

  

6.3.1 Previsão das tensões admissíveis  
 

Conforme relatado anteriormente, a curva de tensão x recalque do local de ensaio 

n° 02 apresentou particularidades que inviabilizaram a estimativa da tensão admissível através 

do Método de Housel. Para o presente caso, optou-se, portanto, em utilizar apenas o Método 

de Van der Veen – Housel e o procedimento de limitação dos recalques. 

 

• Previsão das tensões pelo Método de Van der Veen – Housel 

 

O método da extrapolação por Van der Veen (1953) consiste em utilizar uma 

curva exponencial para se assemelhar à curva tensão x recalque do ensaio de placa, extrapolar 

seus valores e estimar o ponto onde ocorrerá a ruptura do solo. Entretanto, existem 

comportamentos da curva tensão x recalque que se distanciam muito de uma curva 

exponencial. É o que se evidencia na prova de carga realizada com a placa de 60 cm de 

diâmetro do local de ensaio nº 02 conforme pode ser visto no Gráfico 28.  
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Gráfico 28 - Extrapolação da curva tensão x recalque pelo método de Van der Veen 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 
 

Pode-se atribuir esse comportamento da curva desenvolvida pelo método de Van-

de-Veen aos recalques excessivos apresentados pela placa de 60 cm, ou seja, valores de 

recalque muito altos, geraram uma curva tensão x recalque com ruptura prematura. 

Nesse caso, por não apresentar pontos condizentes entre as curvas, optou-se por 

não considerar o ensaio realizado com a placa de 60 cm de diâmetro para o presente método. 

O Gráfico 29 apresenta os resultados obtidos com as extrapolações realizadas com as curvas 

tensão x recalque das placas de 30 e 50 cm de diâmetro.   

 

Gráfico 29 - Estimativas das tensões admissíveis pelo método de Van der Veen – Local de ensaio n° 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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acentuada diferença entre os valores das tensões admissíveis geraria um gráfico inconsistente 

cuja interpretação seria questionável. 

 

• Previsão das tensões admissíveis pela limitação de recalques 

 

O método de limitação de recalque foi considerado o referencial para esse caso. A 

placa de 60 cm de diâmetro, mais uma vez, foi o elemento determinante para o recalque 

admissível. A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos através do procedimento relatado.   

 
Tabela 23 - Tensão Admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 02 através 
da limitação de recalque 

Método de limitação dos recalques - Local de ensaio n° 02 
Diâmetro da 
placa (cm) 

Recalque na 
fundação (mm) 

Tensão Adm. da 
fundação (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

60 24,2 120 3,00 
   

 

6.3.2 Previsão de recalques para o local de ensaio nº 02 
 

Na Tabela 24 apresentam-se os valores estimados para o recalque do local de 

ensaio nº 02 considerando as placas das provas de carga de 30, 50 e 60 cm de diâmetro. 

É importante indicar que, como não foi possível aplicar os métodos de Housel 

(1929) e o de “Van der Veen-Housel” para a estimativa da tensão admissível do local de 

ensaio nº 02, utilizou-se a tensão admissível obtida pela limitação de recalques como valor da 

tensão aplicada (qaplic) nos 5 métodos de estimativas de recalques desse caso.  
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Tabela 24 - Valores estimados para o recalque do local de ensaio nº 02 

Referência Fórmula  
Recalque (mm) 

Placa de 
30 cm 

Placa de 
50 cm 

Placa de 
60 cm 

Décourt (1992) S = 27 OXI,L
�  4,7 6,7 7,6 

Burland e Burbidge (1985) r = OXI,L 1,71
��,� �+�� 15,9 27,1 30,6 

Schmertmann (1970) r = O,}�}� � u�,s�s

�

s��
∆� 3,0 4,0 4,5 

Teoria da Elasticidade r = OX 1 − ��
� u+u u� 4,4 7,4 8,9 

MEF - 23,3 34,1 37,8 

 

No Método de Décourt (1992), o N = 3 é o índice de resistência à penetração na 

profundidade de assentamento da placa, B é o diâmetro da placa em m (0,3; 0,5 ou 0,6) e q = 

0,120 MPa é a tensão aplicada. 

Na proposta de Burland e Burbidge (1985), q = 120 kPa é a tensão aplicada, B é a 

menor dimensão da placa em m (0,3; 0,5 ou 0,6), N = 3 é a média do número de golpes no 

SPT na profundidade de influência Z1, fs = 1 é o fator de forma e fl é o fator de espessura 

compressível que teve os valores de 0,84; 1 e 0,99 para cada umas das placas de 30, 50 e 60 

cm de diâmetro, respectivamente.  

No Método de Schmertmann (1970), qa = 120 kPa é a tensão aplicada, C1 = 1 é o 

fator de correção devido ao embutimento, C2 = 0,47 é o fator de correção devido às 

deformações viscosas, trabalhou-se com apenas uma espessura Δz referente à área de 

deformação máxima da placa no solo igual a B/2 (0,15; 0,25 e 0,3 m), Iε,i é o índice de 

deformação específica máxima (1,01; 0,81 e 0,76) e o Ei = 6000 kPa se refere ao módulo de 

elasticidade na região onde foi calculado o Iε,i. 

Para a Teoria da Elasticidade, utilizou-se q = 120 kPa sendo a tensão aplicada, B 

sendo a menor dimensão da placa (0,3; 0,5 ou 0,6 m), ν = 0,25 é o coeficiente de Poisson para 

o tipo de solo do local de ensaio nº 02, E = 6000 kPa é o módulo de Young, o fator de 

profundidade Id = 1  para o carregamento na superfície, o fator de espessura de camada 

compressível Ih = 1 considerando o meio de espessura infinita, e o fator de forma da placa e 

sua rigidez Is = 0,79 considerando a placa circular rígida.  

Quanto ao Método dos Elementos Finitos, os dados de entrada para o programa 

Plaxis foram: o módulo de elasticidade E = 6000 kPa, peso específico não saturado γ = 
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14,2kN/m³, peso específico saturado γsat = 15,2 kN/m³, coeficiente de Poisson ν = 0,25 e 

coesão c = 0,01. 

No Gráfico 30, apresentam-se os valores estimados para o recalque das placas de 

30, 50 e 60 cm de diâmetro juntamente com os valores medidos a partir da realização das 

referidas provas de carga. 

 

Gráfico 30 - Recalques estimados para o local de ensaio nº 02 

 
Fonte : Elaborada pela autora (2013) 

 

 

Para as placas de 30, 50 e 60 cm de diâmetro, os maiores valores foram estimados 

a partir da utilização do Método dos Elementos Finitos e os menores pela proposta de 

Schmertmann (1970). 

