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RESUMO
O comportamento de pisos de concreto estruturados armados apoiados
sobre solos de baixa capacidade de suporte é tema pouco frequente na literatura
brasileira, mas em contrapartida cada vez mais recorrente na prática. Previsões de
comportamentos – recalques e patologias futuras e, portanto, da determinação de
carregamentos admissíveis em solos brasileiros, representam grandes desafios para
a engenharia face à multiplicidade desses solos e tipologias construtivas. A
ocorrência de estudos que tratam da interação entre solos de baixa capacidade de
suporte - cuja faixa de resistências localiza-se entre 2 ≤ NSPT ≤5 e pisos de
concreto diretamente apoiados é escassa, assim como os conhecimentos
aprofundados sobre o real comportamento do solo antes e pós carregamentos.
Consequentemente tem se tornado cada vez mais comum o direcionamento para
soluções de pisos assentes sobre estacas quando poderiam ser diretamente
apoiados sobre o solo e vice-versa, suscitando dúvidas sobre qual decisão é mais
adequada, em termos de estabilidade e economicidade entre as soluções
alternativas. A pouca importância dada ao assunto pode ser observada inclusive
pela ausência de norma brasileira específica sobre pisos de concreto. Com o
objetivo de contribuir no desenvolvimento do tema, este trabalho apresenta
inicialmente uma revisão bibliográfica sobre aspectos de interesse de mecânica dos
solos, recalques, investigações geotécnicas, técnicas de tratamento de solos e
dimensionamento de pisos de concreto. Apresenta a seguir tabelas relacionando a
finalidade e tipologia das edificações com as respectivas tolerâncias a recalques e
soluções técnicas de pisos. Com base em hipóteses simplificadoras puderam ser
elaborados gráficos a partir dos quais os profissionais de fundações ou de piso
podem avaliar qual é a máxima sobrecarga que pode ser aplicada em um piso para
um dado nível de recalque. Foi possível ainda observar por meio de comparações
entre relações obtidas nesta dissertação e na literatura internacional, uma tendência
de maior compressibilidade dos solos brasileiros.

Palavras-chave: Piso de concreto armado, solos moles, recalque, sobrecarga,
deformações, tipologia construtiva, tratamento de solo, teor de umidade, solos
brasileiros.

ABSTRACT
Execution of concrete floors supported directly on low bearing capacity soils:
The proposed methodology for decision making.
Reinforced concrete floors behavior supported on low bearing capacity soil is
an uncommon issue in Brazilian literature, however it is an increasing feature in
practice. Behavior predictions - settlements, pathologies, and therefore the
determination of loading allowance in Brazilian soils, represent major challenges for
engineering, regarding these soils multiplicity and building typologies. The
occurrence of studies that deals with the interaction between low bearing capacity
soils - whose resistance ranges are located between 2 ≤ SPT-N ≤5, and directly
supported concrete floors are scarce, as well as thorough knowledge of what is real
behavior, before and after loading. Therefore, it has become increasingly common
targeting based flooring solutions on piles when they could be directly supported on
the ground and vice versa, prompting questions about what decision would be more
suitable in terms of stability and economy among the possible alternative solutions.
The lack of importance given to this issue can be observed especially in the absence
of regulations in the Brazilian standards, regarding concrete flooring. With the
purpose to contribute with the development of this subject, this work initially presents
a bibliographic review of aspects of interests for soil mechanics, settlements,
additional geotechnical investigations, soil treatment techniques and concrete floors
design for different purposes. Following these additional investigations, charts are
presented relating the building purposes and typologies with tolerances to
settlements and technical structuring floors workarounds. Based on simplified
hypothesis charts were generated, from which foundation or flooring professionals
can evaluate the maximum overload to be applied to a floor for a given settlement
limit. It was also possible to observe, through comparisons between values obtained
in this work and in the international literature, a greater compressibility trend of
Brazilian soils.

Keywords: Concrete floor, soft soils, settlement, overload, deformations, building
typology, soil treatment techniques, moisture content, Brazilian soils.

Lista de Figuras
Figura 1: Perfil típico de rochas granitóides. ............................................................. 24
Figura 2: Características de alguns tipos de solos moles ......................................... 31
Figura 3: Crescimento linear da coesão com a profundidade. .................................. 33
Figura 4: Recalques imediatos e de longo prazo. ..................................................... 38
Figura 5: Recalque em função do tempo .................................................................. 48
Figura 6: Representação gráfica da compressão secundária ................................... 51
Figura 7: Cone e Ensaio de penetração CPTU. ........................................................ 59
Figura 8: Equipamento Vane Test ............................................................................. 63
Figura 9: Fases do ensaio de palheta ....................................................................... 64
Figura 10: Métodos construtivos de aterros. ............................................................. 75
Figura 11: Camadas do sistema de piso. .................................................................. 77
Figura 12: Posicionamento de carregamentos na placa ......................................... 101
Figura 13: Distribuição de cargas no piso. .............................................................. 104
Figura 14: Distâncias de cargas no piso. ............................................................... 107
Figura 15: Perfil de Sondagem nº 1 ........................................................................ 113
Figura 16:Perfil de Sondagem nº 2 ......................................................................... 114
Figura 17:Perfil de Sondagem nº 3 ......................................................................... 115
Figura 18: Dimensionamento de piso. Sondagem 1 - Comercial ............................ 116
Figura 19: Dimensionamento de piso. Sondagem 1 - Indústria ............................... 117
Figura 20: Dimensionamento de piso. Sondagem 1- Galpão Logístico................... 118

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Compressão Confinada - Índice de vazios x tensão. ....................... 42
Gráfico 2: Percentual de adensamento Uz. ...................................................... 46
Gráfico 3: Percentual de recalque U em função do tempo ............................... 47
Gráfico 4: Índice de compressão x Teor de umidade. Solos do Brasil e USA .. 93
Gráfico 5: Índice de compressão x teor de umidade. Solos do Brasil e EUA ... 94
Gráfico 6: Índice de compressão x Teor de umidade. Solos do Brasil ............. 95
Gráfico 7: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 5 cm ....... 97
Gráfico 8: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 10 cm ..... 98
Gráfico 9: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 15 cm. .... 99
Gráfico 10: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 20 cm. 101

Lista de Tabelas
Tabela 1: Fator de influência I ................................................................................... 41
Tabela 2:Fator tempo T* f ......................................................................................... 61
Tabela 3: Principais metodologias para tratamento de solos .................................... 67
Tabela 4: Principais metodologias executivas para aterros ...................................... 74
Tabela 5: Funções das camadas .............................................................................. 79
Tabela 6: Impactos e riscos e proposta de tolerâncias ao recalque .......................... 86
Tabela 7: Critérios para conceito de projeto de piso. ................................................ 91
Tabela 8:Tipologias construtivas e respectivos carregamentos .............................. 112

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANAPRE

Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho

CPT

Ensaio de cone

CPTU

Ensaio de piezocone

CU

Ensaio adensado não drenado

DMT

Ensaio dilatométrico (Dilatometer Test)

EI

Ensaio de Infiltração

EPE

Ensaio de Penetração Estática

GUT

Gravidade, Urgência e Tendência

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

NA

Nível da água

OCR

Razão de sobre adensamento

OS&M

Organização, Sistemas e Métodos

PMT

Ensaio Pressiométrico (Pressuremeter Test)

SPT

Ensaio de penetração padrão (Standard Penetration Test)

USP

Universidade de São Paulo

UU

Ensaio não adensado não drenado

VST

Ensaio de Palheta (Vane Shear Test)

Lista de Símbolos
A

Área

a

Raio de aplicação de carga respectivamente

As

Área da armadura

b

Largura

C

Coesão

c'

Coesão efetiva

Cc

Índice de compressão

ch

Coeficiente de adensamento horizontal

CR

Índice de recompressão

CR

Razão de compressão

Cs

Índice de expansão ou recompressão

cv'

Coeficiente de adensamento vertical

C'α

Coeficiente de adensamento secundário

d

Espessura da placa de concreto

E

Módulo de elasticidade ou módulo de deformabilidade do solo

Ɛ

Deformação

ei

Índice de vazios inicial

ep

Índice de vazios no final do adensamento primário

Eu

Módulo de elasticidade não drenado

evo

Índice de vazios in situ para a profundidade de interesse

G

Módulo de cisalhamento do solo

h

Espessura da placa de concreto

Hi

Altura inicial do corpo de prova

I

Fator de influência

i

Gradiente hidráulico

IR

Índice de rigidez do solo

K

Coeficiente de recalque

k

Coeficiente de permeabilidade

k

Coeficiente de recalque da fundação

k3

Coeficiente adimensional

k6

Coeficiente adimensional

L

Altura da amostra

l

Raio de rigidez da placa de concreto

L

Comprimento da placa

l

Raio de rigidez da placa de concreto

Mk
n
Nspt

Momento atuante
Porosidade
Número de golpes do ensaio de penetração padrão

p

Pressão

PR

Carga atuante no pneu

Q

Vazão

q

Pressão de enchimento do pneu

R

Raio do piezocone

S

Grau de saturação

Su

Resistência não drenada dos solos argilosos saturados

t

Tempo ou tempo de dissipação ou tempo de escoamento da água

u

Pressão neutra ou poropressão

U

Percentual de adesnsamento

w

Teor de umidade

W

Largura da placa

Z

Profundidade

γ

Peso específico natural

γd

Peso específico seco

γs

Peso específico dos sólidos

γ sat

Peso específico saturado

γ sub

Peso específico submerso

∆e

Variação do índice de vazios

∆H

Recalque

∆Hdp

Recalque por adensamento primário virgem

∆Hsec Recalque por compressão secundária
ν

Coeficiente de Poisson

ν,νo

Coeficiente de Poisson

νs

Coeficiente de Poisson do solo

νu

Coeficiente de Poisson na condição não drenada da argila

σ

Tensão normal

σ'

Tensão normal efetiva

σa,σ'vm Tensão de pré-adensamento
σf

Tensão normal final

σi

Tensão normal inicial

σ'vo

Tensão efetiva vertical in situ

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ................................................................................ 18

2

OBJETIVOS .................................................................................... 20

2.1

Objetivo Geral.............................................................................. 20

2.2

Objetivo Específico ...................................................................... 20

3

PREMISSAS ................................................................................... 21

4

ORIGEM E FORMAÇÃO DOS SOLOS........................................... 22

5

TIPOS DE SOLOS .......................................................................... 23

5.1.1

Solos residuais .......................................................................... 24

5.1.2

Solos sedimentares ................................................................... 25

5.1.3

Solos Especiais ......................................................................... 26

5.1.3.1.

Solos lateríticos ...................................................................... 26

5.1.3.2.

Solos orgânicos ..................................................................... 27

5.1.3.3.

Solos colapsíveis ................................................................... 27

5.1.3.4.

Solos expansivos ................................................................... 28

5.1.4

Solos moles............................................................................... 28

5.1.4.1.

Solos aluviais ......................................................................... 29

5.1.4.2.

Solos marinhos ...................................................................... 30

6

PERMEABILIDADE DOS SOLOS ................................................... 34

6.1

Fluxo de água no solo ................................................................. 34

6.1

Determinação do coeficiente de permeabilidade (k) .................... 37

7

RECALQUE .................................................................................... 38

7.1

Recalque imediato ....................................................................... 40

7.2

Recalque por adensamento primário ........................................... 41

7.3

Evolução dos recalques............................................................... 43

7.4

Seqüência de cálculo de recalque em função do tempo ............. 47

7.5

Compressão Secundária ............................................................. 50

7.6

Colapso de solos ......................................................................... 51

8

INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS ................................................ 54

8.1

SPT - Sondagem à Percussão - SPT .......................................... 56

8.2

CPT - Cone Penetration Test ..................................................... 57

8.3

CPTU - Piezocone Penetration Test ........................................... 57

8.3.1

Vantagens e Aplicações ............................................................ 58

8.3.2

Coeficiente de adensamento do solo ........................................ 59

8.4

VST - Ensaio de palheta .............................................................. 62

8.5

DMT – Ensaios Dilatométricos .................................................... 64

8.6

Ensaios Pressiométricos ............................................................. 65

9

TRATAMENTO DE SOLOS ............................................................ 67

9.1

Técnicas comuns de consolidação de solos................................ 68

9.1.1

Geodrenos verticais de areia .................................................... 68

9.1.2

Colunas de brita vibrocompactadas .......................................... 69

9.1.3

Injeção de consolidação ............................................................ 70

9.1.4

Geocélulas e Geogrelhas .......................................................... 70

9.1.5

Deep Soil Mixing (DSM) ............................................................ 70

9.1.6

CSM (Cutter Soil Mixing) ........................................................... 71

9.1.7

Compactação ............................................................................ 71

9.1.8

Jet Grouting............................................................................... 72

9.1.9

Eletro-osmose ........................................................................... 72

9.1.10

Escolha do método construtivo .............................................. 72

10

PISOS DE CONCRETO .............................................................. 76

11

METODOLOGIA DE ANÁLISE .................................................... 81

11.1

Entendimento das tipologias construtivas.................................... 81

11.2

Método de avaliação.................................................................... 83

11.2.1

G.U.T ..................................................................................... 83

11.2.2

Critérios de classificação ....................................................... 84

11.3

O conceito de projeto................................................................... 88

11.3.1

Construção com Critérios Restritivos de Piso ........................ 88

11.3.2

Construção Sem Restrições de Piso ..................................... 89

12

GRÁFICOS PARA SOLOS BRASILEIROS ................................. 92

13

DIMENSIONAMENTO DE PISOS CONCRETO ........................ 101

14

MATRIZ DE ANÁLISE DE CENÁRIOS...................................... 111

14.1

Cenários analisados .................................................................. 112

