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RESUMO 

 

O estudo do solo vem sendo bastante requisitado nas últimas décadas, perante problemas 

ocorridos no passado e que são muito comuns ainda hoje, como recalques, surgimento de 

fissuras, rachaduras, dentre vários outros problemas. O êxito nas construções civis depende, 

dentre outros fatores, de estudos, com qualidade e eficiência, do terreno onde a obra será 

instalada, para se projetar estruturas de fundações seguras. O solo de uma fundação atua no 

suporte e distribuição das tensões aplicadas por uma construção. Devido seu papel 

fundamental para a manutenção da estabilidade de uma obra, deve ser dado grande enfoque 

na etapa de projeto. Para isso, é realizado um estudo que envolve várias etapas, começando 

em campo, seguindo para o laboratório e terminando no escritório de projeto. Este trabalho 

foi executado utilizando os seguintes métodos de pesquisa: bibliográfica, estudo de caso, 

estudo de campo, experimental, modelagem e simulação. A modelagem matemática foi 

implementada no software Excel e as simulações foram realizadas no módulo Sapatas do 

software GEO5. As amostras analisadas foram coletadas em um ponto específico do terreno, 

próximo às sapatas analisadas, através de sondagem à trado, para a caracterização e 

montagem do perfil geotécnico. Foi estimada a tensão solicitante total, decorrente do 

somatório das tensões devido cada uma das sapatas, visto que observou-se a interação entre 

os seus bulbos, e com isso foi implementada no Excel e no software GEO5 a sapata 

equivalente que transmitisse ao terreno esta mesma tensão solicitante total. O resultado 

obtido mostrou que o coeficiente de segurança não satisfaz o exigido por norma para 

fundações superficiais tornando-se possível a ruptura das fundações da obra e elevando ainda 

mais a probabilidade da ocorrência de manifestações patológicas. Além disso, o 

comportamento do solo pode ser piorado devido a parcela de grãos finos presente no solo, 

que apresentou elevado índice de atividade. Sugeriu-se que a solução para os problemas 

propostos neste trabalho pode ser um estudo mineralógico das argilas presentes, uma 

sondagem mais profunda e a concepção e execução de projetos de reforços estruturais nas 

fundações. 

 

Palavras-chave: Bulbos de tensão; GEO5; Tensão Admissível.  

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The study of the soil has been much requested in the last decades, before problems occurred 

in the past and are very common still today, as recharges, cracking, cracks, among several 

other problems. The success of civil construction depends, among other factors, on studies, 

with quality and efficiency, of the land where the work will be installed, in order to design 

structures of secure foundations. The soil of a foundation acts on the support and distribution 

of the stresses applied by a construction. Due to its fundamental role in maintaining the 

stability of a work, great focus should be given to the design stage. For this, a study is carried 

out that involves several steps, starting in the field, going to the laboratory and ending at the 

project office. This work was carried out using the following research methods: 

bibliographical, case study, field study, experimental, modeling and simulation. The 

mathematical modeling was implemented in Excel software and the simulations were carried 

out in the Shoe module of GEO5 software. The analyzed samples were collected at a specific 

point of the terrain, close to the analyzed shoes, through probing to the characterization and 

assembly of the geotechnical profile. It was estimated the total request voltage, due to the 

sum of the stresses due to each of the shoes, since the interaction between its bulbs was 

observed, and with this, the equivalent shoe that transmitted to the ground was implemented 

in Excel and GEO5 software total requesting voltage. The obtained result showed that the 

safety coefficient does not satisfy the standard requirement for superficial foundations, 

making possible the rupture of the foundations of the work and increasing even more the 

probability of the occurrence of pathological manifestations. In addition, soil behavior may 

be worsened due to the presence of fine grains present in the soil, which had a high activity 

index. It was suggested that the solution to the problems proposed in this work could be a 

mineralogical study of clays present, a more in-depth survey and the design and execution 

of structural reinforcement projects in the foundations. 

 
 

Keywords: Tension bulbs; GEO5; Rated Voltage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O solo é um material proveniente do desgaste das rochas, mediante ações físicas e 

químicas. É constituído por partículas sólidas, e nos seus espaços intermediários, estão 

presentes líquido e/ou ar. A construção civil é uma ação antrópica de modificação do meio 

físico, altera e afeta de maneira direta o solo natural e requer um bom comportamento do 

mesmo.   

O estudo do solo vem sendo bastante requisitado nas últimas décadas, perante 

problemas ocorridos no passado e que são muito comuns ainda hoje, como recalques, 

surgimento de fissuras, rachaduras, dentre vários outros problemas. As construções, sejam 

elas de pequeno ou grande porte, são feitas sobre o solo, que receberá tensões que irá 

deformar o solo, por isso, interagir com o sistema estrutural da construção, e essa interação, 

se estiver fora dos padrões, produzirá patologias na edificação. 