Comparando-se as estimativas efetuadas com os valores medidos nas placas, 

verifica-se que as propostas mais concordantes foram os métodos pela Teoria da Elasticidade 

e por Décourt (1992). Tendo como referência os recalques das provas de carga, obteve-se pela 

Teoria da Elasticidade uma diferença máxima de 43,44 vezes o valor real. Já com a utilização 

da proposta de Décourt (1992), a maior discrepância obtida foi de 45,5 vezes o valor real. 

Nesse caso, o Método de Schmertmann (1970) apresentou um erro de 24% contra a 

segurança, portanto, optou-se por desconsiderá-lo. 
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6.3.3 Previsão dos coeficientes de reação vertical (ksl) 
 

Conforme relatado anteriormente, a previsão do coeficiente de reação vertical foi 

realizada através de três métodos: ensaio de placa, correlações semi-empíricas e através da 

Teoria da Elasticidade. Entretanto, como não foi possível prever a tensão admissível através 

do “Método de Van der Veen - Housel”, o ks1 foi estimado pelo procedimento da limitação de 

recalques.  

O Gráfico 31 mostra o resumo das estimativas do coeficiente de reação vertical 

(ks1) efetuadas para o local de ensaio nº 02. 

 
Gráfico 31 - Coeficientes de reação vertical para o local de ensaio n° 02 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Observa-se que a estimativa do coeficiente de reação vertical (ksl) realizada a 

partir de ensaios de placa foi superior às obtidas através de correlações semi-empíricas e pela 

Teoria da Elasticidade. Portanto, tendo como referência a estimativa do ksl a partir dos 

resultados das provas de carga, observa-se que correlações semi-empíricas proporcionam 

previsões que indicam que o solo apresenta cerca de metade da rigidez medida a partir da 

referida prova de carga.  

 

6.4 Análises referentes ao local de ensaio n° 03  

 

Inicialmente, estimaram-se parâmetros do solo do local de ensaio n° 03 através de 

correlações com o índice de resistência à penetração (NSPT) e o tipo de solo. As correlações 

utilizadas foram para os seguintes parâmetros: ângulo de atrito (φ), módulo de elasticidade 

(E), coeficiente de Poisson (ν) e densidade relativa (Dr). O Gráfico 30 representa esses índices 

com sua variação ao longo da profundidade. 
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Gráfico 32  - Parâmetros do solo do local de ensaio n° 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

O coeficiente de Poisson (ν), assim com nos demais ensaios, é um parâmetro cujo 

valor é 0,25 constante ao longo da profundidade. Isso se deve à sua correlação apenas com o 

tipo de solo (areia fina), o qual se assemelha entre as camadas mais superficiais dos três 

ensaios realizados.  

No Gráfico 33, os resultados das provas de carga realizadas no local de ensaio n° 

03 são plotados em sobreposição.  

Pelo Gráfico 33, nota-se que existe uma inversão de posicionamento entre as 

curvas de 50 e 60 cm de diâmetro, pois a placa de 60, em condições normais de ensaio, 

deveria apresentar valores maiores de recalques para as mesmas tensões aplicadas. Por esse 

motivo, optou-se por descartar os resultados da placa de 50 cm de diâmetro para a construção 

do gráfico do Método de Housel (1929) para a estimativa da tensão admissível. 

 
Gráfico 33 - Sobreposição dos ensaios de placa realizados no local de ensaio n° 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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6.4.1 Previsão das tensões admissíveis  

 

A previsão das tensões admissíveis para o local de ensaio n° 03 foi similar à 

realizada para o local de ensaio n° 01. Utilizaram-se o Método de Housel (1929) e a adaptação 

do “Método de Van der Veen - Housel”. 

 

• Previsão das tensões admissíveis pelo Método de Housel (1929) 

 

Para o local de ensaio n° 03, os procedimentos adotados para a previsão das 

tensões admissíveis foram os mesmos utilizados para o local de ensaio n° 01 a partir do 

Método de Housel (1929). Novamente, utilizaram-se apenas as placas de 30 e 60 cm de 

diâmetro para arbitrar o valor do recalque e suas respectivas tensões. O recalque arbitrado 

nesse caso foi de 7,0 mm. A escolha do valor de 7 mm se deveu, conforme pode se observar 

no Gráfico 34, por esse ser o último valor anterior à inversão de posição entre as curvas 

tensão x recalque das placas de 50 e 60 cm de diâmetro.  

O Gráfico 34 apresenta a reta obtida com a utilização do Método de Housel 

(1929) para a estimativa da tensão admissível do subsolo do local de ensaio nº 03. 

 

Gráfico 34 - Método de Housel para tensões admissíveis no local de ensaio n° 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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A Tabela 25 apresenta os valores estimados da tensão admissível e da dimensão 

da fundação para o local de ensaio n° 03 através da utilização do método de Housel. 

 

Tabela 25 - Tensão admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 03 através de 
Housel 

Método de Housel - Local de ensaio n°03 
Diâmetro da 
placa (cm) 

Tensão Admissível da 
placa (kPa) 

Tensão Admissível da 
fundação (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

30 150 
15 5,60 

60 75 
 

Pela Tabela 25, observa-se que a magnitude da tensão admissível estimada é 

muito inferior às obtidas para os locais de ensaio nº 01 e 02. Nesse caso, verifica-se a 

necessidade da adoção da dimensão da sapata muito elevada, fazendo com que a adoção da 

alternativa de utilização de sapatas seja inviável.  

 

• Previsão das tensões admissíveis pelo Método de “Van der Veen – Housel” 

 

A utilização do método da extrapolação de Van der Veen (1953) para o local de 

ensaio nº 03 foi feita de forma semelhante a do local de ensaio n° 01. 

O Gráfico 35 mostra os resultados obtidos com a extrapolação das curvas tensão x 

recalque obtidas para os ensaios realizados no local de ensaio n° 03. A placa de 30 cm de 

diâmetro apresentou a maior tensão admissível, conforme esperado.  

 

Gráfico 35 - Extrapolação das tensões admissíveis pelo método de Van der Veen - Local de ensaio n° 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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A Tabela 26 apresenta a estimativa da tensão admissível e a dimensão da 

fundação real obtida através da utilização da adaptação do “Método Van der Veen – Housel”.  