14.2

Análise dos resultados de dimensionamentos........................... 125

15

CONCLUSÃO ............................................................................ 126

REFERÊNCIAS .................................................................................... 128

18

1 INTRODUÇÃO
O processo de escolha de um terreno para fins de construção ou do tipo de piso e
conseqüentemente estudos para previsões de cargas admissíveis que serão
transmitidos a solos com baixa capacidade de suporte representam desafios para
as engenharias geotécnica, de fundações e estruturas.
Considerando as soluções técnicas e literatura atual, conceitos de utilização
global, vantagens e desvantagens de pisos apoiados diretamente sobre o solo ou
associados à outras soluções construtivas, é possível afirmar que o Brasil
atravessa um período de escassez literária sobre o assunto, com alguns poucos
autores dedicados ao tema.
É necessária ampla investigação sobre o assunto principalmente quanto ao
delineamento de condições de contorno para permitir uma tomada de decisão
sobre adoção dessa solução de fundação.
Como exemplo, um sistema de piso de uma plataforma de lançamento de
foguetes deverá ser utilizado uma única vez em função das elevadas
temperaturas durante o processo de ignição e queima de combustível que
comprometem as estruturas de piso. Em outros casos o piso deve ser
criteriosamente dimensionado com garantia de desempenho e durabilidade, por
que não há possibilidade de intervenções de manutenção regulares como é o
caso dos pisos de indústrias atômicas ou áreas submersas de usinas
hidroelétricas, entre outros.
Com base em estudos sobre pisos conduzidos por Rodrigues (2011) e estudos
de engenharia geotécnica amplamente conduzidos por Lambe (1968), surgiu o
interesse de sistematizar uma proposição metodológica de análise preliminar do
perfil geotécnico do terreno onde se pretende implantar um projeto de
construção, para orientar sobre o direcionamento de projeto de piso.
Nascimento (2002) e outros autores estudaram fundações tipo radier que têm
influência direta nos projetos de piso. Em muitos dos casos há questionamentos
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quanto às soluções em radier serem adequadas considerando a pequena
espessura de concreto, necessidade de armaduras mínimas, carregamentos
envolvidos e baixa capacidade de suporte do solo.
A escolha do terreno e as especulações sobre o tipo de piso que nele será
apoiado devem ser objeto de análise técnica criteriosa que deve considerar o
perfil do solo e sua capacidade de suporte, perfil da construção, requisitos de
desempenho, segurança, durabilidade, custos de adequação do solo para
melhoria de suas características físicas, custos de construção e manutenção,
critérios de utilização, carregamentos e ações envolvidas, interferências com
outras disciplinas, cronograma da obra e a melhor metodologia construtiva.
Investigações geotécnicas, ensaios e análises de dados permitem conhecer o
comportamento do solo, seus horizontes e, portanto, sua competência
A edificação e suas partes devem ser projetadas e executadas para garantir, sob
a ação das cargas em serviço, condições mínimas quando observados os
coeficientes de segurança no que diz respeito às resistências destes elementos
estruturais, enquanto que o solo deve corresponder com o suporte necessário,
garantindo deslocamentos compatíveis com o tipo e a finalidade a que se destina
a construção e sua durabilidade.
Nesse sentido é necessário adequado conhecimento geotécnico principalmente
porque uma obra de terra pode ser entendida como uma estrutura construída
com solo ou blocos de rocha, isto é, na qual o solo e a rocha são os materiais de
construção. (MASSAD, 2010).
A interação de análises geotécnicas, características de carregamentos e
expectativas de desempenho e utilização norteiam a melhor solução de piso.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Apresentar uma proposta metodológica de análise para fundamentar a aceitação
de pisos de concreto diretamente apoiados sobre solos de baixa capacidade de
suporte.

2.2 Objetivo Específico
Propor através desta metodologia, critérios de análise que permitam fundamentar
a definição da melhor alternativa de projeto de piso direto apoiado sobre solos de
baixa capacidade de suporte, na fase inicial de projeto.
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3 PREMISSAS
As premissas que norteiam os critérios desta metodologia envolvem pisos de
concreto armado submetidos a carregamentos variados, apoiados sobre solos de
baixa capacidade de suporte, de alta compressibilidade ou expansibilidade, nos
quais a utilização e expectativas de desempenho pelos clientes imponham limites
de deformações resultantes de recalques.
Esta metodologia abrange uma pluralidade de tipologias construtivas desde
industrias,

centros

comerciais,

edifícios

residenciais,

centros

logísticos,

laboratórios, hospitais, estacionamentos, depósitos, etc., onde os limites são
estabelecidos pela operação, utilização ou premissas estabelecidas pelos
proprietários, usuários ou projetistas, pois nesses casos estruturação inadequada
do piso poderá resultar em patologias que inviabilizarão a operação pelo cliente
ou sua reparação poderá ser dispendiosa.
A proposta deste trabalho permitirá delinear condições de contorno para
desenvolvimento

de

estudos

preliminares,

estudos

de

viabilidade,

pré-

dimensionamentos e conceituações de projetos os quais fundamentarão as
decisões.
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4 ORIGEM E FORMAÇÃO DOS SOLOS
De acordo com a NBR 6502, solo é um material proveniente da decomposição
das rochas pela ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não ter
matéria orgânica.
Segundo Caputo (1978), solos são materiais que se originam do intemperismo ou
meteriorização das rochas pela ação de agentes transformadores (físicos,
químicos ou biológicos), que lhes causam a desintegração por processos
mecânicos ou químicos, constituindo a epiderme do esqueleto rochoso da crosta
ou litosfera.
Por desintegração mecânica, entende-se a ação de agentes como água,
temperatura, vegetação e ação dos ventos, formam-se os pedregulhos e areias
(solos de partículas grossas) e até mesmo os siltes (partículas intermediárias) e
somente em condições especiais as argilas (partículas finas).
Por decomposição química entende-se o processo em que há modificação
química ou mineralógica das rochas de origem. O principal agente é a água e os
mais importantes mecanismos de ataque são a oxidação, hidratação,
carbonatação e os efeitos químicos da vegetação. As argilas representam o
último produto do processo de decomposição.
Normalmente esses processos atuam simultaneamente. Em determinados locais
e condições climáticas, um deles pode ter predominância sobre o outro. O solo é
assim uma função da rocha-mater e dos diferentes agentes de alteração.
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5 TIPOS DE SOLOS
Segundo Leonards (1962) a origem dos solos tem início na decomposição de
rochas constituintes da crosta terrestre nas quais intemperismos, agentes físicos,
mecânicos e químicos são os responsáveis pela sua transformação.
Choques térmicos, grandes oscilações de temperatura e mecânicos ou provocam
fissuras que, associadas a grandes pressões se transformam em desagregações
ou trincas por onde ocorre a infiltração de águas que causam reações químicas
nos minerais, transformando-os. Já a água confinada causa grande expansão
quando ocorre o congelamento no inverno rigoroso elevando ainda mais as
tensões, resultando em fragmentações dos blocos de rocha.
Detritos de animais e compostos vegetais em fermentação culminam o ataque
químico,

hidratação,

hidrólise,

oxidação,

lixiviação,

troca

de

cátions,

carbonatação, entre os fenômenos mais conhecidos.
Este amplo agrupamento de processos atuando concomitantemente em
condições atmosféricas de variadas pressões e temperaturas adversas resulta na
formação dos seguintes tipos de solos.
•

Solos residuais ou autóctones

•

Solos sedimentares ou alotóctones

•

Solos especiais

•



Solos lateríticos



Solos orgânicos



Solos colapsíveis



Solos expansivos

Solos moles


Solos aluviais



Solos marinhos
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5.1 Solos residuais
Solos residuais ou autóctones são aqueles em que o material resultante permanece
no local da rocha de origem e mantém sua macroestrutura oriunda da rocha matriz
nítida. São solos desenvolvidos a partir de material cuja origem é proveniente da
rocha imediatamente subjacente.
Observa-se uma gradual transição do solo até a rocha e um conseqüente
crescimento da resistência com a profundidade. Em geral os perfis geotécnicos
destes solos apresentam-se de forma simples e regular, isto é, com camadas
aproximadamente paralelas entre si.
Seu horizonte superior geralmente encontra-se mais evoluído pedogeneticamente,
não apresentando indícios da rocha matriz visíveis a olho nu (solo residual maduro).
Conforme se aprofunda em seu perfil, começam a aparecer vestígios de estruturas
da rocha (solo residual jovem, solo saprolítico ou solo de alteração de rocha),
inclusive matacões e horizontes de rocha alterada.
Figura 1: Perfil típico de rochas granitóides.

Fonte: BARROS (1991)
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As rochas alteradas são materiais que normalmente se encontram acima ou ao lado
das rochas firmes e que, comportando-se como rochas, já apresentando, no entanto,
vestígios de alteração. É provável que apresentem também fissuras ou fendas
preenchidas com outros materiais.
Quando o intemperismo da rocha não é suficiente para transformá-la em solo
propriamente dito, mas determina ao produto alterado um comportamento de
transição intermediário entre solo e rocha, este material é chamado de saprolito ou
rocha muito alterada.
Subjacente a este último horizonte tem-se a rocha propriamente dita, que compõe a
parte mais profunda do perfil de intemperismo, apresentando resistência superior à
dos horizontes sobrejacentes.
Em função da alteração e do faturamento, o maciço rochoso pode ser distinguido em
vários graus de alteração e faturamento, até a rocha sã.

5.2 Solos sedimentares
Também chamados de solos transportados, os solos sedimentares são resultantes
da erosão, transporte e sedimentação de material procedente da decomposição da
rocha ou de outro solo. São classificados de acordo com o agente de transporte:
i.

Aluvionares  Quando transportados pela água.

ii.

Coluvionares  Quando transportados pela ação da gravidade.

iii.

Eólicos

 Quando transportados pelo vento.

iv.

Glaciares

 Quando transportados pelas geleiras.

Aos dois primeiros recomenda-se atenção especial por apresentarem sob a forma
de perfis geotécnicos erráticos, apresentando indícios de elevada resistência em
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sondagens. Observam-se a ocorrências de lentes de solo mole em meio a camadas
duras e de atitude indefinida. As texturas de solos sedimentares podem variar de
acordo com o agente e distância de transporte.

5.3 Solos Especiais
5.3.1 Solos lateríticos

Independentemente de do solo ter origem residual ou transporte, quando a
laterização contribui significativamente nos seus processos de formação, este é
denominado solo laterítico. Apresenta-se geralmente com alta porosidade,
porcentagem de argila maior que a do solo de origem e cores em tons
avermelhados.
Picone (1951) discorreu sobre a origem, distribuição e características dos solos
do Brasil com importantes contribuições nos estudos de solos com valiosas
informações sobre a terra-roxa de cor marrom-avermelhada que ocorre no
Estado de São Paulo, que é um solo laterítico.
Solos porosos como os de Brasília que como a própria denominação indica,
possuem elevados índices de vazios, são também denominados na literatura
internacional como solos colapsíveis, pois em determinadas condições de
umidade sua estrutura se quebra, dando origem a elevados recalques nas obras
construídas sobre eles.
Os ensaios de classificação de solos lateríticos ou não-lateríticos foram
amplamente estudados por Nogami e Villibor (1980) que desenvolveram a
metodologia de classificação MCT e perda por imersão de solos compactados,
que se encontra detalhada neste trabalho no capítulo que trata de ensaios.
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5.3.2 Solos orgânicos

Solo formado pela mistura homogênea de minerais com matéria orgânica
decomposta seja de natureza vegetal (plantas, raízes) ou animal (conchas),
apresentando geralmente cor preta ou cinza-escuro.
Tem-se uma ocorrência generalizada deste tipo de solo na parte superficial dos
terrenos com pequenas espessuras (até 30 cm), decorrente da ação biológica.
Com espessuras mais significativas, é encontrado nas várzeas dos rios e nos
mangues da baixada litorânea. Caputo (1978) acrescenta ainda que estes são
solos cuja origem é essencialmente orgânica, de natureza vegetal (plantas e
raízes) ou animal (conchas).

5.3.3 Solos colapsíveis

Solos colapsíveis são parcialmente saturados e apresentam uma rápida e
considerável redução de volume quando submetidos a um aumento brusco de
umidade, sem que haja variação na tensão total a qual estão submetidos.
Quando o solo é saturado os meniscos capilares formados pelos vazios dos
solos se desfazem e a tensão efetiva diminui. Tal fato, se interpretado pelo
princípio das tensões efetivas, deveria ter efeito contrário e provocar um aumento
de volume.
Contudo, a redução da tensão de sucção provoca um enfraquecimento das
ligações entre as partículas e pequenos escorregamentos entre elas, gerando
compressões extras no solo. Este fenômeno pode ocasionar recalques em
fundações assentes sobre estes solos.
Segundo Mendonça e Mahler (1994), o comportamento colapsível dos solos está
intimamente relacionado com a estrutura do solo e conseqüentemente com seu
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processo de formação. Assim, partículas de argila podem “cimentar” partículas
maiores de quartzo, enquanto secas. No caso dos solos laterizados o óxido de
ferro é o agente cimentante.

5.3.4 Solos expansivos

São aqueles que apresentam uma expansão quando colocados em condição de
absorver água. A expansibilidade dos solos está intimamente ligada às
características do mineral presente na argila e seu percentual na constituição do
solo. Desta maneira, minerais como a esmectita, caracterizada pelo pequeno
tamanho e grande superfície específica, possuem grande capacidade de
absorção de água entre as camadas estruturais do solo. A identificação do grau
de expansibilidade dos solos pode ser realizada: através da percentagem da
fração de argila, do índice de plasticidade, da atividade.

5.4 Solos moles
Massad (2010) considera importante abordar sobre sua formação, pois com o
conhecimento da origem dos solos pode-se compreender melhor algumas de
suas propriedades, como por exemplo, o seu sobreadensamento.
São considerados solos moles (argilosos) ou solos fofos (arenosos) aqueles
solos com baixa resistência à penetração onde os valores de NSPT se
encontram na faixa de 2 a 5 golpes. Estes solos são foco de preocupação e
motivação para desenvolvimento deste trabalho.
Tratam-se em geral de argilas moles ou areias argilosas fofas de deposição
recente, geralmente de origem fluvial ou marinha, freqüentemente impregnadas
com húmus (cor escura), formadas durante o quaternário, com espessuras de
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depósitos de 1 a 7 metros (aluvião fluvial) e 70 metros (solos marinhos) onde a
fração de argila imprime características de solo coesivo e compressível.
Apresentam comportamento desfavorável quando submetidos a carregamentos:
1. Alta compressibilidade, com recalques acentuados ao longo do
tempo.
2. Baixa resistência ao cisalhamento, geralmente associada à
instabilidade principalmente de aterros após a sua construção.
Os ambientes de deposição podem ser os mais variados possíveis, desde o
fluvial – o deltaico-lacustre – até o costeiro, incluindo-se as lagunas e as baias
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
Eles se distinguem pelo meio de deposição (água doce; salgada ou salobra); pelo
processo de deposição (fluvial ou marinho); ou ainda pelo local de deposição
como várzeas ou planícies de inundação, praias, canas de mar, etc.
Para se ter uma ideia da complexidade do fenômeno, acrescenta o autor, basta
listar os fatores que afetam a sedimentação:
• Velocidade das águas;
• Quantidade e composição da matéria em suspensão na água;
• Salinidade e floculação de partículas
• Presença de matéria orgânica como húmus, detritos vegetais, conchas, etc.