O êxito nas construções civis depende, dentre outros fatores, de estudos, com 

qualidade e eficiência, do terreno onde a obra será instalada, para se projetar estruturas de 

fundações seguras. As patologias das edificações, quase sempre, são ocasionadas devido à 

falta de análises do subsolo. Além disso, a modificação que a construção provoca no meio 

ambiente e no solo, pode danificar construções vizinhas, se não for bem projetada.  Diante 

disso, necessita-se de um estudo geológico-geotécnico, visando descobrir e minimizar essas 

patologias, que acarretam em gastos financeiros futuros.  

O subsolo de fundação das edificações do condomínio se trata de um solo com 

significativa presença de argila cujo lençol freático localiza-se próximo à superfície e um 

solo que contém argila pode ser a causa dos problemas de uma construção, devido suas 

características de compressibilidade, expansibilidade, colapsibilidade, sensibilidade, 

atividade, plasticidade, resistência e outros, e que podem estar diretamente relacionados com 

a presença de água 

As fundações podem ser rasas ou profundas, que podem depender da carga, ou seja, 

dos esforços transmitidos para o solo, além da carga admissível para o solo em ambas as 

profundidades. O tipo de sistema estrutura-fundação afeta diretamente as tensões que o solo 

receberá, os esforços solo-fundação-estrutura são sensíveis às irregularidades dos solos. A 

variabilidade dos tipos de fundações enfatiza a importância de desenvolver estudos em 

escala local e regional, nos quais os impactos terão maiores repercussões. 



 
 
 

Uma das principais causas das patologias de fundações é o tipo de solo em que a 

estrutura foi construída. Perante isso, a busca em solucionar e evitar problemas patológicos 

nas construções civis trouxe o desenvolvimento de ensaios geotécnicos que objetivam 

analisar as características do solo, proporcionando o entendimento de qual fundação é mais 

adequada para a situação e averiguar possíveis problemas.  

O trabalho visa verificar se as fundações rasas podem ser indicadas para as 

edificações do condomínio, com base nas características e comportamento do subsolo de 

fundação de uma das suas edificações, de modo que a análise informe se as patologias que 

tem aparecido nas construções podem ter sido causadas por problemas nas fundações, e que 

possam vir a ser evitadas em construções futuras no condomínio, através da escolha 

adequada das fundações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

         Analisar o Estado Limite Último do projeto de fundações de uma Residência 

unifamiliar localizada no Condomínio Alphaville do Município de Mossoró/RN.  

  

2.2 Objetivo Específico  

 

⮚ Executar sondagem à trado e ensaios de caracterização em laboratório utilizando as 

amostras de solo coletadas no local; 

⮚ A partir da caracterização obtida, classificar as amostras de solo e representar seu 

perfil geotécnico; 

⮚ Analisar o Estado Limite Último das fundações da residência estudada utilizando o 

software GEO5, mediante a construção de um modelo representativo dos efeitos de interação 

de bulbos de tensão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. Solos 

A caracterização do solo mediante um estudo aprimorado tem sido de grande 

utilidade para a construção civil, pois reúne aspectos capazes de evitar problemas 

provenientes de falhas ocasionais. Essas falhas podem comprometer a construção em 

diferentes segmentos, nesse sentido, é de suma importância o desenvolvimento de um estudo 

geotécnico prévio, com intuito de conhecer as principais características do solo a ser 

trabalhado (CAPUTO 2015). 

De maneira coloquial, sabe-se que o estudo geotécnico é o conjunto de atividades 

que permitem obter informações geológicas e geotécnicas do terreno. Na literatura é possível 

encontrar, de maneira mais incisiva, descrições geotécnicas, no entanto, as mesmas 

encontram-se bastante próximas ao objeto de estudo. Por exemplo, Cerri, Zaine e Nóbrega 

(2003) trabalham com a caracterização geológico-geotécnica da área-objeto de implantação 

do empreendimento e entendem que a mesma deva ser realizada em duas etapas, onde, 

inicialmente foi executada uma caracterização geral da área, para em seguida realizar a etapa 

de estudos específicos, compreendendo a caracterização do material presente na área, assim 

como, o registro dos processos geológicos. 