 

Tabela 26 - Tensão admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 03 através do 
Método Van der Veen-Housel 

Método de Van der Veen - Housel / Local de ensaio n° 03 
Diâmetro da 
placa (cm) 

Tensão de Ruptura 
da placa (kPa) 

Tensão 
Admissível  (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

30 260 
46 3.30 50 190 

60 170 
 

 

• Previsão das tensões admissíveis pela limitação de recalques 

 

Assim como nos demais locais de ensaio, foi realizada a estimativa da tensão 

admissível pela limitação de recalques nas placas extrapolando para a fundação “real” através 

da equação (44). Novamente, observou-se que a placa que definiu a tensão foi a de 60 cm de 

diâmetro, pois esta apresentou os maiores recalques e, consequentemente, a fundação “real” 

apresentou também elevados deslocamentos. A Tabela 27 apresenta os resultados obtidos em 

termo de tensão admissível e dimensão da fundação.  

 

Tabela 27 - Tensão admissível e dimensão da fundação para o local de ensaio n° 03 através da 
limitação de recalques 

Método de limitação dos recalques - Local de ensaio n° 03 
Diâmetro da placa 

(cm) 
Recalque na fundação 

(mm) 
Tensão Adm. da 
fundação (kPa) 

Dimensão da 
fundação (m) 

60 2,00 20 5,00 
 

Através desse método, constata-se mais uma vez que o local de ensaio nº 03 

apresenta uma tensão admissível muito baixa. 

No caso do local de ensaio nº 03, os resultados obidos através do método de 

Housel (1929) e pelo método “Van der Veen – Housel” apresentaram grandes diferenças entre 

si, ao contrário do resultado do método da limitação de recalques que se apresentou bastante 

concordante com o método de Housel.  
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6.4.2 Previsão de recalques para o local de ensaio nº 03 
 

Na Tabela 28 apresentam-se os valores estimados para o recalque do local de 

ensaio nº 03 considerando as placas das provas de carga de 30, 50 e 60 cm de diâmetro. 

 

Tabela 28 - Valores estimados para o recalque do local de ensaio nº 03 

Referência Fórmula  
Recalque (mm) 

Placa de 
30 cm 

Placa de 
50 cm 

Placa de 
60 cm 

Décourt (1992) S = 27 OXI,L
�  0,6 0,8 0,9 

Burland e Burbidge (1985) r = OXI,L 1,71
��,� �+�� 3,5 6,0 6,7 

Schmertmann (1970) r = O,}�}� � u�,s�s

�

s��
∆� 0,4 0,6 0,7 

Teoria da Elasticidade r = OX 1 − ��
� u+u u� 0,8 1,4 1,7 

MEF - 23,1 39,4 46,6 

 

No Método de Décourt (1992), o N = 2 é o índice de resistência à penetração na 

profundidade de assentamento da placa, B é o diâmetro da placa em m (0,3; 0,5 ou 0,6) e q = 

0,015 MPa é a tensão aplicada. 

Na proposta de Burland e Burbidge (1985), q = 15 kPa é a tensão aplicada, B é a 

menor dimensão da placa em m (0,3; 0,5 ou 0,6), N = 2 é a média do número de golpes no 

SPT na profundidade de influência Z1, fs = 1 é o fator de forma e fl é o fator de espessura 

compressível que teve os valores de 0,84; 1 e 0,99 para cada umas das placas de 30, 50 e 60 

cm de diâmetro, respectivamente.  

No Método de Schmertmann (1970), qa = 15 kPa é a tensão aplicada, C1 = 1 é o 

fator de correção devido ao embutimento, C2 = 0,47 é o fator de correção devido às 

deformações viscosas, trabalhou-se com apenas uma espessura Δz referente à área de 

deformação máxima da placa no solo igual a B/2 (0,15; 0,25 e 0,3 m), Iε,i é o índice de 

deformação específica máxima (0,66; 0,60 e 0,58) e o Ei = 4000 kPa se refere ao módulo de 

elasticidade na região onde foi calculado o Iε,i. 

Para a Teoria da Elasticidade, utilizou-se q = 15 kPa sendo a tensão aplicada, B 

sendo a menor dimensão da placa (0,3; 0,5 ou 0,6 m), ν = 0,25 é o coeficiente de Poisson para 

o tipo de solo do local de ensaio nº 03, E = 4000 kPa é o módulo de Young, o fator de 
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profundidade Id = 1  para o carregamento na superfície, o fator de espessura de camada 

compressível Ih = 1 considerando o meio de espessura infinita, e o fator de forma da placa e 

sua rigidez Is = 0,79 considerando a placa circular rígida.  

Quanto ao Método dos Elementos Finitos, os dados de entrada para o programa 

Plaxis foram: o módulo de elasticidade E =4000 kPa, peso específico não saturado γ = 16,0 

kN/m³, peso específico saturado γsat = 17,0 kN/m³, coeficiente de Poisson ν = 0,25 e coesão c 

= 0,01. 

No Gráfico 38 apresentam-se os valores estimados para o recalque das placas de 

30, 50 e 60 cm de diâmetro juntamente com os valores obtidos com a realização das referidas 

provas de carga. 

Para as placas de 30, 50 e 60 cm de diâmetro, os maiores valores foram estimados 

a partir da utilização do Método dos Elementos Finitos e os menores pela proposta de 

Schmertmann (1970). 

Comparando-se as estimativas efetuadas com os valores medidos nas placas, 

verifica-se que as propostas mais concordantes foram os métodos da Teoria da Elasticidade e 

de Burland e Burbidge (1985). Tendo como referência os recalques das provas de carga, 

obteve-se pela Teoria da Elasticidade uma diferença máxima de 67% a favor da segurança. Já 

com a utilização da proposta de Burland e Burbidge(1985), a maior diferença obtida foi de 

4,98 vezes o valor original. Nesse caso, o Método de Schmertmann (1970) apresentou um erro 

de até 59% e o de Décourt (1992) de 13%, os dois contra a segurança. 

 

Gráfico 36 - Recalques estimados para o local de ensaio nº 03 

 
Fonte : Elaborada pela autora (2013) 
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6.4.3 Previsão dos coeficientes de reação vertical (ksl) 

 

Conforme relatado anteriormente, a previsão dos coeficientes de reação vertical 

(ksl) foi realizada através de três métodos: ensaio de placa, correlações semi-empíricas e 

através da Teoria da Elasticidade. 

O Gráfico 37 mostra uma comparação entre as estimativas do ksl realizadas para o 

local de ensaio nº 03. 

 

Gráfico 37 - Coeficientes de reação vertical para o local de ensaio n° 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Observa-se que, para o local de ensaio n° 03, os coeficientes obtidos se 

aproximaram muito para os quatro métodos utilizados. No entanto, para o local de ensaio nº 

01, no método baseado no ensaio de placa, o coeficiente de reação vertical apresentou um 

valor mais elevado, o que mostra que o solo é menos deformável em relação aos demais locais 

de ensaio nº 02 e 03. Pode-se dizer então que esses métodos indiretos de estimativa do 

coeficiente de reação vertical (ks1) são mais precisos em casos de solos mais deformáveis. 