5.4.1 Solos aluviais

Segundo Massad (2010) os solos moles de origem fluvial formaram-se por
deposição de sedimentos nas planícies de inundação ou várzeas dos rios, isto é,
nas regiões alagáveis pelas cheias dos rios.
Nessas ocasiões nas partes mais baixas da planície, pobremente drenada,
ocorre a decantação dos sedimentos mais finos (argilas e siltes), podendo haver
estratificações e intercalações com areias finas.

As camadas de argilas
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depositadas estão sujeitas a ressecamentos, podendo, portanto, apresentaremse

sobreadensadas.

Este

tipo

de

formação

confere

ao

solo

uma

heterogeneidade vertical bastante acentuada. Acrescente-se a isso uma
heterogeneidade horizontal, conseqüências da forma meandre dos cursos dos
nossos rios, que são móveis e descrevem curvas sinuosas semelhantes entre si,
através de um trabalho contínuo de escavação da margem côncava e deposição
na convexa, com predominância de materiais finos tanto no leito dos rios quando
na sua carga (suspensão). Rios paulistas como o Pinheiros apresentaram
competência bem mais elevada do que hoje, o que propiciou a formação de
aluviões antigos, constituídos de areias com pedregulhos.

5.4.2 Solos marinhos

Os primeiros estudos sistemáticos das argilas do litoral brasileiro foram
desenvolvidos no final da década de 1930 e início da década de 1940. Desde
essa época acreditava-se que estes solos tinham em comum a sua história
geológica, presumida como simples, isto é, haviam se formado num único ciclo
de sedimentação contínuo e ininterrupto.
Atualmente sabe-se que existiram pelo menos dois ciclos de sedimentação no
Quaternário, um deles no Pleistoceno e o outro no Holoceno, entremeados por
um processo erosivo muito intenso, durante a última glaciação, a cerca de 15 mil
anos (MASSAD, 2010)
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Figura 2: Características de alguns tipos de solos moles

Fonte: MASSAD (2010)

Onde
SFL
AT

Sedimentos Fluviogranulares e de Baías
Areias Transgressivas
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A característica fundamental desses solos é a heterogeneidade, que transparece
nos perfis de sondagens onde ocorrem alternâncias de camadas de argilas e
areias e entre elas, camadas de areias argilosas ou argilas muito arenosas.
As cores também se apresentam heterogêneas:

Solos aluvionares

Preta,

cinza-escuro,

amarela,

vermelha,

marrom ou cinza-esverdeado.
Solos marinhos

cinza-claro, cinza-escuro, preta, marrom-escuro
e cinza-esverdeado.

Conforme observado por Massad (2010) em termos de espessuras dos depósitos
de solos moles, os valores situam-se na faixa de 1 a 7 metros, para aluviões
fluviais e chegam a atingir mais de 70 metros para os solos marinhos.
Quanto à resistência ao cisalhamento, em termos de tensões totais, por se
tratarem de solos saturados ou quase saturados, os solos moles apresentam
envoltórias de Mohr-Coulomb praticamente horizontais, isto é:
=

(1)

Massad (2010) afirma que para as argilas das várzeas dos rios de São Paulo
tem-se aproximadamente,
 = 0,15

(2)

Relação inferida de ensaios de compressão simples.
Para as argilas moles da Baixada Santista, os ensaios de palheta (Vane Test)
indicaram uma variação linear crescente da coesão com a profundidade
conforme a expressão:
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com

e

C = C + C Z

(3)

c = 2,5 a 3,5 kPa

(4)

c1=0,4γsub

(5)

O crescimento linear da coesão com a profundidade deve-se o adensamento do solo
sob a ação do peso próprio da camada, conforme podemos verificar na figura 3

Figura 3: Crescimento linear da coesão com a profundidade.

abaixo, com dados obtidos na Baixada Fluminense.

Fonte (MASSAD, 2010)
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6 PERMEABILIDADE DOS SOLOS
A permeabilidade de corpos consiste numa propriedade desses corpos
permitirem com maior ou menor facilidade o escoamento de água através de
seus poros. A permeabilidade dos solos consiste na medição da velocidade de
percolação da água em uma determinada amostra, considerando-se um
escoamento laminar e a temperatura no momento da análise. Sob a ação da
gravidade a água pode percolar livremente através de uma massa de solo.

6.1 Fluxo de água no solo
O fluxo de água no solo é governado pela lei de Darcy, amplamente difundida
nos estudos de projetos geotécnicos que envolvem barragens, hidroelétricas,
filtros drenantes, fundações, etc. e que estão associadas à movimentações e
estabilidade de solos. Com base na publicação de resultados de experimentos
sobre o fluxo de água em leitos de areia, Henry Darcy verificou em 1850 como os
diversos fatores geométricos influenciavam a vazão de água, formulando os
equacionamentos que descrevem o fluxo de um fluido através de um meio
poroso. Os quais são conhecidos pelo seu nome (PINTO, 2002).

ℎ
=


(6)

Onde:
Q= Vazão;
A = Área do permeâmetro;
k = Coeficiente de permeabilidade, constante que varia com o tipo de solo.
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A relação “h” (carga que se dissipa na percolação) por “L” (distância ao longo da
qual a carga se dissipa) é denominada Gradiente Hidráulico representado pela
letra “ i ” que traduz a dissipação de energia por unidade de peso de fluxo em
uma distância ∆s. Dessa forma a Lei de Darcy assume matematicamente a
expressão:

=

(7)

Considerando que velocidade é a vazão pela área temos então a velocidade com
que a água sai da areia, conhecida por velocidade de percolação.

Figura 5: Fases do solo

Fonte: PINTO (2002)

O coeficiente de permeabilidade varia em função do índice de vazios “e” e da
temperatura da água no momento do ensaio, assim para uma mesma amostra de
solo podem ser obtidos diferentes coeficientes de permeabilidade. A figura 5
indica as fases do solo e seus vazios. Alguns fatores influenciam a
permeabilidade, tais como:
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•

O índice de vazios de determinada amostra é diretamente proporcional ao
coeficiente de permeabilidade, ou seja, quanto maior o índice de vazios,
maior será o coeficiente de permeabilidade;

•

A variação da temperatura altera o valor do coeficiente de permeabilidade,
uma vez que com o aumento de temperatura da água há redução da
viscosidade e, portanto, a percolação ocorrerá com maior fluidez,
reduzindo assim o tempo percorrido. Logo o coeficiente de permeabilidade
aumentará caso a temperatura seja mais elevada.

•

Solos granulares (pedregulhosos e arenosos), apresentam maiores
coeficientes de permeabilidade do que solos finos (siltosos e argilosos

Para que ocorra movimento de água entre dois pontos (A e B) de um meio
poroso, é necessário que haja, entre eles, uma diferença de carga total
(MASSAD, 2003).
Observando-se a dificuldade de se trabalhar com a área média de vazios, na
prática é conveniente e usual trabalhar com a área total da seção transversal da
amostra, assim:

!=

(8)

Um escoamento se define laminar quando as trajetórias das partículas d’água
não se cortam; em caso contrário, denomina-se regime turbulento (CAPUTO,
2006). A velocidade de percolação d’água dentro de um regime de escoamento
laminar é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico.
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6.1 Determinação do coeficiente de permeabilidade (k)
O coeficiente de permeabilidade pode ser determinado tanto no campo quanto no
laboratório, ou ainda através de equações empíricas. Uma das formas mais
tradicionais é através do permeâmetro de carga constante, utilizado principalmente
em solos grossos. É calculada através da equação:


=
"ℎ

Onde:
k = Coeficiente de permeabilidade da amostra (cm/s);
Q = vazão (cm³/s);
L = altura da amostra (cm);
A = área da amostra onde flui a água (cm²);
h = perda de carga hidráulica (cm);
t = tempo de escoamento da água (s).

(9)
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7 RECALQUE
Para Caputo (1966) um dos problemas fundamentais na engenharia de
fundações consiste em determinar os recalques de uma construção.
De acordo com o autor, os três tipos de recalques devidos a cargas estáticas
são, conforme mostrados na figura 7:
1) Recalque por Deformação Elástica;
2) Recalque por Adensamento Primário;
3) Recalque por Adensamento Secundário.
Figura 4: Recalques imediatos e de longo prazo.

Fonte:

ALMEIDA (2010)
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Recalques por deformação elástica
Decorrem de um fenômeno geral: todo material se deforma quando carregado.
São “imediatos” à aplicação da carga e predominam nos solos não coesivos.

Recalques por adensamento
Provêm da expulsão da água dos vazios do solo. São particularmente
importantes em se tratando de solos argilosos. São lentos, seculares mesmo face
ao baixo coeficiente de permeabilidade das argilas.
Resultantes das variações de volumes, os recalques ocorrem em todos os tipos
de solos após terem sido carregados, devido às variações volumétricas em sua
estrutura porosa (vazios + partículas) onde o volume de vazios diminui ora pela
compressão do ar ou pela expulsão da água. Por outro lado, o volume de sólidos
permanece constante, considerando-se desprezível a compressibilidade dos
grãos em comparação à dos vazios.
O mecanismo através do qual ocorrem recalques por variação volumétrica é
conhecido por adensamento.
Os recalques de longo prazo são a soma dos recalques por adensamento
primário virgem ∆hadp e dos recalques por compressão secundária ∆hsec.
Terzaghi (1955) desenvolveu a teoria de adensamento dos solos, que é um
processo gradual dependente do tempo de variação de volume do solo devido à
drenagem da água dos poros, compressão e aumento de tensões efetivas com a
conseqüente diminuição de pressão neutra.
Quando ∆u=0 o adensamento primário cessa e toda a tensão é suportada pelo
esqueleto sólido; ∆u excesso de pressão neutra.
Adensamento unidimensional é aquele em que a variação de volume ocorre por
variação da espessura da camada de argila, sem qualquer deformação lateral do
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solo. A condição para que esse fato ocorra está associado a um carregamento
externo sobre grande área, como por exemplo, em um aterro infinito.

7.1 Recalque imediato
De acordo com Almeida (2010) o recalque imediato decorre do carregamento
instantâneo e sem variação de volume da argila. Por conseguinte, é denominado
recalque não drenado, elástico ou distorcional. Em geral o recalque imediato ∆hi
é de pequena magnitude, quando comparado ao recalque por adensamento ∆ha’
particularmente no caso de aterros com grandes dimensões (comprimento e
largura), equivalente à espessura da camada de argila mole.
Caputo (1966) considera quanto à estimativa de recalques que o valor do
“recalque elástico” pode ser estimado pela expressão:

%& 1 − ( ) 
#$ =
+
*

(10)

Onde:
I

Valor do fator de influência dependente da forma da área carregada
através da pressão “p” e da posição do ponto em que se calcula o
recalque;

E

Módulo de deformabilidade do solo.

∆H

Recalque elástico

Para argila saturada, em condição não drenada, fazendo µ =½ tem-se:
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3
%&
#$ = , . ∗ , +.
4
*

(11)

Para uma camada de espessura infinita, os valores de I são indicados na tabela
1:
Tabela
1: Fator
de
influênc
ia I

FATOR DE INFLUÊNCIA (I)

FORMA DA ÁREA
CARREGADA
Quadrada

Retangul ar

Circular

CENTRO

VÉRTICE

MÉDIA

L=L

1,12

0,56

0,95

L/B=2

1,52

0,76

1,30

L/B=5

2,10

1,05

1,83

L/B=10

2,54

1,27

2,20

ØD=B

1,00

0,64*

0,85

B

L

Fonte: CAPUTO (1966).

7.2 Recalque por adensamento primário
A relação entre o recalque ∆H de uma camada de argila e a variação de seu
índice de vazios ∆e, para deformação lateral nula é:

#$ = #0

$
1 + 01

Onde:
∆H

Variação de altura que o solo apresentou do início ao final do ensaio.

∆e

Variação do índice de vazios.

ei

Índice de vazios inicial do corpo de prova.

Hi

Altura inicial do corpo de prova.

(12)
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A expressão 12 acima relaciona o recalque ∆H de uma camada de argila com a
variação do seu índice de vazios ∆e. A espessura inicial da camada Hi é obtida a
partir do perfil de sondagem e o índice de vazios inicial ei é calculado pelas
relações entre os índices físicos.
A determinação de ∆e é obtida através do ensaio de adensamento, apresentado
na forma da curva de variação do índice de vazios em função do logaritmo da
tensão aplicada, através da equação:

#$
0 = 01 −
1 + 01 
$1
Gráfico 1: Compressão Confinada - Índice de vazios x tensão.

Fonte: ALMEIDA (2010)

(13)
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Os parâmetros a serem utilizados são obtidos a partir da curva de compressão
que também apresenta a determinação da tensão de sobreadensamento (σ’vm)
pelo método proposto por Silva (1970).
A equação para o cálculo do recalque por adensamento primário de uma camada
de argila de espessura harg, com tensão efetiva vertical in situ ′vo e tensão de
sobreadensamento σ'vm, no meio da camada é:
#ℎ = ℎ
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6
5
log <
1 + 078 

=

7>
?
=
78

+


′78 + # 7
log <
?@
1 + 078
′7>

(14)

Onde:
Cs e Cc

Índices de recompressão e compressão.

evo

Índice de vazios in situ para a profundidade de interesse.