De fato, a caracterização da área, que compreende o conhecimento de aspectos como 

clima, geomorfologia, geologia, pedologia e características geotécnicas tem grande valia no 

desenvolvimento do projeto. É imprescindível a realização de uma sondagem no terreno, 

dada a grande diversidade de solos e suas características, no território nacional. É preciso 

dispor de informações como tipos de solos que compõem as camadas, suas espessuras e 

compacidades ou consistências, e a posição do nível freático (MASSAD, 2010). Os ensaios 

podem ser realizados no local ou no laboratório, mediante a retirada de amostras. 

Massad (2010) afirma, em sua pesquisa, que os ensaios de campo ou ensaios in situ 

contemplam resultados mais rápidos que os laboratoriais, no entanto, em certas 

circunstâncias os dois ensaios são complementares. O autor alega que os ensaios de campo 

podem ser usados de duas maneiras: primeiro, na determinação direta de apropriados 

parâmetros dos solos. Segundo, no desenvolvimento de modelos matemáticos, o mais 



 
 
 

próximo possível, dos fenômenos físicos que podem acontecer no ínterim dos ensaios e que 

conferem a condição de determinar os parâmetros dos solos anteriormente citados. 

3.2.1. Conceito e Característica do Solo 

Partindo para o conceito de solo, a crosta terrestre é composta de vários tipos de 

elementos que se relacionam e formam minerais. Esses minerais poderão estar agregados 

com as rochas. A ABNT (1995) define solo como um material resultante da decomposição 

das rochas pela ação do intemperismo, por agentes físicos ou químicos, que podem ou não 

conter matéria orgânica em sua constituição.  

O solo pode ser classificado segundo sua origem como residuais, quando 

permanecem no mesmo local de origem, ou sedimentares, quando são transportados para um 

local diferente do qual foram formados.  Temos a Figura 1. 

 

Figura 1 -Perfil geotécnico típico de um solo residual 

 

Fonte: Ortigão (2007) 

O solo residual é proveniente do intemperismo, sendo o crescimento de matéria 

orgânica da rocha sã para o solo residual maduro, onde irá ter em diversas vezes a maior 

quantidade de matéria orgânica em sua composição. 

Os solos sedimentares ou transportados são aqueles que foram desgastados da rocha 

sã e levados do local de origem por algum agente de transporte, podendo ser vento, água, 

gelo e a força da gravidade e colocado em outro lugar (LEINZ e AMARAL, 1989). A 

classificação dos agentes transportadores de matéria pode ser:  



 
 
 

● Aluvionares: são solos formados pela deposição de materiais sólidos que são 

transportados e arrastados pelas águas através de rios, por exemplo (LEINZ e AMARAL, 

1989). (Figura 2);  

Figura 2-Transporte de cargas sólidas de um rio e a relação com a dimensão e forma dos 

sedimentos 

 

Fonte: Leinz e Amaral (1989) 

 

● Eólicos: são solos que foram levados pela força do vento e depositados em outro local, 

geralmente um solo mais leve, como areia fina (LEINZ e AMARAL, 1989) (Figura 3);  

 

Figura 3-Evolução de uma duna em Cabo Frio (RJ) 

 

Fonte: Leinz & Amaral (1969) 

● Coluvionares: são partículas que sofreram ação da força da gravidade (Figura 4), 

atuando principalmente em taludes íngremes (LEINZ e AMARAL, 1989).  

● Glaciais: são solos que sofreram ação das geleiras (LEINZ e AMARAL, 1989). 

 



 
 
 

Figura 4-Transporte de massas de solo devido a força da gravidade. 

 

Fonte: Leinz e Amaral (1989) 

 

3.1.2. Tipos de solo 

Com isso, seguindo a NBR 6502:1995, a relação do tamanho das partículas, ou seja 

a granulometria, podemos analisar como tipos de solo, matacões, pedregulho, areia, argila e 

silte. Matacão é uma rocha arredondada devido a agentes físicos. Pedregulhos são 

constituídos por minerais ou partículas de rocha. A areia tem dimensões menores e tem-se 

areia grossa, média ou fina, dependendo do tamanho das partículas, e por último e de menor 

partículas se encontram a argila e o silte. 

3.1.3. Granulometria  

A análise granulométrica é realizada por meio de processos 

de peneiramento e conforme a norma brasileira regulamentadora 

7181∕2016. Com o peneiramento realizado no laboratório, é possível 

determinar a curva granulométrica, o qual o eixo das abscissas 

corresponde à abertura da malha e as ordenadas a porcentagem de 

material que passou pela peneira, com isso, trançando através da 

curva a análise do material ali predominante.  

O peneiramento é realizado através de uma série-padrão de peneiras com abertura de 

malha pela qual o solo será peneirado, cuja a sequência está apresentada na Tabela 1 (NBR 

7181:1984), sendo limitado até a peneira de malha 0,075mm. 