 

6.5 Análises Comparativas 

 

6.5.1 Análise comparativa das estimativas das tensões admissíveis 
 

No presente item, são comparados os resultados das estimativas das tensões 

admissíveis efetuadas a partir de ensaios de três placas com aqueles estimados a partir de 

alguns dos métodos mais utilizados na prática corrente. São eles: o método prático, a Teoria 

de Terzaghi (1943) e os métodos semi-empíricos de Terzaghi e Peck (1943, 1967) e de 

Meyerhof (1965).  
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O método prático é muito utilizado na fase de anteprojeto das fundações de um 

edifício. Trata-se apenas de estipular o índice de resistência à penetração (NSPT) representativo 

da camada de solo que receberá a fundação superficial e dividi-lo por 5. O resultado é dado 

pela tensão admissível em kgf/cm². 

Já a Teoria de Terzaghi (1943), consiste em um método teórico para determinação 

da capacidade de carga do solo o qual despreza a resistência ao cisalhamento do solo acima 

do nível da base da fundação, substituindo-o por uma sobrecarga q = γD. Para o presente 

trabalho, foi necessário estimar o ângulo de atrito do solo de fundação dos 3 locais de ensaios, 

visto que não foram realizados ensaios de cisalhamento direto ou de um ensaio triaxial.      

Os métodos semiempíricos utilizam correlações para a determinação de 

propriedades de deformação dos solos a partir de ensaios de campo (SPT e CPT), que são 

utilizados em métodos teóricos. O Método de Terzaghi e Peck (1948, 1967) é utilizado para 

sapatas em solos arenosos e se traduz na Eq. 56: 

 

�, w = 4,4 (H`ab��
�I 3 (&9�K

�& 3�
                                                                                                 (56) 

 

Onde: 

σadm: tensão, em kgf/cm², que produz um recalque de 1”; 

B: menor dimensão em pés (B≥4’); 

NSPT: número de golpes da sondagem à percussão (SPT). 

            

Um problema para a utilização desse método é que o NSPT mínimo a ser utilizado 

na equação (56) tem valor 4, entretanto, os valores reais para todos os locais de ensaio desse 

trabalho ficaram entre 2 e 3. 

Outro método semi-empírico utilizado no presente estudo foi o de Meyerhof 

(1965), cujas equações são apresentadas a seguir: 

 

�, w = H����
J    (B < 4)                                                                                                          (57) 

�, w =  H`ab����
�� (&9�K

& 3�
  (B ≥ 4’)                                                                                       (58) 

 

Onde: 

B: menor dimensão da sapata em pés; 

wadm: recalque admissível em polegadas; 
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σadm: tensão admissível dada em kgf/cm². 

 

Os resultados utilizados para fins de comparação foram as tensões admissíveis 

obtidas através do método de Housel (1929) (local de ensaio nº01 e nº03), pelo método de 

“Van der Veen – Housel” (local de ensaio nº01 e nº03), pela limitação de recalque, pelo 

método Prático, pelo método teórico de Terzaghi (1943) e pelos métodos semi-empíricos de 

Terzaghi e Peck (1948, 1967) e Meyerhof (1965). Todos os resultados estão ilustrados no 

Gráfico 38. 

 

Gráfico 38 - Comparação entre as tensões admissíveis encontradas por diversos métodos 

     
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

Observa-se que, com exceção do local de ensaio nº 01, os maiores valores de 

tensão admissível foram obtidos pelo Método de Terzaghi (1943).  

Por outro lado, pode-se ver que a posição dos valores obtidos através do Método 

Prático são variáveis em relação aos locais de ensaio. Tendo como referência os métodos de 

Housel (1929) e Van der Veen-Housel, para os locais 1 e 2 o método Prático apresentou 

estimativas da γadm subestimadas. O contrário ocorreu para o local de ensaio nº 03. 

Os métodos semi-empíricos de Terzaghi e Peck (1948, 1967) e de Meyerhof 

(1965) mostraram-se bastante conservadores para os locais de ensaio nº01 e nº02, porém para 

o ensaio nº03, as estimativas da γadm foram bastante convergentes.  

Observando os resultados para todos os métodos utilizados, pode-se determinar     

valores finais de tensões admissíveis para cada local de ensaio. Entretanto, é importante 

salientar que a escolha da tensão admissível do solo oferece sua parcela de subjetividade 

dentro da faixa dos resultados obtidos por diferentes métodos. Essa escolha depende da 
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experiência do engenheiro, do conhecimento do solo através de outros ensaios, do tipo de 

método utilizado, da viabilidade da adoção do tipo de fundação e etc. Referindo-se aos 

métodos que estimam a tensão admissível através dos ensaios de três placas, para o local de 

ensaio nº 01, é proposto que se adote a tensão admissível de 150 kPa para uma fundação 

quadrada de 1,80 x 1,80 m, sendo este um valor intermediário dos obtidos a partir dos demais 

métodos. Para o local de ensaio nº 02, propõe-se a adoção da tensão admissível de 120 kPa 

para uma fundação quadrada de 3,00 x 3,00 m, sendo este um valor obtido a partir da 

limitação dos recalques. Por fim, para o local de ensaio nº 03, a tensão a adotar, para uma 

fundação de 5,70 x 5,70 m, seria de 15 kPa. Entretanto, as tensões estimadas para esse local 

foram sempre muito baixas, apontando para a inviabilização do uso de fundações superficiais.  

Diante das estimativas das tensões admissíveis nos locais onde foram realizados 

ensaios com três placas de diâmetros de 30, 50 e 60 cm, foi observado que nenhum dos 

métodos teóricos e semiempíricos utilizados no presente trabalho forneceram estimativas de 

tensões concordantes com os resultados obtidos através das provas de carga direta realizadas.   

 

6.5.2 Análise comparativa dos recalques  
 

Tomando como base os resultados obtidos para a determinação dos recalques das 

placas das provas de carga realizadas nos locais de ensaio nº 01, 02 e 03, foi possível verificar 

que as propostas mais concordantes foram a Teoria da Elasticidade e o Método de Décourt 

(1992). 

Pode-se dizer que o Método de Schmertmman (1978) e o Método dos Elementos 

Finitos (MEF) mostraram resultados bastante discordantes dos valores medidos nos ensaios 

devido às correlações utilizadas para o módulo de elasticidade (E) através do NSPT. 

Entretanto, como o módulo de elasticidade não é um dado facilmente obtido, o 

Método de Décourt (1992) mostrou-se o método mais adequado para casos práticos onde os 

únicos dados diretos relativos ao solo são os índices de resistência à penetração (NSPT). 