7.3 Evolução dos recalques
Grau ou percentual de adensamento é a relação entre a deformação (Ɛ) ocorrida
num elemento, numa certa posição, caracterizada pela sua profundidade “z”, num
determinado tempo e a deformação deste elemento quando todo o processo de
adensamento tiver ocorrido (Ɛf).
AB =

C
CD

(15)

O percentual de adensamento ocorrido pode ser expresso através da relação direta
entre o ocorrido e o intervalo de ocorrência, ou seja, a relação entre o que ainda
ocorrerá e o intervalo de ocorrência, assim:
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AB =

01
´
= ´−
02 − 01
´) −

=



=1−

F
F

(16)
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Considerando o percentual de adensamento na profundidade “z” a equação (16)
acima pode ser:

AB = 1 − ∑>XY
>X )>J 60K L2M + 1
G

H



H N

) OP

Q 0 [S)>J

T HU]/G

(17)

Ou ainda, de forma simplificada, sendo o valor de Z = 2M + 1 ) :
H

>XY

S)>JT H T U
2
B
G
AB = 1 − [ L60KZ
Q0
Z
$\

(18)

(19)

>X

Os percentuais de adensamento (de pressão neutra dissipada) Uz podem ser
obtidos atribuindo-se valores a z/H e T, com os quais se constroem as curvas
abaixo. Notar que t=0 →Uz=0% e t=∞ → Uz=100%

O adensamento ocorre mais rapidamente nas proximidades das faces drenantes (Uz
maior) e mais lentamente (Uz menor) no centro da camada ou na extremidade não
drenante. A figura 11 abaixo apresenta curvas para a profundidade de menor
condição de drenagem, portanto mais distante da face drenante, uma taxa
percentual de adensamento Uz maior. Na profundidade zero, superfície da camada
drenante, ou próxima dela, Uz é próximo de zero.
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Gráfico 2: Percentual de adensamento Uz.

Fonte: LAMBE (1968).

Quanto ao grau de adensamento em função da profundidade e do tempo, os valores
de U podem ainda serem calculados da seguinte forma:

A=

#$"
#$

(20)

Onde
U
= Grau de adensamento em função do tempo.
∆H(t) = Recalque parcial, após um tempo T.
∆H
= Recalque total da camada num tempo infinito.
O recalque que se observa na superfície do terreno é resultante da somatória das
deformações dos diversos elementos ao longo da profundidade, A média dos
graus de adensamento, ao longo da profundidade, dá origem ao grau de
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adensamento médio também denominado Percentual de Recalque, pois indica a
relação entre o recalque sofrido até o instante considerado e o recalque total
correspondente ao carregamento.
Pode ser expresso pela seguinte equação:
>XY

AB = 1 − [
>X

2 S]T U
0
Z

(21)

Gráfico 3: Percentual de recalque U em função do tempo

Fonte: PINTO (2002)

7.4 Seqüência de cálculo de recalque em função do tempo
O recalque poderá ser calculado em qualquer ponto T, multiplicando-se o grau de
adensamento médio, ou seja, o quando toda a camada já foi adensou, pelo
recalque total previsto:
#$" = A#$%
∆H(p) = Recalque total por compressão primária
∆H(t) = Recalque parcial, após um tempo T.

(22)
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Uma seqüência prática para o cálculo pode ser:
a) Calcula-se o ΔH(p)

b) A partir do tempo “t” calcula-se o fator tempo

^=

!"
$P)

(23)

c) Com o valor de T calcula-se U
d) Calcula-se
#$" = A#$%

(24)

e) O algoritmo é repetido tantas vezes quanto necessário para os vários
Figura 5: Recalque em função do tempo

tempos “t” para que uma curva ∆h x t seja plotada conforme abaixo:
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Fonte: PINTO (2002)
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7.5 Compressão Secundária
Após cessar o processo de adensamento o solo continuará a se deformar com o
tempo de modo que a curva recalque possa representar um tempo relativamente
constante.
Esse trecho é denominado compressão secundária do solo ou trecho de fluência.
Resumidamente a compressão secundária é o decréscimo de volume do solo
(deformação) sob σ´v= constante. Em aplicações práticas admite-se que a
compressão secundária se manifesta apenas após a dissipação total de
poropressões (t100). É representada pela equação:
_ =

#C!
# log"

(25)

A magnitude da compressão secundária pode ser calculada pela equação:
"
a
` = a= $bcd , . cK\0 a= =
")
1 + 0e

(26)

Onde
t1, t2

= tempo

ep

= índice de vários no final do adensamento primário.

H

= Espessura da camada de argila

a=

= Coeficiente de compressão secundária

As magnitudes gerais de a= , observadas em diversos depósitos

naturais são:

Argilas sobreadensadas: no máximo 0,001
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Argilas normalmente adensadas : 0,005 a 0,03
Solo orgânico: no mínimo 0.04

Onde
H

Altura da camada após a compressão primária.

Cc

Índice de compressão

e

Índice de vazios

Figura 6: Representação gráfica da compressão secundária

Fonte: ALMEIDA (2010)

7.6 Colapso de solos
A manifestação do fenômeno de colapsibilidade do esqueleto sólido do solo pode
se dar pela ação combinada dos seguintes processos:
•

Aumento do teor de água nos vazios do solo
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•

Atuação de tensões maiores que o limite suportado pelo solo

Solos potencialmente colapsíveis apresentam um alto índice de vazios
determinando uma estrutura porosa e um baixo teor de umidade, resultando num
solo com baixo grau de saturação. Nestas condições o colapso do solo se
manifesta por uma brusca redução em seu índice de vazios (SOUZA NETO,
2004).
Comportamentos de solos mediante colapso foram estudados por Sultan (1971)
apud Vilar et al., (1981).
•

Solos sofrem colapso instantâneo quando há aumento do grau de
saturação por umedecimento, tendo sido feitas observações em
formações superficiais e profundas;

•

Solos experimentam colapso após o rebaixamento do NA. A retirada de
água do subsolo provoca o rebaixamento do nível de água e
conseqüentemente as pressões totais são convertidas em pressões
efetivas devido ao peso do solo sobrejacente, causando colapso do
esqueleto sólido destes solos;

•

Alguns tipos de solos sofrem expansão depois de saturados e depois da
aplicação das cargas externas sofrem recalques substanciais. Esta
situação deve-se à presença de argilominerais altamente expansivos
como a montmorilonita;

•

Alguns solos loéssicos têm mostrado um aumento na magnitude e na
velocidade de colapso com o aumento dos carregamentos;

•

Algumas areias de origem eólica, com o aumento das cargas aplicadas,
têm mostrado uma diminuição na velocidade de recalque;
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•

Alguns solos não têm recuperado ao longo do tempo, nenhuma parcela do
volume perdido, quando do colapso;

•

Alguns solos têm recuperado alguma parcela do volume perdido com o
tempo, mesmo quando suportando a carga que provocou o colapso.

De acordo com Mendonça (1993), apud Mendes (2001) o “processo de colapso”
é entendido como um rearranjo das partículas constituintes do solo, ocupando
parcialmente os vazios antes existentes em decorrências da eliminação dos
vínculos entre os grãos devido à interação destes com o fluído percolante e
aplicação da sobrecarga.
Para Clemence (1981), apud Vilar (1981) desde que um solo possua estrutura
altamente porosa, com uma situação de equilíbrio meta-estável entre as
partículas maiores de sua composição, estará sujeito à ocorrência de colapso.
Neste caso, denomina-se equilíbrio meta-estável o estado no qual o sistema
pode permanecer mantendo-se sua estrutura pela presença de algum vínculo
que seja capaz de lhe conferir um equilíbrio temporário, apesar de não ser
estável sob aquelas condições.
No caso de solos sujeitos a fenômenos de colapsibilidade podem existir
diferentes mecanismos de suporte específicos para cada situação, os quais são
os responsáveis pela manutenção do equilíbrio temporário. Estes mecanismos
são amplamente estudados na engenharia geotécnica e não serão abordados
neste trabalho.
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8 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS
Ensaios in-situ ou de campo são aqueles realizados no local de construção da
obra. Eles permitem obter parâmetros como a permeabilidade, deformabilidade
ou a compressibilidade e a resistência necessários para o dimensionamento de
obras de terra (MASSAD, 2010).
O engenheiro deve ter uma ideia do subsolo o mais real quanto possível. Todo
projeto de construção de obra apoiada sobre solo exige conhecimento das
camadas subterrâneas e suas características predominantes. É necessário
dispor de informações como os diversos tipos de solo que compõem as
camadas, sua compacidade ou consistência e a posição do lençol freático, assim
a programação das investigações e sua realização compõem a primeira etapa do
projeto.
É necessário principalmente um reconhecimento inicial dos depósitos por meio
de mapas geológicos e pedológicos, imagens terrestres e aéreas, levantamentos
e obras anteriormente realizadas em regiões adjacentes, informações da
população local.
Os ensaios in-situ podem se tornar indispensáveis quando as amostragens
indeformadas são difíceis ou impossíveis de se obter, como é o caso das areias e
de solos extremamente moles, ou ainda quando os resultados dos ensaios de
laboratório são de pouca serventia, como a determinação da permeabilidade de
depósitos naturais ou do Coeficiente de Adensamento (Cv) de uma argila mole.
(MASSAD, 2010).
Em geral os ensaios in situ têm menor custo e fornecem resultados expeditos,
mais rápidos do que os de laboratório, mas em certas situações os resultados de
campo devem ser complementados pelos de laboratório como por exemplo
quando da necessidade de ensaios de caracterização, ou medida de pressão de
pré-adensamento, estudos de variação do módulo de deformabilidade com a
pressão efetiva.
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Massad (2010) indica que os ensaios in situ podem ser utilizados de duas
maneiras:
•

Determinação de certos parâmetros dos solos, por correlações empíricas
com os resultados dos ensaios.

•

Construção de modelos matemáticos, tão próximos o quanto possível de
fenômenos físicos, que ocorrem durante os ensaios, que possibilitem a
determinação de determinados parâmetros dos solos.

Há um grande número e especificidades de investigações geotécnicas utilizados
no Brasil e no mundo. Neste trabalho serão apresentados aqueles mais indicados
para solos de baixa capacidade de suporte.
De acordo com Penna (2014) parâmetros geotécnicos e ensaios estão
associados da seguinte forma
•

Resistência

CPTU, DMT, VST, PMT

•

Deformabilidade

DMT, PMT

•

Histórico de tensões

DMT

•

Sensibilidade

VST

•

Tempo de adensamento

CPTU

Assim, resumidamente temos atualmente as seguintes principais ferramentas
para investigação e reconhecimento do solo:
•

Sondagem a percussão

SPT

•

Dilatômetro de Marchetti

DMT

•

Ensaio de penetração de cone

CPT

•

Ensaio de penetração piezométrico

CPTU

•

Ensaio de palheta

VST

•

Pressiômetro de Ménard

PMT
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8.1 SPT - Sondagem à Percussão - SPT
A NBR 6484 prescreve o método de execução de sondagens de simples
reconhecimento de solos com SPT, cujas finalidades, para aplicações em
Engenharia Civil, são:
a) Determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades
de ocorrência;
b) Posição do nível da água;
c) Índices de resistência à penetração a cada metro.

SPT é a abreviatura de Standard Penetration Test, nome do ensaio pelo qual se
determinam os índices de resistência à penetração “N” que é a abreviatura do
índice de resistência à penetração do SPT, a resistência dos solos determinada
pelo número de golpes correspondentes à cravação de 30cm do amostradorpadrão, após a cravação inicial de 15cm. Cada golpe do martelo consiste em
uma massa de ferro padronizada de 65kg, caindo livre e verticalmente a uma
altura de 75cm.
Neste tipo de sondagem, a profundidade é limitada aos critérios considerados
impenetráveis pela norma, de acordo com as orientações do engenheiro
especialista em solos ou fundações.
Esta sondagem pode ser acompanhada dos Ensaios de Infiltração (EI), quando
deseja-se mensurar a permeabilidade do solo.
De acordo com Almeida (2010) a investigação preliminar é a primeira etapa da
investigação propriamente dita. Consiste essencialmente na realização de
sondagens SPT.
A sondagem deve ser executada dentro de alguns metros no solo subjacente ao
solo mole para caracterizar se esta é drenante ou não, ou atingir o impenetrável
no caso de aterro sobre estacas.
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8.2 CPT - Cone Penetration Test
A norma NBR 12069 prescreve o método para a determinação da resistência do
solo à penetração estática e contínua ou incremental a uma velocidade constante
de 2 cm/s, de uma ponteira padronizada, caracterizada em componentes de
resistência de ponta e de atrito lateral local. O método fornece dados os quais
permitem estimar propriedades dos solos e que são utilizados em projetos e
construções de obras de terra ou de fundações de estrutura.
Durante a penetração do cone mede-se separadamente a resistência à
penetração da ponta (qc) e a fricção de uma camisa de atrito localizada acima da
ponteira (fs).
A padronização da velocidade de cravação é importante já que o valor da
resistência varia em cerca de 10% por ciclo logarítmico da velocidade de
cravação (LEROUEIL, 1994).
Massad (2010) observa que o Ensaio de Penetração Estática (EPE), ou Deep
Sounding ou ainda Ensaio de Cone foi introduzido na Holanda na década de
1930. Consiste na cravação por esforço estático, de um conjunto de ponteirahastes com velocidade constante padronizada em 2cm/s.
Originalmente, a ideia era o seu emprego para dimensionamento de estacas
instaladas em areia, mas com o tempo as suas potencialidades foram ampliadas,
a tal ponto que hoje é empregado, na sua versão mais moderna, na
determinação de vários parâmetros dos solos.

8.3 CPTU - Ensaio de Penetração de Piezocone
Outro tipo de ensaio de penetração estática, de uso cada vez mais intenso é o do
piezocone CPTU, que como o nome sugere, trata-se de um cone elétrico com
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uma pedra porosa na sua extremidade que possibilita também a medida do
excesso de pressão neutra gerada pela cravação.
Massad (2010) considera que o acompanhamento da dissipação desse excesso
de pressão neutra permite a determinação do coeficiente de adensamento
horizontal do solo e, portanto, de sua permeabilidade. Nesse sentido é um
poderoso instrumento para detectar a presença de camadas drenantes de areia,
por mais delgadas que sejam imersas em depósitos de argilas moles.
Portanto, o ensaio CPTU (piezocone) permite medir também a poropressão
excessiva que é gerada durante a penetração.
De acordo com Almeida (2010) o ideal é a medida da poropressão em dois
pontos: um na face (u1) e o outro na base do cone (u2); todavia, muitos
equipamentos somente apresentam a medida de u2, necessária para a correção
da resistência de ponta.
A reação necessária para a penetração é dada pelo próprio peso do veículo ou
por fixação no chão.
As leituras destes parâmetros realizam-se e visualizam-se em tempo real no
terreno a intervalos de 1 cm, com o que se obtém um detalhado perfil do solo em
profundidade.