 



 
 
 

 

 

Tabela 1-Sequência de peneiras utilizadas no material retido ou passante da peneira de 2 

mm. 

Peneiramento Grosso Peneiramento Fino 

Malha Abertura (mm) Malha Abertura (mm) 

2” 50 16 1,2 

1  (1∕2)” 38 30 0,6 

1” 25 40 0,42 

(3∕4)” 19 50 0,25 

4 9,5 100 0,15 

10 4,8 200 0,075 

Fonte: Adaptado NBR 7181:1984. 

A análise granulométrica da fração do solo passante na peneira de 200, ou seja, 

partículas que possuem diâmetros menores que 0,075mm, são determinados pelo processo 

de sedimentação (GONÇALVES et. al., 2014). Então, de acordo com o tamanho das 

partículas traçadas na curva granulométrica, é possível saber se o material corresponde a 

pedregulhos, areias, siltes e argilas, como mostrado na Figura 5 



 
 
 

 

Figura 5-Curva granulométrica de um solo 

Fonte: Pinto (2006) 

 

A partir desse procedimento, é possível obter qual o tipo de solo predominante 

através do maior percentual, obtendo-se assim a nomenclatura para o solo, por exemplo, 

areia fina com presença de pedregulho. 

3.1.4. Limites de consistência dos solos  

Os limites de Atterberg, criados pelo químico, engenheiro civil e professor 

universitário Albert Atterberg (1937) são referência até os dias de hoje. Seu trabalho ganhou 

o mundo da ciência dos solos, pois através dos seus estudos, foi possível relacionar a 

plasticidade, onde a partir da umidade do solo é possível observar um determinado solo 

mudar de estado, onde solos argilosos irão se comportar de acordo com o seu teor de umidade 

presente, sendo esses, denominado de acordo com Albert Atterberg “limite de liquidez e 

limite de plasticidade” (DAS 2011). Tendo por conhecimento os limites de consistência e o 

seu teor de umidade, determina-se o estado do solo, como é mostrado na Figura 6. 



 
 
 

 

Figura 6-Limites de Atterberg 

 

Fonte: Pinto (2006) 

 

O índice de plasticidade é a diferença entre o limite de liquidez e de plasticidade, 

conforme é ilustrado na Equação 1. Esse índice é utilizado somente para solos finos, no qual 

quanto maior for o índice de plasticidade mais compressível é o solo, conforme mostrado na 

Tabela 2.  

                                                          𝐼𝑃 =  𝐿𝐿 – 𝐿𝑃                                                                                (Eq. 1)       

Onde: 

IP - Índice de Plasticidade 

LL- Limite de Liquidez 

LP- Limite de Plasticidade  

 

Tabela 2-Classificação do solo quanto a plasticidade 

 Plasticidade   Índice de Plasticidade 

Não Plástico 0 

Pouco Plástico 1< IP < 7 

Plasticidade Média  7< IP<15 

Muito Plástico >15 

Fonte: Adaptado Pinto (2006). 



 
 
 

O ensaio de limite de liquidez no Brasil é regido pela ABNT 6459:1984. Com a ajuda 

do aparelho de Casagrande, para a realização da fechadura da ranhura no centro do material 

contido na concha, mostrado na Figura 7.  é necessário um número de 25 golpes para que as 

bordas inferiores se unam, repetindo o procedimento a fim de encontrar no mínimo três 

pontos. É preciso construir o gráfico com ordenadas em escala logarítmica correspondente 

ao número de golpes e as abscissas em escala aritmética equivalente a teor de umidade.  

 

Figura 7-Ensaio do Limite de Liquidez: Concha com amostra de solo 

 
Fonte: NBR 6459:1984 

 

Determina-se a plasticidade por um ensaio padronizado regido pela a ABNT NBR 

7180:1984, que fundamenta-se na indicação da umidade correspondente ao o início da 

ruptura de uma amostra de solo de acordo com os critérios da norma. Com o solo coletado 

prepara-se a amostra segundo as especificações da NBR 7180:1984, forma-se uma bola de 

10g e com a pressão da palma da mão rola-se até formar um cilindro com 3mm de diâmetro 

assim esboçado na Figura 8, a umidade é determinada a partir do início da rachadura. 

 

Figura 8-Ensaio do limite de plasticidade 

 
Fonte: Ortigão (2007).1 

 

 

Para obter a classificação nesse tipo de ensaio basta analisar o ponto correspondente 

ao valor do limite de liquidez e ao índice de plasticidade na carta de plasticidade, conforme 

ilustrado na Figura 9. A carta de plasticidade dos solos foi desenvolvida por Arthur 



 
 
 

Casagrande de maneira a agrupar os solos finos em alguns subgrupos que depende de sua 

característica de plasticidade. 