Portanto, foi observado que o método de Décourt (1992) é, dentre os métodos avaliados, o 

método mais adequado para estimar o recalque de fundações em solos arenosos de baixa 

compacidade na cidade de Fortaleza, em função do índice de resistência (NSPT) de sondagem à 

percussão e para o caso da não realização de ensaios de placa.  

A partir daí, foram estimados os recalques das fundações “reais” com as 

dimensões adotadas no item 6.5.1 para os locais de ensaio nº 01 e nº 02.   
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Dessa forma, para a fundação “real” do local de ensaio nº 01, ou seja, para a 

fundação do tipo sapata quadrada de 1,80 x 1,80 m, estima-se, através do Método de Décourt 

(1992), um recalque de 20,4 mm. 

Para o local de ensaio nº 02, em uma fundação do tipo sapata quadrada de 3,00 x 

3,00 m, estima-se, a partir do Método de Décourt (1992), um recalque de 5,8 mm. 

Vale comentar que esses valores estimados são menores que o máximo valor 

absoluto de 25 mm. Segundo Velloso e Lopes (2004), a maioria das estruturas é capaz de 

resistir a um recalque diferencial de 20 mm e, para sapatas em areias, é pouco provável que o 

recalque diferencial seja maior que 75% do recalque máximo. Foi justamente devido a isso 

que se adotou para o recalque absoluto limite o valor de 25 mm. 

Esses resultados obtidos indicam que as sapatas dos locais nº 01 e 02 apresentam, 

além de segurança quanto à ruptura, deformações compatíveis com as que as estruturas 

convencionais são capazes de suportar. Vale comentar que os recalques do local de ensaio nº 

03 não foram determinados pelo fato de sua fundação ter se mostrado pouco viável técnica e 

economicamente.  

 

6.5.3 Análise comparativa das estimativas dos coeficientes de reação vertical 
 

Neste item do trabalho, os coeficientes de reação vertical (ksl) para todos os locais 

de ensaio através de diferentes métodos são comparados. Os métodos utilizados foram os 

seguintes: o modelo de Winkler considerando as tensões admissíveis obtidas pelo método da 

limitação de recalques; as correlações semi-empíricas de Mello (1971) e Terzaghi (1955) e 

através da Teoria da Elasticidade. O Gráfico 39 mostra um comparativo entre os resultados 

obtidos para cada local de ensaio. 
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Gráfico 39 - Coeficientes de reação vertical (ksl) estimados para os locais de ensaio nº 01, 02 e 03 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 

Pode-se observar que as estimativas do ksl do local de ensaio nº 01, tiveram maior 

variação. Já para os outros locais de ensaio nº 02 e nº 03, as estimativas dos  coeficientes 

foram bastante próximas umas das outras. Pode-se atribuir esse comportamento do local de 

ensaio nº 01 aos menores deslocamentos encontrados nos seus ensaios de carga direta em 

relação aos demais locais de ensaio. Portanto, o local de ensaio nº 01 mostrou o solo menos 

deformável. 

 Dessa forma, é possível atribuir valores médios de coeficiente de reação 

vertical (ksl) para cada um dos locais de ensaio. Para o local de ensaio nº 01, ksl = 52 MPa/m, 

para o local de ensaio nº 02, ksl = 20 MPa/m e, para o local de ensaio nº 03, ksl = 14 MPa/m.  

 

6.6 Emprego dos métodos de melhor desempenho 

 

Conforme visto no capítulo 3 do presente trabalho, foram coletados, em uma 

empresa local, dados de provas de carga direta e de sondagens à percussão de quatro locais 

diferentes da cidade de Fortaleza. Esses locais foram selecionados devido às características de 

solo semelhantes aos locais de ensaio deste trabalho. Dessa forma, tratam-se de solos arenosos 

com baixa compacidade cuja sondagem apresenta índices de resistência à penetração menores 

que 5 nas camadas superficiais.  

Através das análises realizadas anteriormente, foi possível estimar os parâmetros 

estudados (tensão admissível, recalque e coeficiente de reação vertical) através dos métodos 

considerados mais adequados para o tipo de solo referente aos estudos de caso. Aproveitando 

a semelhança entre os solos dos locais de ensaio e os solos dos ensaios coletados em uma 
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empresa local, utilizaram-se esses métodos para a estimativa dos mesmos parâmetros dos 

lugares referentes aos dados coletados. 

Os locais apresentados situam-se nos endereços: Rua Joaquim Lima, Av. Padre 

Antônio Tomás, Rua Senador Pompeu e Rua Almirante Rufino. 

A definição da semelhança entre o solo de cada novo endereço e os solos dos 

locais de ensaio foi estabelecida a partir do tipo de solo e da magnitude do número de golpes 

das sondagens à percussão (NSPT). 

O NSPT adotado em cada endereço foi tomado como a média dos 2 m mais 

superficiais de solo, que corresponde à região de solo mais atingida pelas tensões transmitidas 

pelas placas das provas de carga. 

A tensão admissível foi estimada através da limitação de recalques. A opção por 

esse método decorre da possibilidade de utilização de dados de provas de carga realizadas 

apenas com placas de um diâmetro. Como não foi possível a obtenção das cargas máximas e 

mínimas dos respectivos locais coletados para efeito de cálculo, considerou-se uma sapata 

quadrada cuja dimensão máxima está no intervalo de 1,6 m e 3,0 m para uma taxa de tensão 

utilizada frequentemente na prática (100 a 250 kPa). Esse intervalo de dimensões foi 

estabelecido por estar numa faixa de valores usuais de obras do mesmo porte das presentes 

nos locais de ensaio. 

Os recalques foram estimados através do método de Décourt (1992). Já os 

coeficientes de reação vertical foram estimados a partir da curva tensão x recalque resultante 

das provas de carga direta disponíveis.  

Em seguida, os resultados são apresentados para cada um dos novos endereços 

mencionados. 

 

Rua Joaquim Lima 

 

Conforme pode ser observado na Figura 20, os 2 m mais superficiais do perfil 

geotécnico corresponde a uma areia fina e média, siltosa, fofa a medianamente compacta. O 

NSPT médio para essa faixa de solo é de 2 golpes. 

Através da proposta da limitação de recalques, estima-se para a placa da prova de 

carga uma tensão admissível da ordem de 100 kPa (1,0 kgf/cm²). Adotando como dimensões 

da sapata quadrada o valor de 2,4 m, estima-se para o recalque da fundação o valor de 16,7 

mm. Sendo este um valor abaixo do máximo admissível (25 mm), observa-se que a alternativa 

de utilização de sapatas, nesse caso, pode ser utilizada.   
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Já o coeficiente de reação vertical estimado através dos ensaios de placa foi de 32 

MPa/m. 