8.3.1 Vantagens e Aplicações

De acordo com Penna (2014) são as seguintes vantagens do ensaio CPTU
(piezocone):
•

Determinação do perfil estratigráfico e classificação do solo, permitindo a
detecção de intercalações finas com uma precisão superior às de
sondagens convencionais.
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•

Distinguir entre penetração drenada, parcialmente drenada ou não
drenada.

•

Estimação de parâmetros geotécnicos.

•

Métodos diretos de cálculo.

•

Modelo geoestatístico 3D de resistência por ponta qc.

•

Os dados coletados são representados graficamente, em tempo real in
loco.

Ensaio de penetração de cone estático com medidas de pressões neutras CPTU.

Fonte: CONETEC INVESTIGATIONS (2016).

8.3.2 Coeficiente de adensamento do solo
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Os ensaios de dissipação do excesso de poropressões geradas durante a
cravação do piezocone no solo podem ser interpretados para obter o coeficiente
de adensamento horizontal ch e, por meio deste, determinar o coeficiente de
adensamento vertical cv’, corrigidos em função do estado de tensões
ensaio/obra.
O ensaio consiste em interromper a cravação do piezocone em profundidades
preestabelecidas até atingir no mínimo, 50% de dissipação do excesso de
poropressões.
Um método de estimativa de ch amplamente utilizado na atualidade é o de
Housbly e Teh (1988), que leva em conta o índice de rigidez do solo (IR), com o
fator tempo definido da seguinte maneira:

^∗ =

f "

g ) √+i

(27)

Onde
R - Raio do piezocone;
t

- Tempo de dissipação;

IR - Índice de rigidez (G/Su)
G - Módulo de cisalhamento do solo *
* Em geral utiliza-se G= Eu/3, sendo Eu o Módulo de Young não drenado obtido do ensaio

CU, usualmente obtido para 50% da tensão desvio máxima.
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Na tabela 2 são listados os valores do fator tempo T* em função do percentual de
dissipação da poropressão (U) para a proposição de Houlsby (1988),
observando-se que a solução é função da posição do elemento poroso no cone.

Tabela 2:Fator tempo T* f

Fonte: HOULSBY (1998).
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8.4 VST - Ensaio de palheta
O VST (Vane Shear Test) é um teste relativamente rápido e econômico para
determinação da resistência não drenada de argilas moles (2≤NSPT≤4) e médias
(4≤NSPT≤8), geralmente utilizado para determinar a resistência ao cisalhamento
de solo coesivo e consiste na cravação de uma palheta cruciforme em
profundidades pré-definidas, com rotação em velocidade padrão.
O torque máximo que se desenvolve está relacionado com a resistência ao
cisalhamento.
O valor da resistência não drenada dos solos argilosos saturados Su é
influenciado pelos seguintes fatores:
•

Atrito mecânico;

•

Características das palhetas;

•

Velocidade de rotação da palheta;

•

Plasticidade da argila;

•

Amolgamento;

•

Heterogeneidade e anisotropia da argila.

O valor calculado é influenciado pela hipótese de ruptura adotada (Chandler,
1988). Em função disso vários cuidados devem ser tomados na realização desse
ensaio, conforme ABNT NBR 10905.
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Figura 8: Equipamento Vane Test

Fonte: CONETEC INVESTIGATIONS (2016).

A medida do torque T versus a rotação no ensaio de palheta permite a
determinação dos valores da resistência não drenada Su do solo natural e
amoldado. As hipóteses usuais adotadas para o cálculo de Su são:
•

Condição não drenada

•

Solo isotrópico

•

Resistência constante no entorno da palheta
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Figura 9: Fases do ensaio de palheta

Fonte: CONETEC INVESTIGATIOns (2016).

8.5 DMT – Ensaios Dilatométricos
O teste consiste na cravação de ponteira metálica, com interrupções desta
cravação a cada 20 cm. Nestas interrupções, é introduzido gás nitrogênio que
expande a membrana metálica da ponteira contra o terreno. Dessa expansão,
registram-se em manômetro de precisão duas leituras: a primeira quando a
dilatação da membrana “vence” o esforço de compressão do terreno, e a
segunda quando essa deforma o solo de 1,1mm.
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Por ser um teste realizado “in-situ”, permite obtenção de valores em diversos
pontos do terreno e em variadas profundidades. Os dados recolhidos em campo
são posteriormente processados por software especifico, segundo métodos de
Marchetti e Schmertmann, fornecendo parâmetros tais como:
•

Coeficiente de empuxo em repouso (Ko)

•

Módulo de elasticidade (E)

•

Resistência ao cisalhamento não drenada em argilas (Su)

•

Ângulo de atrito efetivo interno em areias (f)

•

Classificação granulométrica

•

Razão de sobre adensamento (OCR)

8.6 Ensaios Pressiométricos
Segundo Massad (2010) os ensaios pressiométricos foram introduzidos
pelo alemão Kögler, na década de 1930, aperfeiçoados e difundidos pelo
francês Ménard na década de 1950, com a finalidade.
Ensaios Pressiométricos (PMT) foram desenvolvidos na França na década
de 50, os ensaios pressiométricos tipo Ménard (PMT) consistem na
inserção em um pré-furo de sonda pressiométrica e deformação radial de
membrana por meio de inserção de gás nitrogênio. As medidas de
deformação são através do painel de controle, que mede variações de
pressões e volumes ocorridos com a deformação do solo.
Tais leituras são realizadas por meio de equipamento computadorizado
(Geospad)

e

software

específico

(Geovision),

automaticamente os dados leituras do ensaio.

projetado

para

ler
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É obtida curva de tensão x deformação do solo prospectado, fornecendo
as seguintes informações:
•

Módulo pressiométrico de Ménard

•

Pressão limite de Ménard;

•

Pressão residual.

Penna (2015) salienta que que é possível avaliar através de correlações os
seguintes parâmetros:
•

Módulo de elasticidade do solo (E);

•

Resistência não drenada dos solos argilosos saturados (Su);

•

Ângulo de atrito efetivo de solos arenosos (ø);

•

Capacidade de carga e recalques em fundações rasas e profundas.
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9 TRATAMENTO DE SOLOS
Argilas moles são altamente compressíveis, baixa resistência e quando
submetidas a carregamentos, consolidam e surgem recalques significativos. O
adensamento destes solos é lento devido à baixa permeabilidade das argilas.
Existem diversas técnicas para melhoramento de solos moles (tabela 3) como
pré-carregamentos e drenos verticais para aceleração dos recalques, onde o
excesso de poropressão é dissipado por exemplo através de estacas de areia,
brita, geodrenos, geossintéticos, com a vantagem adicional de proporcionar um
caminho

alternativo

para

a

drenagem.

O

desenvolvimento

de

novos

equipamentos e técnicas propiciou a ampliação de soluções para consolidação
de solos moles com prazos cada vez menores. Considerando a heterogeneidade
dos solos cada técnica possui vantagens e desvantagens as quais devem ser
objeto de análises técnicas para a escolha da melhor técnica.

Tabela 3: Principais metodologias para tratamento de solos

Fonte: ALMEIDA (2010) adaptada pelo autor.
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9.1 Técnicas comuns de consolidação de solos
9.1.1 Geodrenos verticais de areia

A utilização de drenos verticais fibroquímicos permite a eliminação rápida da
água do solo, ocasionando uma grande redução do tempo necessário ao
adensamento de terrenos compressíveis.
Promove a aceleração dos recalques ao diminuir o caminho de drenagem dentro
da massa de solo compressível para cerca da metade da distância horizontal
entre drenos. Sua utilização teve início em fins de 1920 na Califórnia.
Consiste na implantação de fitas drenantes no terreno e na aplicação de cargas
(aterros) que posteriormente precisam ser removidas.
No entanto a consolidação do solo mole pode chegar a anos, e embora essa
técnica tenha a vantagem de ser econômica, implica prazos extensos de
execução.
A instalação dos drenos verticais reduz sensivelmente o percurso que a água
deve fazer para sair da área comprimida e chegar numa região permeável sem
pressões, ou seja, nas colunas dos drenos.
Com o uso de drenos, o fluxo de água no interior da argila é predominantemente
horizontal, enquanto no processo de adensamento normal o fluxo é vertical.
O coeficiente de permeabilidade horizontal é substancialmente superior ao
coeficiente de permeabilidade vertical, especialmente no caso de argilas moles
sedimentares, conferindo ao uso de drenos, uma significativa vantagem
adicional.
Suscetíveis a danos durante sua execução e operação. Em argilas muito moles
pode ocorrer o cisalhamento dos drenos de areia que se tornam inoperantes.
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São utilizados em terrenos argilosos moles e pouco permeáveis, permitindo
também o aumento da resistência ao cisalhamento e, por conseguinte, da
capacidade de suporte.
O emprego dos drenos faz com que a maior parte do recalque ocorra antes da
execução da obra, trazendo substancial economia nos custos de manutenção,
como por exemplo no nivelamento e reconstrução de pavimentos, galerias, linhas
férreas, rodovias, etc.
O processo de consolidação começa quando o terreno, sendo comprimido, filtra a
água contida entre os poros das partículas sólidas, reduzindo seu volume.
A consolidação é tanto mais lenta quanto menos permeável é o terreno.

9.1.2 Colunas de brita vibrocompactadas

A instalação dos drenos verticais reduz sensivelmente o percurso que a água
deve fazer para sair da área comprimida e chegar numa região permeável sem
pressões, ou seja, nas colunas dos drenos.
Com o uso de drenos, o fluxo de água no interior da argila é predominantemente
horizontal, enquanto no processo de adensamento normal o fluxo é vertical.
O coeficiente de permeabilidade horizontal é substancialmente superior ao
coeficiente de permeabilidade vertical, especialmente no caso de argilas moles
sedimentares, conferindo ao uso de drenos, uma significativa vantagem
adicional.
Suscetíveis a danos durante sua execução e operação. Em argilas muito moles
pode ocorrer o cisalhamento dos drenos de areia que se tornam inoperantes.
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9.1.3 Injeção de consolidação

Tem o objetivo de estabilizar o solo através de consolidação, argilas moles e
siltes.
Consiste em injetar calda de cimento em fases seguidas e sucessivas, formando
bulbos que adensam horizontalmente o solo, conduzindo a água aos drenos
verticais.
Reduz o índice de vazios e compressibilidade; permite o controle da pressão de
água do solo (poropressão) e a correção de grandes deformações volumétricas.

9.1.4 Geocélulas e Geogrelhas

Estruturas tridimensionais para confinamento de solo constituídas de um conjunto
de células interligadas conferindo um aspecto semelhante ao de "favos de uma
colméia".

9.1.5 DSM - Deep Soil Mixing

O método de mistura profundas do solo (DSM) foi inventado no Japão e
Escandinávia. Posteriormente foi desenvolvido por Keller.
Seu uso no reforço e vedação de solos fracos e permeáveis está crescendo em
todo o mundo.
A técnica conduz a uma melhoria significativa das propriedades mecânicas e
físicas do solo in situ, que é misturada com cimento ou compostos ligantes para
formar a chamada mistura de solo (ou do solo-cimento).
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O material de solo estabilizado resultante geralmente tem uma maior resistência,
menor permeabilidade e baixa compressibilidade do que o solo original. Embora
a tecnologia DSM é baseada em princípios simples que exige, por um lado, a
experiência e competências significativas em fase de planejamento relevantes,
envolvendo mistura de solo e projeto geotécnico e execução. Por outro lado,
também requer o uso de equipamentos especializados e ferramentas de mistura
para atender especificações impostas por avaliações contínuas de qualidade e
monitoramento de desempenho.

9.1.6 CSM - Cutter Soil Mixing

Consiste no tratamento de solos moles por meio da mistura com agentes
químicos estabilizantes, podendo-se utilizar cal e/ou cimento, formando painéis
de materiais melhorados.

9.1.7 Compactação

Para solos predominantemente arenosos, consiste no aumento da densidade ou
contato os grãos tornando o solo mais homogêneo, melhorando suas
características de resistência deformabilidade e permeabilidade. Pode ser
realizada por equipamentos manuais como soquetes até equipamentos
compactadores de grande porte. A estabilização por compactação está focada
em solos arenosos e siltosos.
O objetivo é a diminuição do índice de vazios sem aumento da pressão da água
do solo, podendo ser realizada através das seguintes técnicas.
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9.1.8 Jet Grouting

Consiste na injeção de nata ou calda de cimento no solo por meio de jatos
horizontais ou verticais de alta pressão e velocidade. Esta técnica permite
melhoria e reforço do solo por meio de colunas de solo cimento executadas com
perfuração, jateamento e desagregação do solo com calda de cimento a altas
velocidades (da ordem de 800 km/h) e grandes impactos. São aplicáveis a
qualquer tipo de solo, sem restrições granulométricas, as colunas de jet grouting
podem ser feitas em quaisquer direções.

9.1.9 Eletro-osmose

A consolidação de solos moles com o uso de célula eletro-osmótica consiste em
aplicar uma diferença de potencial através de uma massa de solo, atraindo a
água para o cátodo resultando em consolidação mais rápida que as técnicas
convencionais.

9.1.10 Escolha do método construtivo

A escolha do método construtivo mais adequado está associada a diversas
questões:
1. Características geotécnicas dos depósitos
2. Utilização
3. Vizinhança
4. Prazos
5. Custos
A remoção do solo mole pode ser utilizada quando a espessura da camada for
pequena e as distâncias de transporte não forem longas. Em áreas urbanas
devem ser considerados fatores como importação de material, caso não exista

73

disponibilidade local e bota fora, considerando os métodos construtivos e com
base nos resultados de análises de estabilidade, recalque e técnicas construtivas
sobre solos moles.
Para a construção sobre solos compressíveis as condições que devem ser
atendidas são:
•

Garantia de estabilidade: Deve-se evitar o rompimento do aterro e das
fundações;

•

Manutenção das deformações: Sejam verticais (recalques) como
horizontais, devem permanecer dentro de limites adequados de acordo
com as características da obra (ALMEIDA, 2010).