Notou-se que os solos de comportamento argiloso representavam-se por um ponto 

acima linha A, enquanto os solos orgânicos ou siltosos são representados por pontos 

localizados abaixo da linha A. Onde argila é representada pela letra C, silte pela letra M e 

solos orgânicos pela letra O. Em seguida, classificam-se pela compressibilidade, solos de 

alta compressibilidade indicado pela letra H e com baixa compressibilidade pela letra L. 

 

Figura 9-Carta de Plasticidade 

 

Fonte: Pinto (2006). 

 

3.1.5. Índice de Consistência 

 

Segundo Pinto (2006) o índice de consistência é a forma de estimar a consistência 

das argilas como ilustra a Tabela 3, indicando a dependência da resistência ao teor de 

umidade, que pode relacionar com o adensamento que a argila sofre pela sobrecarga atuante 

sobre ela. Pinto (2006) afirma que, conhecidos os limites de liquidez e plasticidade através 

de análise de laboratório e a umidade natural, a consistência de um solo pode ser calculada 

pela Equação 2. 

 

𝐼𝐶 =
𝐿𝐿 − ℎ

𝐼𝑃
                                                                    (𝐸𝑞. 2) 

 



 
 
 

 

Tabela 3-Estimativa da consistência pelo o índice de consistência 

Consistência Índice de consistência 

Mole < 0,5 

Média  0,5 a 0,75 

Rija 0,75 a 1 

Dura >1 
 

Fonte: Adaptada da Pinto (2006). 

 

 

 

3.1.6. Atividade das Argilas 

 

 Partículas de dimensões inferiores a 0,002mm, denominam-se argilominerais. Os 

argilominerais, são silicatos hidratados do grupo dos filossilicatos formados através de 

processos hidrotermais, ígneos e metamórficos (Pinto, 2000). Para Vargas (1977) a presença 

dos argilominerais no solo, contribui de forma geral, na plasticidade, coesão bem como no 

comportamento expansivo de certos solos argilosos.  

Sendo dito como solo expansivo, aquele que a variação volumétrica é muito elevada, 

podendo vir a ser gerado efeitos negativos nas obras construídas sobre os mesmos ou nas 

proximidades (PRESA, 1980). Os prejuízos promovidos por solos expansivos estão na 

terceira posição, dentre as seis catástrofes naturais mais perigosas do mundo, sendo elas: 

terremotos, escorregamentos, solos expansivos, ciclones, furacões e enchentes. No Brasil, 

solos expansivos podem ser encontrados em diversas regiões (VARGAS, 1977). 

Para Pinto (2006), os limites de Atterberg indicam a influência dos finos argilosos 

no comportamento do solo, isto porque eles têm se mostrados muito úteis para identificação 

e classificação dos solos. O potencial de expansão geralmente aumenta com o limite de 

liquidez e o índice de plasticidade. Quando se quer ter uma ideia sobre a atividade da fração 

argila, os índices de Atterberg devem ser comparados com a fração argila presente.  

O índice de atividade indica a influência dos finos argilosos no comportamento do 

solo. Solos de mesma procedência, com o mesmo mineral-argila, apresentaram índices 

diferentes, tanto maiores quanto maior teor de argila, numa razão aproximadamente 

constante. A Tabela 4 indica a atividade da argila de acordo com a porcentagem de argila 

presentes na amostra. Segundo Skempton, a fração de argila presente no solo poderá ser 

classificada conforme a sua atividade segundo a Equação 3: 

 



 
 
 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (% 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 0,002𝑚𝑚)
           (𝐸𝑞. 3) 

 

 

Tabela 4-Classificação da argila 

Atividade das Argilas   Faixa de A 

Inativa  < 0,75 

Normal 0,75 a 1,25 

Ativa  >1,25 

Fonte: Adaptada da Pinto (2006). 

 

 3.2. Classificação dos Solos 

Na engenharia o objetivo da classificação dos solos, é poder estimar o provável 

comportamento do solo ou, pelo menos, orientar o programa de investigação necessário para 

permitir de maneira mais adequada a solução do problema que o solo pode acarretar devido 

às suas características.  

Existem diversos tipos de classificação de um solo para aplicações em fundações de 

edificações. Essas classificações variam de acordo com as técnicas de execuções, sendo 

capaz de ser realizado experimentos em campo ou em laboratório, cada um possuindo o seu 

objetivo, utilização própria e se fazem complemento entre si. De acordo com isso os solos 

podem ser classificados como (PINTO,2006):  

• Classificação Tátil-Visual; 

• Classificação Textural; 

• Classificação Sistema Unificado de Classificação dos Solos (S.U.C.S.). 