 

Av. Padre Antônio Tomás 

 

De acordo com as Figuras 22 e 23, os primeiros 2 m do perfil geotécnico são 

compostos por areia fina e média, pouco compacta a compacta. O NSPT médio para essa faixa 

de solo é de 4 golpes. 

A tensão admissível foi estimada no valor de 200 kPa (2,0 kgf/cm²) adotando a 

fundação com dimensões de 3,0 m x 3,0 m. Para essa fundação, o recalque estimado foi de 

24,5 mm, o que mostra a viabilidade de uma obra sob essas condições 

O coeficiente de reação vertical estimado pelo método gráfico foi de 140 MPa/m. 

 

 

Rua Senador Pompeu 

 

Pode-se observar nas Figuras 25 e 26 que o perfil geotécnico é composto, até sua 

perfuração máxima (aproximadamente 8 m de profundidade), de areia fina e média, siltosa, 

fofa a pouco compacta. O NSPT médio para essa faixa de solo é de 2 golpes. 

Através da limitação de recalques, estabeleceu-se uma tensão de 100 kPa (1,0 

kgf/cm²). A partir disso, chega-se a uma sapata quadrada de dimensões de até 2,0 m x 2,0 m 

nessa localidade.  

O recalque dessa fundação foi estimado em 8,8 mm, o que torna uma suposta 

obra, dentro das condições citadas, viável. 

Por fim, o coeficiente de reação vertical estimado através do método gráfico foi de 

30 MPa/m. 

 

Rua Almirante Rufino 

 

A partir das Figuras 28, 29 e 30, observa-se que o perfil geotécnico nesse local é 

composto por areia fina e média, pouco argilosa, fofa a pouco compacta. O NSPT médio para 

essa faixa de solo é de 5 golpes. 
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A tensão admissível chegou a um valor de 120 kPa (1,2 kgf/cm²). A partir disso, a 

fundação poderia chegar à dimensão de 3,0 m x 3,0 m. Para essa fundação, o recalque 

estimado foi de 23,3 mm, o que mostra a viabilidade de uma obra sob essas condições. 

O coeficiente de reação vertical estimado pelo método gráfico foi de 40 MPa/m. 

O Gráfico 40 mostra as estimativas das tensões admissíveis de todos os locais 

estudados (locais de ensaio e novos endereços) a partir da proposta da limitação de recalques. 

É importante ressaltar que, para os ensaios dos novos endereços, utilizou-se nas análises a 

placa de 80 cm de diâmetro, já nos locais de ensaio utilizou-se a placa de 60 cm de diâmetro. 

 

Gráfico 40 - Comparação das estimativas das tensões admissíveis de todos os locais estudados pelo método da 
limitação dos recalques 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
 
 

Observa-se que, em geral, os locais apresentaram tensões dentro do intervalo de 

100 a 220 kPa. Apenas o local de ensaio nº 03 apresentou uma tensão admissível muito 

inferior que, conforme relatado anteriormente, inviabilizou a adoção de fundações 

superficiais. Dessa forma, parece razoável esperar que solos semelhantes aos estudados 

apresentem valores da tensão admissível inseridos na faixa de 100 a 220 kPa. Valores dessa 

ordem podem, em muitos casos, viabilizar a adoção de sapatas como fundações de obras de 

pequeno porte em locais de solos arenosos.  

Em relação aos recalques, não há como realizar um estudo comparativo, já que os 

recalques dependem das dimensões das fundações que variam em cada local de ensaio.  

O Gráfico 41 apresenta os coeficientes de reação vertical para todos os locais 

estudados. 
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Gráfico 41 - Comparação das estimativas dos coeficientes de reação vertical de todos os locais estudados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 
 

Observa-se que a Av. Padre Antônio Tomás e o local de ensaio nº 01 são os solos 

mais rígidos com coeficientes de reação vertical (ksl) bastante superiores em relação aos 

demais. Nos demais locais, a faixa de valores foi muito próxima, variando apenas entre 16 e 

40 MPa/m. Dessa forma, é possível relacionar esses valores com o NSPT médio das camadas 

mais superficiais em cada local. Essa relação pode ser visualizada no Gráfico 42. 

 
Gráfico 42 - Relação NSPT x ksl para os locais de ensaio estudados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Observando a linha de tendência, pode-se estabelecer uma previsão de valores de 

coeficientes de reação vertical (ksl) para solos arenosos de baixa compacidade da cidade de 

Fortaleza. A partir do Gráfico 42, a relação entre o NSPT médio e o coeficiente de reação 

vertical é dada por: 
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)+� = 2,9386\I,J�J(H`ab)                                                                                            (59) 

 

Onde: 

ksl: coeficiente de reação vertical em MPa/m; 

NSPT: índice de resistência à penetração médio. 

 

Vale observar que a expressão do Gráfico (44) foi estabelecida para um tipo de 

solo em particular a partir de um número de informações limitado e para uma faixa de índice 

de resistência à penetração (NSPT) também restrito (1 a 5 golpes). 

Na sequência, os coeficientes de reação vertical obtidos no presente estudo foram 

inseridos no gráfico proposto por De Mello, 1971. Esses valores estão representados pelos 

pontos vermelhos na Figura 64. 

 

Figura 64- Inserção dos valores do coeficiente de reação vertical dos locais estudados no gráfico De Mello 
(1971) 

 
Fonte: Adaptado de De Mello (1971) 

 

Pela Figura 64, observa-se que os valores do coeficiente de reação vertical dos 

solos estudados (arenosos e pouco compactos de Fortaleza), estão quase sobre o limite 

superior da faixa de proposta por De Mello (1971). No entanto, pela mesma figura, observa-se 

que, em dois casos, os valores do ksl estimados situam-se acima do limite superior da faixa. 

Isso mostra que, em relação aos solos de Fortaleza, as correlações encontradas na literatura 

estão abaixo dos resultados esperados, ou seja, os solos estudados são, na realidade, menos 

deformáveis do que se espera através da correlação com os seus índices de resistência à 

penetração.    
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7 CONCLUSÕES 
 

Conforme já sinalizado pela literatura, foi observado que, em solos arenosos de 

baixa compacidade, é possível a realização de ensaios de placa rápidos em substituição dos 

ensaios lentos visto que as dificuldades à realização de ensaios lentos não são justificadas em 

ganho de precisão dos resultados. 

Nem sempre foi observada, nos ensaios de três placas realizados, uma 

proporcionalidade entre diâmetros e recalques, ou seja, quanto maior a placa, maior a 

deformação. De fato, essa proporção só foi observada no local de ensaio nº 02. A ausência 

dessa tendência pode ser atribuída a condições anômalas de ensaio (vento, descolamento do 

extensômetro da placa, etc.), à heterogeneidade ou particularidades de cada solo. A maior 

implicação disso foi a falta de linearidade no gráfico de Housel. 