A tabela 4 apresenta as principais metodologias executivas para aterros com
técnicas executivas utilizadas para solucionar ou minimizar estes dois problemas
associados à execução de aterros sobre solos moles e na tabela 11 são
apresentados os métodos executivos de aterros.
A figura 10 apresenta as principais métodologias executivas de aterros.
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Tabela
4: Principais
metodologiasexecutivas
executivas para
para aterros
aterros.
Tabela
4: Principais
metodologias

Resumo das metodologias executivas e suas características
Metodologia Construtiva

Características

Efi ca z, rá pi do, gra nde impa cto a mbienta l;
necess itaria nova s onda gem pa ra a feri çã o da
quanti da de
de
s olo
removido
ou
rema nes cente.
Uti li za da pa ra depós itos de pequena
Expuls ã o de sol o com espess ura
e muito
dependente
da
ruptura controla da (aterro experi ênci a
loca l;
neces s ita ria
nova
de ponta)
s onda gem pa ra aferição da qua ntida de de
s ol o removi do ou rema nes cente.
Aterro convenci ona l
A esta bi liza çã o dos recal ques é lenta

Remoçã o da cama da mole
tota l ou parci al

Uti li za da na mai oria dos cas os com drenos
verti ca is ; é neces sá rio monitora mento do
Cons truçã o em etapa s
ganho de res is tênci a; nã o é favorá vel pa ra
pra zos exíguos.
Uti li za do pa ra a cel erar recal ques , com
gra nde experiência acumul ada . Util iza-se a
Drenos
verti ca is
e
s obrecarga temporá ri a pa ra dimi nuir os
s obreca rga com a terro
recal ques
primá rios
e
secundá rios
rema nes centes .
Adotada freqüentemente; é necess á ri o
Berma s de equilíbrio e
a va li a r se a força de tração do reforço é
reforço
rea lmente mobili za da in situ.
Idea l
para
prazos
exíguos;
cus tos
Us o de ma teria is leves
rel ativamente eleva dos.
Idea l
pa ra
pra zos
exíguos ;
va sta
Aterro sobre es ta cas com
dis ponibil ida de de materia is e padrões no
pla taforma de geogrel ha s
mercado.
Col una s gra nula res enca mis a da s ou nã o com
geotexti l; os reca lques s ão a celerados
Coluna s
Gra nul ares
devido à na tureza drenante das col una s
(es ta cas gra nul ares)
gra nul ares ; eventua lmente sã o i ns ta l ada s
greogrel ha s s obre a s estaca s granula res.
Pode s ubs tutuir pa rcia lmente a necess ida de
de sobreca rga com ma teri a l de aterro;
Pré-ca rregamento por vá cuo desl ocamentos hori zonta is
s ã o muito
menores
que
os
carrega mentos
convenci ona is .

Fonte: ALMEIDA (2010)
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Figura 10: Métodos construtivos de aterros.
PRINCIPAIS METODOLOGIAS EXECUTIVAS DE ATERROS

Fonte: ALMEIDA (2010).
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10 PISOS DE CONCRETO
Piso é o sistema estrutural de uma construção sobre o qual as atividades
produtivas, econômicas, habitacionais, estacionamentos e acesso, e ainda de
entretenimento se desenvolvem. Como elemento estrutural, sua finalidade é a de
permitir a distribuição das cargas atuantes, e de seu peso próprio, para o sistema
de fundações, que pode ser:
•

Direta: sistema que distribui para as camadas de base e solo (subleito) os
esforços

verticais,

horizontais

e

até

os

momentos

em

muitas

oportunidades, produzidos pelo carregamento.
•

Profunda: quando apoiados sobre estruturas auxiliares e estas distribuem
as tensões para as camadas competentes mais profundas, como as
estacas por exemplo, que se apoiam ou transferem para as camadas ao
longo de seu comprimento as tensões superiores.

Em especial, como elemento sobre o qual o usuário final realiza as suas
atividades, a finalidade do piso industrial ganha a dimensão de proporcionar a
movimentação de carga e deslocamento de equipamentos com conforto e
segurança, além de resistir aos esforços mecânicos, suportar as condições
ambientais e eventuais agressões químicas ou biológicas durante sua vida de
utilização (CHODOUNSKY, 2008).
Segundo Rodrigues (2006) os pisos industriais tiveram sua importância
reconhecida a partir de 1990, quando passaram a ser considerados como um
equipamento da indústria, uma vez que são os únicos componentes industriais
que interagem diretamente com o processo produtivo, permitindo a locomoção de
pessoas e equipamentos e em diversos casos atuam como fundação de
máquinas. Suas características como resistência, planicidade, integridade
superficial tornaram-se perceptíveis diretamente pela produção sendo que
qualquer reparo interfere diretamente no processo construtivo.
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Além disto, e que também fazem parte deste mesmo conceito, pode-se entender
os pisos e pavimentos dos aeroportos e pistas de pouso de aeronaves,
espaçonaves e as rodovias e vias urbanas.
Camadas
Quando apoiadas diretamente sobre o solo - fundação direta - de modo geral os
pisos são compostos por cinco camadas principais também conhecidas por
layers (figura 11). Cada uma tem função específica e devem ser objeto de
criterioso projeto para garantia de qualidade e desempenho. As funções básicas
de cada camada são apresentadas na tabela 7.
Eventualmente, em casos específicos são necessárias outras características
auxiliares para estas camadas para solucionar problemas com drenagem
superficial ou sub superficial e camada de bloqueio. Em todos os casos,
entretanto é necessário conhecer o solo e as condições de níveis de água ou
contaminantes, com análise de suas características e comportamento, além da
utilização, cargas, dados sobre equipamentos que trafegarão sobre o piso ou
componentes que serão apoiados sobre ele.
Figura 11: Camadas do sistema de piso.
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Fonte: RODRIGUES (2007)
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Tabela 5: Funções das camadas

CAMADA

FUNÇÃO

Absorver as solilcitações de cargas impostas ao pavimento.
Subleito / Solo / Base Controlar o coeficiente de recalque "k" de acordo com suas propriedades físicas,
mecânicas e capacidade de suporte

Sub-base

Isolar e estabilizar as condições do subleito através de tratamentos
granulométricos e de capacidade de distribuição de carga.
Dar suporte uniforme e constante.
Evitar o bombeamento.
Controlaar as variações volumétricas do subleito.
Aumentar o suporte da fundação.

Lona plástica /
Barreira de vapor

Impermeabilizar a superfície de forma a bloquear a umidade ascendente nas
placas de concreto.
Garantir livre movimentação da placa de concreto em relação à sub-base.
Garantir a manutenção da hidratação do cimento evitando a perda de água de
emassamento poara a sub-base.

Placa de concreto

Absorver os carregamentos do piso e transferir os esforços para a fundação,
trabalhando no regime elástico.
Servir de base de aplicação (ancoragem) dos revestimentos.

Acabamento /
Tratamento de
superfície /
RAD

Acrescentam características superficiais específicas ao sistema de piso, de
acordo com a demanda de utilização.
Garantem características de resistência à superfície do piso quanto ao desgaste
por abrasão e influenciam quanto ao conforto de rolamento das empilhadeiras,
pois além de promoverem a compactação superficial, removem imperfeições.

Fonte: CHODOUNSKY (2007), adaptado por RODRIGUES (2006).
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Quando ocorrem situações de solos de capacidade de suporte inferior ao nível de
tensão atuante, devem ser adotadas pelo projetista soluções, como visto no cap.
9, compatíveis com as efetivas operações sobre o piso como (limitações de
deformações, recalques, riscos de contaminação, congelamento, etc.), para que
se possa atingir o desempenho e a durabilidade esperados pelos investimentos
dispostos.
Logicamente nestas condições as premissas econômicas passam a ser
secundárias, pois seus custos são elevados se comparados com os pisos sobre
solos competentes, além de exigirem cronogramas dilatados pelas diversas
operações construtivas complementares.
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11 METODOLOGIA DE ANÁLISE
11.1 Entendimento das tipologias construtivas
De acordo com Almeida (2010) o tipo de utilização da área vai influenciar a decisão
da técnica construtiva. Durante a pesquisa para desenvolvimento deste trabalho,
foram observados os seguintes casos:
•

Em certas áreas como aterros de retro áreas portuárias alguns
proprietários

aceitam

significativos

e

conviver

com

conseqüentemente

recalques

arcar

com

pós-construtivos
intervenções

de

manutenções corretivas periódicas de menor MTBF, após análise dos
resultados comparativos entre as opções de piso direto, com custo três à
quatro vezes menor do que uma solução de piso estaqueado que teria o
benefício de maior MTBF, mas com custos de implantação que
inviabilizariam o projeto.
•

Em empreendimentos imobiliários residenciais a convivência com mínimos
recalques pode se tornar imprescindível pois dificilmente o construtor
retornará ao empreendimento para corrigir os problemas que tendem ao
agravamento.

•

Nos encontros de pontes com vias os recalques maximizam desconforto,
tem elevado custo de manutenção e integram as estatísticas de acidentes.

•

Em ferrovias os recalques pós-construção devem ser mínimos pois os
custos de manutenção associados à interrupção de tráfego são elevados.
Para casos de trens de alta velocidade não são admitidos recalques.

•

Em laboratórios de luz Síncrotron onde ocorre a aceleração de partículas
a utilização exige precisão nanométrica. No Acelerador Linear de Elétrons
(LINAC) elétrons gerados por um canhão de elétrons de alta tensão são
acelerados em cavidades de rádio freqüência até atingir 150MeV
(Megaelétron-volt) de energia e posteriormente são injetados em
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conjuntos booster através de uma linha de transporte. No acelerador
Síncrotron os elétrons provenientes do LINAC são acelerados por uma
cavidade de RF até 3GeV (Gigaelétron-volt) e em seguida deslocados
para o Anel de Armazenamento seguindo para o anel de armazenamento.
Ao final de cada trecho os elétrons sofrem mudança de trajetória
provocada pela passagem em campos magnéticos verticais produzidos
por dipolos ali instalados. A deflexão da trajetória dos elétrons por sua vez,
produz radiação eletromagnética que se propaga tangencialmente à
trajetória dos elétrons em direção às Linhas de Luz. Neste ambiente os
requisitos desempenho mais importantes são a estabilidade térmica e a
estabilidade estrutural associada às deformações de piso com a
capacidade de absorver vibrações mecânicas externas. O processo exige
blindagens de proteção radiológica multidirecional e controle de dilatação
térmica. Não são admitidas quaisquer deformações principalmente
oriundas de recalques, caso contrário haveria falhas na condução do feixe
de partículas além do grave risco de contaminação. Recalques não são
admitidos.
São muitas as variáveis que interferem num processo de decisão de conceito de
projeto de piso direto e análises quantitativas sobre limites aceitáveis de magnitudes
de recalques podem abrir portas para polêmicas. Por essa razão surge a proposição
de estabelecer um critério de análise qualitativa para as principais tipologias
construtivas, onde sejam indicadas faixas toleráveis de deformação por recalques.
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11.2 Método de avaliação
Esta proposta metodológica de critério e análise utiliza uma ferramenta de controle
de qualidade OS&M adaptada à engenharia denominada G.U.T. através da qual
verificou-se a viabilidade de realizar desdobramentos dos critérios de avaliação
utilizados e bases para dimensões quantitativas e qualitativas de desempenho.

Neste contexto a GUT se apresentou como uma alternativa eficiente para responder
ou compreender questões subjetivas que muitas vezes são verificadas no processo
de análise.

11.2.1 G.U.T

Por definição G.U.T. ou simplesmente GUT é uma ferramenta de análise e
observação de problemas que considera três critérios básicos para avaliação de
relevâncias: Gravidade, Urgência e Tendência dos impactos e riscos. Neste estudo
foi associada às deformações por recalques do solo.

A GUT permite definir prioridades de forma racional considerando os três critérios
mencionados acima e detalhados abaixo, sendo cada problema analisado sob o
tríplice de sua importância, sendo a sua magnitude representada numericamente
através de ponderações de fatores intrínsecos e temporais, pelo resultado da
multiplicação dos três tópicos G*U*T=GUT.
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11.2.2 Critérios de classificação

i.

Gravidade considera a intensidade, profundidade dos danos que as
deformações por recalques que podem causar ao piso se não houver uma
ação,

causando

danos

que

podem

ser

avaliados

quantitativa

ou

qualitativamente, sempre indicados por uma escala que varia de 1 a 5.
1. Dano mínimo
2. Dano leve
3. Dano regular
4. Grande dano
5. Dano gravíssimo

ii.

Urgência considera o tempo numa escala que varia de 1 a 5 para a eclosão
de danos ou resultados indesejáveis associados às deformações por
recalques quando não houver atuação para solução do problema.
1. Prazo excessivamente longo, acima de dois meses
2. Prazo longo, cerca de um mês
3. Prazo médio, cerca de uma quinzena
4. Prazo curto, cerca de uma semana
5. Prazo imediato onde os danos encontram-se em desenvolvimento.
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iii.

Tendência: considera o desenvolvimento e evolução dos problemas
associados às deformações por recalques na ausência de ação, numa escala
que varia de 1 a 5.
1.

Desaparece

2.

Reduz-se ligeiramente

3.

Permanece

4.

Aumenta

5.

Piora consideravelmente

Os danos podem ser materiais, patrimoniais ou acidentes pessoais.