 

 

 



 
 
 

3.2.1. Classificação Tátil-Visual  

O método para a classificação tátil-visual de solos é baseado no tato e na visão, 

realiza-se o uso de testes simples e rudimentares, mas que acarretam em 27 informações 

pertinentes quando realizadas nos parâmetros estabelecidos. Baseando-se em alguns testes 

prescritos na NBR 7250:1982 para esta classificação como:  

a) Teste visual: Observação de acordo com a predominância existente de grãos 

finos ou grossos (PINTO,2006); 

b) Teste da folha: Compõe em atritar uma porção da amostra de solo em uma 

folha branca e observar a quantidade que sobrou e se muitos grãos ficaram 

grudados na folha. Sabendo que as partículas finas presentes no solo irão 

grudar na folha dando o aspecto de sujeira (PINTO,2006); 

c) Ensaio de tato: Consiste em friccionar entre os dedos uma pequena parte da 

amostra do solo e analisar o seu aspecto, se possui textura macia ou áspera 

sendo um solo com aspecto argiloso ou arenoso respectivamente 

(PINTO,2006); 

d) Teste de corte: Com uma lâmina, tenta-se cortar ao meio uma pelota feita pela 

a amostra de solo. Analisa-se a consistência e a textura, ou seja, se teve 

dificuldade na hora do corte e se possui aspecto liso ou rugoso, caracterizando 

a um solo argiloso ou arenoso (PINTO,2006); 

e) Dilatância ou shaking test: Por meio de uma amostra úmida sob a mão, 

realiza-se movimentos rápidos horizontais e posteriormente fecha-se 

vagamente a mão e observa se houve aparecimento de água na superfície da 

amostra ao movimentá-la e se ao fechar a mão ela se fragmentou. Solos 

arenosos se mostram sensíveis ao teste, contudo os argilosos não 

(PINTO,2006); 

f) Resistência a seco: Molda-se uma pelota com uma fração úmida de solo e 

espera secar por volta de 24hs, ao tentar desagregar a pelota observa-se a 

resistência, pois os siltes formam torrões com uma facilidade desagregáveis, 

ou seja, com baixa resistência à pressão dos dedos, enquanto as argilas não 

(PINTO,2006); 

g) Dispersão em água: Compreende em colocar uma amostra de solo em um 

recipiente contendo água, agitar o conjunto e em repouso observar o tempo 



 
 
 

de desagregação das partículas da amostra. Assentam-se rapidamente solos 

arenosos enquanto os argilosos podem levar horas (PINTO,2006); 

h) Teste de Plasticidade (cobrinha): Com uma fração de solo umedecida tentasse 

moldar uma “cobrinha": caso não seja possível o solo é caracterizado como 

um solo arenoso. Se for exequível, mas ao tentar dobrá-la se partir, o solo é 

areno-argiloso. Se a cobrinha se dobrar, mas se fraturar ao se tentar fazer um 

círculo, o solo é argilo-arenoso. Se a cobrinha for curvada em forma de 

círculo sem se rachar, o solo é argiloso (PINTO,2006); 

i) Sujar as mãos: Consiste em umedecer uma fração de solo até a formação de 

uma pasta e esfregar na palma da mão e em seguida colocar a mão sob água 

corrente e observar se a mão é limpa facilmente ou não, se sim, o solo é 

arenoso. O solo siltoso limpa após a massagem de uma mão na outra, já o 

solo argiloso requer maior força ao friccionar a palma da mão, devido ao solo 

fino impregnar-se na pele (PINTO,2006);  

j) Desagregação do solo submerso: Resume-se no depósito parcial de um torrão 

de solo em um frasco com água. Se a amostra demorar a se desagregar, trata 

se de solo argiloso, se for rápida o solo é siltoso (PINTO,2006). 

Esta análise é de grande importância para a engenharia geotécnica, mesmo sem 

possuir a utilização de equipamentos sofisticados, podendo ser realizado in situ sem 

necessidade de instalações de um laboratório. Tal análise agrupa solos com características 

semelhantes permitindo definir tipo e número de ensaios necessários à sua caracterização. 

3.2.2. Classificação textural  

O comportamento dos solos está de certo modo ligado ao tamanho das partículas que 

o constitui (MARANGON, 2008). A classificação do solo de acordo com o diâmetro das 

partículas que o constituem está disposto a seguir no Tabela 5. 