A interpretação das provas de carga a partir dos resultados de todas as placas de 

diâmetros de 30, 50 e 60 cm nem sempre foi possível. Atribui-se a isso a acentuada 

proximidade entre os diâmetros de 50 e 60 cm. 

Analisando o método de Van der Veen, percebe-se a importância de aplicar o 

maior número de estágios de carga no ensaio de prova de carga de forma a se obter curvas 

tensão x recalque mais bem demarcadas até a carga de ruptura. 

Comparando o método de Housel com o de Van der Veen, propõe-se 

prioritariamente a utilização do método de Housel para as fundações superficiais em solos 

muito deformáveis, já que as mesmas têm como principal limitação os recalques causados no 

solo. No entanto, para casos de solos menos deformáveis, o método de Housel conduz às 

dimensões das sapatas muito elevadas, influenciadas pelos reduzidos deslocamentos obtidos 

com a realização das provas de carga. Portanto, para solos mais rígidos, o método "Housel-

Van der Veen" mostra-se como uma alternativa para estimar resultados mais econômicos, 

pois tal método considera a tensão de ruptura do solo como o fator limitante do 

dimensionamento, visto que os recalques, nesses casos, são muito baixos.  

Uma dificuldade observada na utilização do método de Van der Veen é que nem 

sempre se pode representar a relação tensão x recalque por uma curva exponencial. Dessa 

forma, interpretações desse tipo devem ser realizados com bastante atenção. 

Entretanto, usualmente em trabalhos práticos, ensaios de placa são realizados 

utilizando-se apenas um tamanho de placa. Por isso, não é possível a aplicação dos métodos 

de Housel (1929) e “Van der Veen – Housel”. Nesses casos, a proposta de limitação de 

recalques é uma alternativa bastante recomendável. 
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Observou-se ainda que, na maioria dos casos estudados, as tensões admissíveis 

variaram no intervalo de 100 a 220 kPa. Isso mostra que, apesar desses locais terem, na 

posição superficial de solo, índices de resistência à penetração (NSPT) considerados baixos, os 

ensaios de placa indicaram a viabilidade da adoção de fundações superficiais. Portanto, não é 

indicado utilizar as sondagens à percussão, mesmo com as devidas correções do índice de 

resistência (NSPT) em relação à energia de aplicação, como o único indicador para a avaliação 

do tipo de fundações a adotar. Nesse caso, é interessante que também se realizem ensaios 

mais acurados como a prova de carga direta, o ensaio de cone (CPT) e até o ensaio 

pressiométrico (PMT). 

Quanto aos recalques, observou-se que, dificilmente métodos consagrados podem 

estimar, com boas aproximações, o deslocamento que ocorrerá na realidade. Felizmente, a 

maioria dos métodos utilizados apresentaram recalques maiores do que os reais, o que mostra 

que são conservadores. 

Propõe-se que, para casos de solos arenosos de baixa compacidade na cidade 

Fortaleza onde os únicos dados conhecidos são de sondagens à percussão, utilize-se o método 

semi-empírico de Décourt (1992). 

Quanto aos coeficientes de reação vertical, observou-se que os coeficientes 

estimados neste trabalho apresentaram valores no limite superior ou mesmo inseridos entre 

aqueles obtidos através de correlações. Isso mostra que ensaios de prova de carga direta 

podem indicar comportamentos divergentes aos previstos a partir de sondagens à percussão.  

Para futuros estudos, recomenda-se um número maior de locais de ensaio a fim de 

se obter uma quantidade de amostras mais representativa da cidade de Fortaleza. Seria 

recomendável ainda realizar ensaios de carga direta com uma placa de 80 cm de diâmetro para 

que se pudessem aplicar os resultados, junto com os das outras placas (30, 50 e 60 cm), no 

método de Housel. Além disso, poderiam ser realizados ensaios de cone (CPT) e ensaios 

pressiométricos (PMT) nos mesmos locais estudados. Outros recursos importantes seriam a 

utilização de mais métodos de estimativa da tensão admissível e dos recalques. Poder-se-ia 

também acrescentar um estudo considerando a influência do estado  não saturado do solo nos 

resultados dos ensaios de placa. Por fim, seria interessante realizar o monitoramento, quanto 

aos recalques absoluto e diferencial, das futuras fundações reais a serem implantadas nos 

locais estudados.  
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ANEXO A - CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Para assegurar a aplicação de tensões com pressão compatível com a necessidade 

de ensaios de prova de carga direta deve-se realizar a calibração do conjunto macaco-

manômetro. Com a calibração obtém-se a relação pressão manométrica x carga característica 

do conjunto. 

Para o presente trabalho, foram realizadas calibrações em dois macacos 

hidráulicos que foram utilizados nos ensaios. Um dos macacos é de simples e o outro é de 

duplo efeito. 

  

A.1 Calibração de macaco hidráulico de simples efeito 

 

Os macacos hidráulicos podem ser considerados como motores hidráulicos, pois 

permitem transformar a energia hidráulica em mecânica o que leva ao deslocamento linear de 

um êmbolo. 

Estes elementos são constituídos por um cilindro no interior do qual se desloca 

um êmbolo, cujo movimento é transmitido para o exterior por um braço, e apresentam uma ou 

duas ligações conforme sejam de simples ou duplo efeito. 

Nos êmbolos de simples efeito a pressão é exercida em apenas um dos topos do 

êmbolo, sendo o retorno do óleo assegurado por uma mola ou pela força exercida pelo 

elemento deslocado. Estes êmbolos encontram-se em praticamente todos os equipamentos de 

elevação.   

A calibração do macaco de simples efeito utilizado foi realizada no Laboratório de 

Metrologia Mecânica (LAMETRO) do Departamento de Engenharia de Produção Mecânica 

da UFC. O conjunto macaco-manômetro tem as seguintes características: 

- Fabricante: PONTEMAC; 

- Faixa Nominal: 0 a 200 kN (20 tf); 

- Manômetro com diâmetro de 4 polegadas e duas escalas, uma em kgf/cm² e outra em lpf-

pol²; 

- Valor de divisão: 200 kPa 

- Bomba hidráulica manual de 3,0 litros; 

- 3,0 m de mangueira de alta pressão com terminal fêmea giratório e engate rápido. 

A seguir, apresentam-se os componentes do equipamento, a metodologia e os 

resultados da calibração do macaco de simples efeito. 
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A Figura A.1a mostra a bomba hidráulica manual de 3 litros e na Figura A.1b 

mostra-se uma vista do macaco de simples efeito. 