Com base em experiências profissionais do autor foi possível coletar e consolidar ao
longo do tempo dados sobre diversas tipologias construtivas, constituindo valiosa
contribuição para conceituação ou desenvolvimento de projetos organizados
segundo a tabela 6 com a utilização da GUT.
Nela são listados impactos, riscos, expectativas de desempenho de pisos e é
apresentada uma proposta sobre faixas e limites de tolerâncias de deformações por
recalques em construções mais comuns.
Esses dados são úteis e podem ser um atalho para o direcionamento das soluções
de algumas disciplinas de projeto.
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Tabela 6: Impactos e riscos e proposta de tolerâncias ao recalque
IMPACTOS E RISCOS RESULTANTES DE RECALQUES EM CONSTRUÇÕES COM PISOS DIRETOS
TOLERÂNCIA À RECALQUES

IMPACTOS
EDIFICAÇÃO:
TIPOLOGIA / FINALIDADE / USO

DIFCULDADE
DE REPAROS

UTILIZAÇÃO

PRINCIPAIS PROBLEMAS E
RISCOS
OCORRÊNCIAS ASSOCIADOS À EVENTOS DE
TOLERABILIDADE
COMUNS
FAIXA DE DEFORMAÇÃO
RECALQUES*
DOS CLIENTES
(cm)

GUT G U T GUT G U T

Laboratórios de colisão atômica
Laboratórios de fontes de luz
sincrotron
Centros circúrgicos e algumas áreas
específicas de hospitais
Laboratórios de produção de vacinas
Laboratórios de produção
farmacêutica
Transelevadores de grande altura, ou
transportadores contínuos

125

5

5 5

125

5

5 5

Muito pequena

Muito baixa

< 0,5

125

5

5 5

125

5

5 5

Muito pequena

Muito baixa

< 0,5

100

5

5 4

125

5

5 5

Pequena

Baixa

1 a 2,5

100

5

5 4

125

5

5 5

Pequena

Baixa

1 a 2,5

100

5

5 4

125

5

5 5

Muito pequena

Muito baixa

<1

75

5

5

3

125

5

5 5

Muito pequena

Muito baixa

<1

Laboratórios de metrologia

75

5

5

3

100

4 5 5

Muito pequena

Muito baixa

< 0,5

60

5

3 4

48

4

Pequena

Baixa

1 a 2,5

48
40
36

4 4 3

5

3 4 3

24
125
24

4 2 3

Mediana
Muito pequena
Pequena a Média

Média
Muito baixa
Baixa

5 a 10
<1
2,5 a 5,0

36

4

3 3

24

4 2 3

Média

Média

5 a 10

32

4 2 4

48

4

3 4

Pequena

Baixa

1 a 2,5

24

3 2 4

48

4

3 4

Pequena

Baixa

1 a 2,5

24

3 2 4

40

4 2 5

Média

Média

5 a 10

Segurança.

24

3 2 4

30

3 2 5

Média

Média

5 a 10

Segurança.

12
12
16
16

4

1 3
1 3

4

1 4

4

1 4

24
16
40
40

4 2 3

4

Média
Baixa
Baixa
Baixa

5 a 10
1 a 2,5
2,5 a 5,0
2,5 a 5,0

10

2

1 5

9

3

6

Plantas de produção de mídias e
inserção de componentes eletrônicos
Plantas produção de veículos Pintura

Câmara Frigorífica com área até
2.000m2
Centros de distribuição
Usinas hidroelétricas e barragens
Hipermercados e supermercados
Shopping center e áreas comerciais
em geral
Áreas Refrigeradas com área até
5.000m2
Áreas Refrigeradas com área superior
a 5.000m2
Construções superpesadas
Depósitos de aço, vidro,
equipamentos pesados
Galpões industriais
Reservatórios
Edificações em alvenaria estrutural
Edificações residenciais de concreto
Pisos e áreas externas em blocos
intertravados
Galpões logísticos (Transportadoras)
Plantas produção de veículos Armação, Solda, Montagem

Pisos e áreas externas em concreto
armado

4 2 5

3 4

3 2 4
5 5

4

1 4

5

2 4

5

2 4

Média
Pequena
Pequena a Média
Pequena a Média

12

3

1 4

Média a Alta

Limite

10 a 15

1 3

12

3

1 4

Média

Média

5 a 10

2

1 3

80

5

4 4

Média

Média

5 a 10

6

2

1 3

64

4 4 4

Média

Média

5 a 10

6

2

1 3

60

5

Média

Média

5 a 10

6

2

1 3

9

3

4 3

1 3

Média a Alta

Alta

10 a 15

Contaminação,
interrupção pontual da
produção, segurança.

Paralização da
operação; segurança.
Paralização da
produção.
Paralização pontual da
produção.
Segurança,
comprometimento da
Do desconforto à ruína;
dificulta ou inviabiliza a
operaçao.
Paralização pontual da
produção.

Do desconforto à ruína;
dificulta ou inviabiliza a
operaçao; possibilidade
de outras patologias,
segurança.

Paralização pontual da
produção.

Do desconforto à ruína;
dificulta ou inviabiliza a
operaçao; possibilidade
de outras patologias,
segurança.

* DEFORMAÇÕES DE PISOS RESULTANTES DE RECALQUES COM CONSEQÜENTE SURGIMENTO OU EVOLUÇÃO DE PATOLOGIAS.

Fonte: Autor.
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De acordo com a tabela 6 verifica-se que em determinadas tipologias construtivas
quanto maior o índice GUT menor a tolerância à recalques, assumindo dessa forma
que à medida que se aproxima de GUT 125 as deformações resultantes de
recalques tendem à zero. Em outras tipologias, a faixa de tolerância é de tal maneira
limitada que é razoável considerar que são praticamente nulas. Nas demais, quando
GUT tende a zero, maior é a tolerância à recalques, sendo possível conviver com
deformações maiores, conforme sua magnitude.
As justificativas para este rigor têm fundamento em requisitos mínimos de operação
que podem se apresentar ora como premissas do cliente, ora por critérios de
controle de desempenho e estabilidade dimensional estabelecidos pelos projetistas.
Portanto, fica evidente que é premissa de projeto intensificar ações para eliminar
previamente riscos de desalinhamentos, patologias ou imprecisões que venham
surgir durante a vida útil do edifício, as quais podem limitar ou inviabilizar sua
operação ou utilização.
É imprescindível focar também em soluções que contemplem a segurança da
edificação, de pessoas, severidade dos danos e dificuldades de reparos na fase de
pós-construção cujo início é caracterizado na fase de comissionamento. Dessa
forma a variação da GUT de zero à 125 igualmente apresenta dados quantitativos
indicando a importância da severidade e dificuldades de reparos, quando o índice se
aproxima do topo da escada, neste caso 125.
O comissionamento é um processo no qual são aplicadas técnicas e procedimentos
de forma integrada para verificar, inspecionar e avaliar o edifício, sistemas,
subsistemas e componentes de modo a assegurar que foi adequadamente projetado
e construído desde as fundações aos acabamentos, validando sua operação e
utilização de acordo com os requisitos previamente determinados. Nesta fase a
qualidade do projeto e o desempenho do edifício serão colocados à prova.
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11.3 O conceito de projeto
Após identificação do perfil de projeto, dentre as diversas tipologias construtivas e
respectivos parâmetros aceitáveis de deformações causadas por recalques da
tabela 6, a próxima etapa prevê a coleta e consolidação de informações que
permitirão o direcionamento para conceito de projeto.
Para tal sucede a necessidade de distinguir construções cuja tolerância à recalques
está situada na faixa baixa à nula, daquelas que podem ser enquadradas em faixas
maiores, com bases em critérios restritivos de piso. Esta metodologia considera dois
critérios de identificação de perfis:

•

CRP - Critérios Restritivos de Piso

•

SRP - Sem Restrições de Piso

11.3.1Construção com Critérios Restritivos de Piso

Para construções em cuja tipologia construtiva ou finalidade de uso não sejam
admitidas mínimas deformações no piso resultantes de recalques ou, nos casos em
que as tolerâncias forem mínimas, inferiores a cinco centímetros (<5 cm) e quando
para estes casos os relatórios de sondagem à percussão indicarem resistência entre
2<NSPT≤5 golpes, as soluções de pisos de concreto apoiados diretamente sobre o
solo são objeto de preocupação, devendo até serem evitadas o que deverá ser
adequadamente discutido com o projetista, mesmo com possibilidade de aplicação
de técnicas de melhoria da capacidade de suporte, conforme indicadas no capítulo
9. Isso porque em situações de baixa tolerância como estas, o risco de deformações
é alto, sendo factível o surgimento de recalques que poderão conduzir a patologias
indesejáveis, conseqüentemente não é razoável supor que não ocorrerão.
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Nestes casos a recomendação proposta pelo autor direciona o desenvolvimento de
projeto baseado no conceito de piso estaqueado, por se tratar de opção segura,
focado no atendimento das expectativas de desempenho e adicionalmente,
mitigação de riscos.
Eventualmente, levando em conta eventuais particularidades da área onde será
realizada a construção tais como perfil de sondagem, histórico de passivos
ambientais da região, nível confiável do lençol freático, sobrecargas envolvidas,
entre outras, fortuitamente poderão surgir por parte dos projetistas envolvidos no
projeto solicitações de determinadas campanhas de sondagem e testes de
laboratório para avaliação criteriosa e aprofundada.

11.3.2 Construção Sem Restrições de Piso

Para a grande maioria de perfis e tipologias construtivas é razoável aceitar que
deformações da ordem de 10cm não apresentam impactos na operação nem
tampouco resultam em conseqüências prejudiciais à utilização, de modo geral.
De fato, ocorre que para a maioria de usuários o convívio com deformações nessa
faixa é algo plenamente imperceptível ou aceitável, muito embora para uma
pequena parcela dos usuários, mesmo não havendo comprometimento da operação
ou da utilização, deformações ou patologias visualmente perceptíveis desencadeiam
polêmicas associadas ao desconforto e outros fatores subjetivos de ordem
psicológica.
As soluções de pisos apoiados diretamente sobre solos moles são precedidas de
criteriosa análise geotécnica e dependendo do caso podem culminar na adoção das
técnicas de estabilização ou aumento da capacidade de suporte, conforme tratado
no capítulo 9.1.
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Neste sentido, os arcabouços de informações que permitirão o desenvolvimento
adequado de projetos de pisos devem prever preferencialmente a coleta das
seguintes informações parametrizadas:

•

Perfil conceitual da construção

•

Projeto arquitetônico;

•

Detalhes da operação e utilização;

•

Perfil estrutural com estimativas de carregamentos internos e externos;

•

Método construtivo;

•

Requisitos de desempenho e limites aceitáveis de deformação;

•

Possíveis Interferências com instalações, estruturas e fundações;

•

Relatórios de campanhas de sondagens SPT

•

Relatórios de ensaios de adensamento ou outros ensaios in situ
particularmente os dilatométricos (DMT).

•

Cronograma da obra;

•

Orçamento do projeto (opcionalmente).

Nos casos em que o investidor ou cliente manifestarem adicionalmente uma
ampliação de requisitos de desempenho, segurança e ainda a redução de prazos
executivos, será necessário considerar no projeto tais medidas para elevar o
desempenho, ampliação do intervalo de intervenções de manutenção corretiva e a
utilização de métodos construtivos com tecnologias avançadas, todas em caráter
opcional.
Na tabela 7 são apresentadas propostas do autor deste trabalho para conceitos de
sistemas construtivos de piso em função dos limites de tolerância a deformações do
solo.
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Tabela 7: Critérios para conceito de projeto de piso.

CRITÉRIOS PARA CONCEITO DO SISTEMA CONSTRUTIVO DO PISO
RESISTÊNCIA DO SOLO: 2≤NSPT≤5
FAIXA DE
LIMITES
DEFORMAÇÕES DIMENSIONAIS SISTEMA CONSTRUTIVO
DO SOLO
(cm)

MUITO
PEQUENA

≤ 1,0

Piso Estaqueado

PEQUENA

1,0 a 2,5

Piso Estaqueado

PEQUENA
À
MÉDIA

2,5 a 5

LOCALIZAÇÃO

CONCEITO DE PISO

Áreas Externas
Piso direto não é recomendado. É importante
e Internas
garantir desempenho esperado ao longo da vida
Áreas Externas
útil da construção.
e Internas
Viável para sistemas rígidos com estruturação
Áreas Externas das camadas e ações para melhoria da
capacidade de suporte.
Áreas Internas

Piso Estaqueado
ou Direto
Áreas Externas
MÉDIA

5,0 a 10
Áreas Internas

Áreas Externas

MÉDIA
À
ALTA

10,0 a 15,0

ALTA

> 15

Piso Direto

Áreas Internas

Áreas Externas

ENSAIOS E CAMPANHAS DE SONDAGEM

Necessita de ensaios de laboratório e de
campanhas complementáres específicas de
sondagem.
Eventual necessidade de ensaios
complementares.

Necessita de ensaios de laboratório e
Sistemas rígidos com estruturação das camadas
eventualmente campanhas complementáres
e ações para melhoria da capacidade de suporte.
específicas de sondagem.
Sistemas flexíveis e semi-rígidos, com
Eventual necessidade de ensaios
estruturação das camadas e ações para melhoria
complementares.
da capacidade.
Necessita de ensaios de laboratório e
Sistemas rígidos com estruturação das camadas
eventualmente campanhas complementáres
e ações para melhoria da capacidade de suporte.
específicas de sondagem.
Sistemas flexíveis e semi-rígidos, com
Eventual necessidade de ensaios
estruturação das camadas
complementares.
Necessita de ensaios de laboratório e
Sistemas rígidos com estruturação das camadas
eventualmente campanhas complementáres
e ações para melhoria da capacidade de suporte.
específicas de sondagem.
Viável para sistemas flexíveis e semi-rígidos,
Eventual necessidade de ensaios
com estruturação das camadas
complementares.