 

 



 
 
 

 

Tabela 5-Classificação do solo de acordo com a dimensão do diâmetro das partículas do 

solo 

                         Classe Diâmetro da partícula (mm) 

Pedregulho d > 2 

Areia grossa 0,6 < d ≤ 2 

Areia média 0,2 < d ≤ 0,6 

Areia fina 0,06 < d ≤ 0,2 

Silte 0,02 < d ≤ 0,06 

Argila d ≤ 0,002 

Fonte: Adaptado da NBR 6502/1995. 

3.2.3. Classificação pelo Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS)  

Na década de 40, Arthur Casagrande defendeu a classificação (SUCS), onde foram 

observados os seguintes parâmetros: a granulometria e os limites de Atterberg assim como 

também a presença de matéria orgânica no solo. A classificação se divide em 15 grupos, 

sendo a primeira letra de cada grupo relacionada à granulometria e a segunda a plasticidade 

(Quadro 1). As letras dos símbolos refletem as iniciais das palavras que tem origem inglesa 

como demonstra no Quadro 2. 

 



 
 
 

Quadro 1- Esquema do sistema unificado de classificação dos solos 

 

Fonte: Pinto (2006). 

Quadro 2- Representação das letras 

Fonte: Adaptado Caputo (1996). 

 

3.3. Distribuição de tensões no solo devido sobrecarga:  Tensões aplicadas por sapatas 

Quando se aplica uma carga na superfície de um terreno, com área definida, os 

acréscimos de tensão com a profundidade, não se limitam nas dimensões projetadas pela 

área carregada. Nas laterais da área também ocorrem aumentos de tensão, somados às 

anteriores devido ao peso próprio do solo (CAPUTO, 2006). 

Somando-se os acréscimos de tensões verticais, nos planos horizontais, em qualquer 

profundidade, ocorre de forma constante, os acréscimos das tensões imediatamente abaixo 

da área carregada diminuem à medida que a profundidade aumenta, pois a área atingida 

aumenta com a profundidade. Quando se unem pontos no interior do subsolo em que os 

acréscimos de tensão são de mesmo valor, obtendo-se linhas chamadas bulbos de tensões 

(Pinto,2006) (Figura 10). 



 
 
 

 

Figura 10-Bulbo de tensões 

 
                                                                         Fonte: Pinto (2006) 

Para estimar o valor das tensões a uma certa profundidade, considera-se que as 

tensões se espraiam através de áreas crescentes, uniformemente distribuídas. Se a área 

carregada tiver seção quadrada ou circular, os cálculos serão semelhantes, considerando-se 

o espraiamento em todas as direções (PINTO,2006). 

Indica, qualitativamente, como se dá a distribuição dos acréscimos das tensões em 

planos horizontais a diferentes profundidades (Figura 11-a).  

Está representada a variação dos acréscimos da tensão vertical, passando pelo o eixo 

de simetria da área carregada (Figura 11a). 

 

Figura 11-Distribuição de tensões com profundidade 

 

                                                             Fonte:  Pinto (2006) 



 
 
 

3.4. Investigação de subsolo  

   Dos mais diversos tipos de sondagens, a sondagem a trado é um estudo do solo 

através de uma perfuração feita de forma manual, instrumento composto por cabo e hélices, 

podendo ser trado helicoidal ou simples, porém, não é restrito a somente essas formas. Com 

isso, a sondagem a trado busca a investigação das camadas do solo, sendo esse ensaio de 

forma indeformada, donde as amostras serão levadas para o laboratório para análises, na 

Figura 12 ilustra alguns tipos de tardos 

  

Figura 12-Tipos de trados 

 

Fonte: LIMA (1983) 

Terzaghi , considerado o pai da mecânica dos solos, em 1937, começaram a 

apresentar maneiras para os estudos, de onde até então eram instintos. Com isso a frase de 

Terzaghi  afirmava: 

“A instalação deste Congresso é um acontecimento de significação invulgar. 

Representa o primeiro Conselho Internacional na perpétua guerra da engenharia 

civil contra as forças traiçoeiras da natureza, ocultas na terra. Graças aos esforços 

despendidos em diferentes partes do mundo, durante um período de 25 anos, armas 

novas e eficientes foram forjadas para combater essas forças e o objetivo principal 

desta reunião consiste em discutir os meios de explorar as vantagens assim 

asseguradas. Com o fito de abreviar, deu-se o nome de Mecânica dos Solos a estes 

recentes progressos” Terzaghi, (1945). 