 

Figura A. 1 - a) Detalhe do conjunto bomba hidráulica, manômetro e mangueira; b) Macaco hidráulico tipo 
simples ação utilizado. 

 
a) 
 

 
b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
 

As Figuras A.2a e A.2b ilustram o esquema utilizado na calibração do macaco. 

 

Figura A. 2 - a) Vista do anel dinamométrico de 200 kN utilizado na calibração; b) Pórtico estruturado equipado 
com bomba hidráulica no topo e manômetro. 

 
a) 

 
 

b)
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 

O método empregado na calibração é denominado “Método de Comparação do 

Instrumento com o Padrão”. O procedimento inicial foi instalar o sistema macaco-anel 

dinamométrico-bomba hidráulica, conforme pode ser visto na Figura A.3: 
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Figura A. 3 - Instalação do sistema macaco-instrumento padrão 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 

 
  

Logo após, aplicou-se uma pré-carga de 30 kN (3 tf) para a adequada acomodação 

dos materiais anteriormente à realização da calibração. 

A curva carga x deslocamento do instrumento padrão possibilita obter a carga 

necessária para causar determinada deformação. Dessa forma, gerou-se uma carga no macaco 

hidráulico que, por sua vez, foi transmitida para o instrumento padrão. Fez-se, então, a leitura 

no extensômetro e a correspondente pressão indicada no manômetro do macaco. Sabendo-se 

os valores do deslocamento para diversos estágios de carga, pode-se fazer uma relação de 

equivalência entre sua carga correspondente no instrumento padrão e a pressão que foi 

indicada no manômetro do macaco.   

As leituras foram realizadas para 5 pontos conjugados pressão manométrica x 

deslocamento, repetindo-se 3 ciclos das leituras efetuadas. Por fim, conhecendo-se valores da 

carga, dados pelo instrumento padrão, e da pressão, dados pelo manômetro do macaco 

hidráulico, foi possível traçar uma curva característica pressão manométrica x carga. 

As leituras obtidas na calibração do macaco hidráulico de simples efeito constam 

na Tabela A.1:  
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Tabela A. 1- Relação leitura do manômetro x leitura do extensômetro para o macaco 
hidráulico de simples efeito 

Leitura do manômetro 
(kgf/cm²) 

Leitura do extensômetro (mm) 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

0 0,00 0,00 0,00 
12 27,80 27,00 27,00 
42 83,80 84,00 84,00 
70 138,20 138,00 138,80 
100 197,20 197,00 198,00 
140 274,80 274,80 275,00 

 

A partir desses dados, calculou-se, por meio da expressão (A1) do instrumento 

padrão, a carga correspondente que está sendo aplicada pelo macaco.  

 

¢ = 3623,59£ + 3550,17                                                                                                    (A1) 

 

Onde: 

y = carga em kN; 

x = deslocamento indicado no extensômetro (divisões) 

 

Com os valores da carga (y) de cada leitura (x), foi calculada a média das cargas 

entre os ciclos equivalente a cada pressão manométrica. Na Tabela A.2 apresenta-se a relação 

tensão manométrica x carga média. No Gráfico 6 apresenta-se essa relação graficamente. 

 

Tabela A. 2 - Resumo do resultado final da calibração do macaco 1 

Pressão manométrica Carga média (kN) 
0 0,00 
12 10,00 
42 30,20 
70 49,50 
98 70,50 
140 98,00 
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Gráfico A. 1 - Curva pressão manométrica x carga do macaco de simples efeito 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 
 

Conforme pode ser visto no gráfico, a equação característica do sistema 

manômetro-macaco obtida através de uma linha de tendência linear é a seguinte: 

¢ =  0,7076£                                                                                                                         (A2) 

 

Onde: 

x = pressão manométrica (kgf/cm²); 

y = carga (kN) 

 

Portanto, conhecendo-se a Eq. A2, é possível determinar o valor da carga que está 

sendo aplicada pelo macaco hidráulico. 

 

A.2 Calibração de macaco hidráulico de duplo efeito 

 

Nos êmbolos de duplo efeito a pressão do óleo atua nos dois topos do êmbolo, 

sendo necessário dois condutos de alimentação, um para cada uma das câmaras em que o 

êmbolo divide o cilindro. Neste caso, quando um dos condutos alimenta uma destas câmaras, 

a outra funciona de descarga. Devido à ligação do êmbolo com o seu braço a secção do topo 

do êmbolo sujeita a pressão é inferior à do topo oposto pelo que o seu valor é inferior. Em 

outras palavras, nesse tipo de macaco o retorno do pistão é através da força hidráulica. A 

Figura A.4 ilustra as diferenças entre os macacos de simples e de duplo efeito.  
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Figura A. 4 - Êmbolo de simples efeito (A) e êmbolo de duplo efeito (B) 
1 – Cilindro 2 – Tirante 3 – Êmbolo 

 
Fonte: http://home.utad.pt/~fsantos/pub-fas/trahidr.pdf apud CEMAGREF(1991) 

 

A referida calibração também foi realizada no Laboratório de Metrologia 

Mecânica (LAMETRO) do Departamento de Engenharia de Produção Mecânica da UFC.  

O macaco de duplo efeito utilizado neste trabalho apresenta as seguintes 

características: 

- Fabricante: PONTEMAC; 

- Faixa Nominal: 0 a 500 kN (50 tf); 

- Manômetro diâmetro de 4 polegadas com glicerina e em 300kg com escala 50 em 50 kg 

subdividido em 5 em 5kg.; 

- Bomba hidráulica manual de 7,0 litros; 

- 3,0 metros de mangueira de alta pressão com terminal fêmea giratório e engate rápido. 

Para o macaco de duplo efeito, foi realizado o mesmo procedimento utilizado no 

macaco de simples efeito. As leituras pressão manométrica x carga são apresentadas na 

Tabela 14. 

A partir das leituras mencionadas, foi traçado o gráfico pressão manométrica x 

carga e, disto, obteve-se a equação característica (A2). O Gráfico A.2 mostra a curva carga x 

pressão manométrica obtida na calibração do macaco de duplo efeito. 
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Figura A. 5 - a) Manômetro; b) Macaco de duplo efeito 

 
a) 
 
 
 

 
b) 

Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
 

Tabela A. 3 - Resumo do resultado final da calibração do macaco de duplo efeito 
Pressão manométrica Carga (kN) 

0 0,00 
14 10,60 
42 30,00 
70 49,00 
98 68,30 
142 98,60 

 

 
Gráfico A. 2 - Curva pressão manométrica x carga do macaco de duplo efeito 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013) 
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x = pressão manométrica (kgf/cm²); 

y = carga (kN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