Fonte: Autor
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12 GRÁFICOS PARA SOLOS BRASILEIROS
As tabelas apresentadas no capítulo 11 sugerem tolerâncias aceitáveis em termos
de recalque em pisos apoiados diretamente em solo de baixa capacidade de
suporte. Um avanço seria indicar a máxima sobrecarga que se pode aplicar sobre o
piso de forma a limitar o recalque a aquele admissível.
Um procedimento para tanto é proposto neste capítulo. Evidentemente é uma
metodologia a ser usada em análises preliminares, em razão das hipóteses
simplificadoras utilizadas em seu desenvolvimento.
Para uma análise preliminar, admitiu-se a argila sendo normalmente adensada e
nesse caso, o recalque primário, como apresentado no capítulo 7 é dado por:
∆$ =
Onde

k
D
$ log , .
1 + 01
1

(28)

H= Altura da camada.
Cc = Índice de compressão
ei = Índice de vazios

Admite-se ainda nesta análise que o adensamento secundário seja desprezível.
De início foram transportados centenas de valores Cc/(1+ei) em função do teor de
umidade reunidos por Lambe (1968) para uma base gráfica nova, para permitir sua
reprodução com fidelidade. Dessa forma foi criada uma cópia perfeita do original,
sem deformações comuns em reproduções.
Feita tal reconstrução, foram coletados pares de valores disponíveis na literatura
técnica brasileira, os quais foram igualmente lançados de forma sobreposta no
gráfico 4 aos dados estudados por Lambe (1968).
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Fonte: LAMBE (1968) adaptado pelo Autor.
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Gráfico 5: Índice de compressão x teor de umidade. Solos do Brasil e EUA

Fonte: Autor.
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Gráfico 6: Índice de compressão x Teor de umidade. Solos do Brasil

Fonte: Autor.
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Como mostram os gráficos 4 e 5, os dados brasileiros se posicionam ligeiramente
acima dos índices obtidos por Lambe (1968). Assim optou-se em trabalhar com uma
nova correlação específica para as argilas moles brasileiras demonstrada no gráfico
6.
Considerando a argila saturada, o índice de compressão para solos brasileiros
apresentado nos gráficos anteriores e o peso específico dos grãos de 27kN/m3,
puderam ser gerados gráficos que mostram uma estimativa da máxima sobrecarga
que pode ser aplicada numa argila mole brasileira, de forma que o recalque total
(∆H) não ultrapasse um certo valor (5, 10, 15 e 20cm).
Como mostram os gráficos 7 a 10, esta relação é dependente da espessura da
camada de argila mole e de seu teor de umidade. Essas informações são bastante
simples de serem obtidas em obras de pisos, o que mostra que a metodologia aqui
proposta, embora com hipóteses bastante simplificadoras, pode ser uma ferramenta
útil a ser aplicada nas fases iniciais do projeto.
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Gráfico 7: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 5 cm
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Fonte Autor

Gráfico 8: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 10 cm
Fonte Autor
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Gráfico 9: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 15 cm.
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Fonte Autor
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Gráfico 10: Sobrecarga x Espessura da Camada - Deformações até 20 cm.
Fonte Autor

13 DIMENSIONAMENTO DE PISOS CONCRETO
A seguir serão apresentados passo a passo os procedimentos típicos para
dimensionamento de pisos de pisos de concreto armado
Posição de carregamentos

Consideram-se os casos a seguir:
•

Determinação de momento atuante no interior da placa

•

Determinação de momento atuante nas bordas da placa

Figura 12: Posicionamento de carregamentos na placa

Fonte: RODRIGUES (1997)
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Segundo Rodrigues (2006) a tensão máxima na borda livre longitudinal ocorre
quando a roda do veículo tangencia a placa na posição 3, sendo que, a partir do
momento em que ela se dirige para o interior a tensão gerada diminui abruptamente
e, apenas a 10cm da borda, a tensão é reduzida a 50% da tensão inicial. O
carregamento na posição 3 irá produzir um momento que será cerca do dobro
verificado na posição 2. Para a carga na borda transversal, o momento é
aproximadamente 40% maior do que no centro da placa, assim o dimensionamento
é feito em duas etapas, considerando inicialmente o carregamento no interior da
placa e, posteriormente na borda longitudinal livre do pavimento.
A determinação dos momentos atuantes pode ser feita com razoável precisão.

Algorítmo para Carga no interior da placa

Determinação do momento atuante Mi
Determinação da área de contato A do pneu e as suas dimensões básicas L
(comprimento) e W (largura).
=

l3
m

(29)

Onde:
A

Área do pneu em mm2

PR

Carga atuante em um pneu em N, portanto a carga total do eixo dividido pelo
número de rodas.
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q

Pressão de enchimento dos pneus em Pa.
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Determinação do comprimento

=n
0,523

(30)

Onde “L” é o comprimento em metros.
Determinação da largura

o = 0,6

(31)

Onde “W” é a largura em metros.
Determinação do número N de blocos da carta de influência nº2, com auxílio da
figura 13 abaixo, em função do raio de rigidez da placa de concreto “l” da distância
entre as duas rodas do semieixo de rodagem dupla “x” das distâncias entre os
conjuntos de rodas dos semieixos tandem ou triplo “d”.

Figura 13: Distribuição de cargas no piso.

Fonte: RODRIGUES (1997)
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ℎr
ℓ = n*
[121 − s ) ]
t

(32)

Onde:

l

Raio de rigidez da placa de concreto;

E

Módulo de elasticidade do concreto (Mpa);

h

Espessura da placa de concreto (m);

v

Coeficiente de Poisson do concreto (0,15);

k

Coeficiente de recalque da fundação (Mpa/m).

Determinação do momento (em Nm/m)

Zu = vm

ℓ)
10.000

Onde

l

Raio de rigidez da placa de concreto (m);

E

Módulo de elasticidade do concreto (Mpa);

h

Espessura da placa de concreto (m);

v

Coeficiente de Poisson do concreto (0,15);

k

Coeficiente de recalque da fundação (Mpa/m).

q

Pressão de enchimento dos pneus em Pa.

N

Número de blocos determinados pela carta de influência nº2

Determinação da armadura

(33)
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y\ )
x =
Zu

z =

x Zu 
\

(34)

(35)

Onde:
b

Largura considerada (cm);

Mk

Momento atuante (tf*cm/m);

d

Espessura da placa de concreto h menos 3,0cm de cobrimento;

As

Área da armadura (cm2/m);

k3

Coeficiente adimensional

k6

Coeficiente adimensional

Os valores de k3 em função de k6 e da consistência característica do concreto (fck),
são obtidos em tabelas de dimensionamento de concreto armado. Devem ser
considerados os coeficientes de segurança, majoração e minoração, recomendados
pela norma NBR 6118.
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Algoritmo para carga na borda da placa
Determinação do momento atuante Mi
O momento na borda pode ser determinado com a carta de influência nº 6.
Simplificadamente pode se considerar que para as pressões de contato
normalmente presentes, o momento de borda é o dobro do momento no interior da
placa.
Assim

Z{ = 2Z1

(36)

No caso do emprego da carta de influência, o valor de N poderá ser determinado
com o auxílio da figura 14 abaixo, seguindo o algoritmo de cálculo similar ao
empregado para a carga no interior da placa. Deve ser considerada a distância “d”
entre as rodas nos semieixos de rodagem dupla e “x” entre os conjuntos dos
semieixos tandem simples e duplo.
Figura 14: Distâncias de cargas no piso.

Fonte: RODRIGUES (1997).
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A armadura assim determinada é denominada armadura de borda, que deve ter
aproximadamente 80cm e deve ser empregada sempre que houver possibilidade de
carregamento em uma borda livre da placa, ou seja, borda desprotegida, sem placa
adjacente com dispositivos de transferência de carga ou acostamento de concreto.
Westergard apud Rodrigues, (2006) desenvolveu modelos para a previsão de
recalques – ou deformações – para as mesmas condições de carregamentos; as
seis equações considerando o coeficiente de Poisson do concreto igual a 0,15. São
elas:

(37)

(38)
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(39)

(40)

(41)

Onde:
σ

Tensão atuante;

∆

Deformação;

P

Carga;

K

Coeficiente de recalque;

l

Raio de rigidez;

a

Raio de aplicação de carga respectivamente.
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Segundo Rodrigues (2006), embora desenvolvidas há quase oitenta anos, quando
comparadas com os Métodos de Elementos Finitos (MEF) mostram excelente
aderência, como demonstrou Ionnides (WUANG, 1993).
As limitações das equações de Westergard referem-se à ausência da análise
imediata das tensões na fundação e mais importante, a influência de uma carga nas
tensões em um ponto que não seja imediatamente abaixo do ponto de aplicação da
carga, deficiência essa suprida pelo desenvolvimento das cartas de influência por
Picket & Ray (1950).
Estes são de fato sistemas gráficos que permitem a determinação do momento fletor
gerado por um carregamento com área de contato definida, para carregamentos
centrais ou de borda, que são amplamente empregados nos pavimentos rodoviários
(RODRIGUES, 1999).
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14 MATRIZ DE ANÁLISE DE CENÁRIOS
Com o objetivo de demonstrar que é viável o dimensionamento de pisos de concreto
assentes em solos de baixa capacidade de suporte, a tabela 8 apresenta uma matriz
de tipologias, que será utilizada no dimensionamento dos pisos indicados nas figuras
18 a 26. Para tal serão considerados:
1. Três relatórios finais contendo perfis distintos de sondagem à percussão SPT
indicados nas figuras 15, 16 e 17, cuja campanha escolhida focou na
investigação de solos com baixa capacidade de suporte (NSPT≤ 5).
2. Três cenários com tipologias construtivas, cada qual com seu carregamento
distinto,

escolhidas

por

serem

bastante

desenvolvimento de projetos de piso:
a. Shopping Center ou Área Comercial;
b. Indústria;
c. Galpão Logístico.

comuns

atualmente

no
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14.1 Cenários

analisados
Tabela 8:Tipologias construtivas e respectivos carregamentos

MATRIZ DE ANÁLISE DE PERFIS DE PISOS
GALPÃO LOGÍSTICO

INDUSTRIA

SHOPPING

CARGA= 5tf/m2

CARGA= 2,5tf/m2

CARGA= 0,85tf/m2

SONDAGEM 1

LOGÍSTICA 1

INDUSTRIAL 1

SHOPPING 1

SONDAGEM 2

LOGÍSTICA 2

INDUSTRIAL 2

SHOPPING 2

SONDAGEM 3

LOGÍSTICA 3

INDUSTRIAL 3

SHOPPING 3

PERFIS DE
SONDAGEM

Fonte: Autor.

113

Figura 15: Perfil de Sondagem nº 1

Fonte: Autor.
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Figura 16:Perfil de Sondagem nº 2

Fonte: Autor.
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Figura 17:Perfil de Sondagem nº 3

Fonte: Autor.
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Figura 18: Dimensionamento de piso. Sondagem 1 - Comercial

Fonte: Autor
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Figura 19: Dimensionamento de piso. Sondagem 1 - Indústria

Fonte: Autor
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Figura 20: Dimensionamento de piso. Sondagem 1- Galpão Logístico.

Fonte: Autor
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Figura 21: Dimensionamento de piso. Sondagem 2 – Comercial

Fonte: Autor

120

Figura 22: Dimensionamento de piso. Sondagem 2 – Indústria.

Fonte: Autor
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Figura 23: Dimensionamento de piso. Sondagem 2 - Galpão Logístico.

Fonte: Autor
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Figura 24: Dimensionamento de piso. Sondagem 3 - Comercial.

Fonte: Autor
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Figura 25: Dimensionamento de piso. Sondagem 3 – Indústria.

Fonte: Autor
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Figura 26: Dimensionamento de piso. Sondagem 3 - Galpão Logístico.

Fonte: Autor
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14.2 Análise dos resultados de dimensionamentos
No âmbito de conceitos de deformações elásticas e plásticas, terrenos com solos
deformáveis podem ser utilizados para apoio de pisos de edificações comerciais,
industriais, logísticas e suas respectivas cargas usuais, conforme demonstrado nos
dimensionamentos.
Para os diversos carregamentos apresentados foi possível obter dimensionamentos
estruturalmente estáveis. A grande maioria das construções encontra-se dentro das
faixas de carregamentos apresentados, o que confirma a viabilidade de conceito de
piso direto.
Mesmo estruturalmente estáveis, os pisos apresentarão deformações dependendo
do tipo de solo e carregamento.
Para cada utilização devem ser observados os limites máximos aceitáveis ou
toleráveis de deformações.
De forma análoga as instalações sob os pisos ou que interferem com ele devem ser
avaliadas pontualmente, com o objetivo de evitar o surgimento de patologias.
Além das questões técnicas é necessário realizar estudos de viabilidade econômica
em algumas situações de formar garantir a viabilidade das soluções implementadas.
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15 CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta metodológica de análise
para fundamentar a aceitação de pisos de concretos diretamente apoiados sobre
solos de baixa capacidade de suporte quando nestes casos os relatórios de
sondagem à percussão indicarem resistência entre 2<NSPT≤ 5 golpes.
Há escassez de estudos direcionados para a interação solo - piso, com poucos
registros bibliográficos sobre o assunto voltados para solos brasileiros, o que
demonstra a importância deste tema no âmbito da engenharia, o que justifica a
necessidade de normatização de critérios e projetos de pisos, atualmente
inexistentes na ABNT.
Descaso,

desconhecimento

ou

pouco

interesse

em

desenvolver

análises

aprofundadas e investigações geotécnicas adequadas, muitas vezes direcionam o
projeto para soluções de prazo e custos elevados.
Para a realização deste trabalho foi necessária uma revisão bibliográfica sobre
origem, formação e tipos de solos, estimativas de recalques e sua evolução com o
tempo,

investigações

geotécnicas,

técnicas

de

tratamento

de

solos,

dimensionamento de pisos de concreto, entre outros assuntos.
Ao final, foi possível a elaboração de tabelas que relacionam a finalidade e tipologia
das edificações com as respectivas tolerâncias a recalques (Tabela 6) e as
tolerâncias a recalques com a solução técnica de piso (Tabela 7). Cabe observar,
que níveis de tolerâncias às deformações são tópicos subjetivos e algumas vezes
têm caráter pessoal, com variações entre projetistas.
Foi também possível elaborar gráficos a partir dos quais os profissionais de
fundações ou piso poderão avaliar para um dado recalque qual é a máxima
sobrecarga que poderá ser aplicada no piso, a qual é função de parâmetros de fácil
obtenção que são o teor de umidade e a espessura da camada de solo. Para tanto
foi necessário apoiar-se na hipótese simplificadora de que a argila é homogênea e
normalmente adensada. Foi também necessário, a partir de dados de autores
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nacionais, estabelecer uma relação entre razão de compressão e teor de umidade
para solos brasileiros (Gráfico 6).
Foi possível observar através da comparação entre a relação obtida nesta
dissertação e aquela observada na literatura internacional que, para o mesmo teor
de umidade, os solos brasileiros tendem a apresentar maior compressibilidade.
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