 Para Homero Caputu (2006), autor do livro “Mecânica dos solos e suas aplicações”, 

na sua 6 ª edição, temos: 

 “À medida que a sondagem progride e as amostras são coletadas, registram-se as 

diferentes cotas em que aparecem camadas distintas, mesmo aquelas de pequena 



 
 
 

possança, assim como os diversos níveis d'água e todas as outras observações que 

possam elucidar ao engenheiro quando da fase de projeto da obra” 

Homero com suas palavras, faz mansão a importância da investigação do solo, sendo 

assim, a sondagem para o projeto de uma obra. O engenheiro, visto a análise das sondagens, 

saberá como a estrutura irá se comportar a estrutura de sua obra, ocasionando a devida 

segurança e evitando patologias devidas a um dimensionamento mal projetado para aquele 

solo-fundação.  

 

3.5.Fundações rasas – Sapatas 

 

Para fins de análise costuma-se admitir para as estruturas a sua separação virtual em 

super e infraestrutura, adotando-se como ações na infra as reações da superestrutura. Tal 

separação é conveniente tendo em vista a simplificação e as ferramentas de cálculo 

disponíveis para as análises (SPERNAU, 2012). 

Segundo Britto (1987), fundações bem projetadas correspondem de 3% a 10% do 

custo total do edifício; porém, se forem mal concebidas e mal projetadas, podem atingir 5 a 

10 vezes o custo da fundação mais apropriada. Toda essa economia depende principalmente 

de um estudo completo do subsolo 

Tizott (2013) salienta que, para escolher o tipo de fundação é preciso considerar 

alguns aspectos, como: a presença de taludes, aterros, erosões, posição de nível d’água e o 

tipo da estrutura a ser suportada. 

As fundações podem ser diferenciadas em dois tipos, sendo superficiais e profundas, 

de acordo com critérios variados e arbitrários. Uma fundação profunda é aquela na qual o 

mecanismo de ruptura não se mostra na superfície e sua base encontra-se apoiada a uma 

profundidade superior a duas vezes sua menor dimensão e a pelo menos três metros de 

profundidade. 

 

 

 

 



 
 
 

3.6. Comportamento do Solo de Fundação 

O solo de uma fundação atua no suporte e distribuição das tensões aplicadas por uma 

construção. Devido seu papel fundamental para a manutenção da estabilidade de uma obra, 

deve ser dado grande enfoque na etapa de projeto. Para isso, é realizado um estudo que 

envolve várias etapas, começando em campo, seguindo para o laboratório e terminando no 

escritório de projeto. 

A forma mais oportuna de delegação de carga ao terreno por meio da fundação, 

consiste em dois requisitos (DANZIGER, 2015):  

a) segurança com relação à ruptura, ou seja, corresponde à verificação dos estados-

limites últimos;  

b) recalques compatíveis com a estrutura, ou seja, corresponde à verificação dos 

estados-limites de serviço.  

O primeiro conceito significa que o solo de fundação não pode entrar em colapso, ou 

ruptura. Já o segundo significa que mesmo que as cargas aplicadas à fundação apresentem 

segurança com relação à ruptura, os deslocamentos (em particular os recalques) para as 

cargas atuantes precisam ser compatíveis com aqueles tolerados pela estrutura (DANZIGER, 

2015) 

 

3.7. Capacidade de carga das fundações e tensão admissível dos solos 

 A capacidade de carga é a tensão provocada na fundação embutida que provoca uma 

ruptura no solo. Ela depende de uma série de variáveis, como por exemplo, das dimensões 

do elemento de fundação, da profundidade de assentamento, das características dos solos, 

etc.  

A pressão admissível do solo, pela ABNT NBR 6122:2010 pode ser calculada através 

de quatro métodos: teórico, empírico, semi-empírico ou por meio de prova de carga sobre 

placa.  

O método empírico é aquele em que o valor da tensão admissível do solo tem como 

base, a classificação do solo e as análises laboratoriais ou de campo. A tensão admissível do 

solo através de sua classificação pode ser estimada conforme a Tabela 6 



 
 
 

Tabela 6-Pressões Básicas 

Classe Descrição Valores 

(Mpa) 

1 Rocha sã, maciça, sem laminação ou sinal de 

decomposição 

3,0 

2 Rochas laminadas, com pequenas fissuras, estratificadas 1,5 

3 Rochas alteradas ou em decomposição  Ver nota c) 

4 Solos granulares concessionados- conglomerados  1,0 

5 Solos predregulhosos compactos a muito compactos  0,6 

6 Solos pedregulhosos fofos  0,3 

7 Areias muito compactas 0,5 

8 Areias compactas 0,4 

9 Areias medianamente compactas 0,2 

10 Argilas duras 0,3 

11 Argilas rijas 0,2 

12 Argilas médias 0,1 

13 Siltes duros (muito compacto) 0,3 

14 Siltes rijos (compactos) 0,2 

15 Siltes médios (medianamente compactos) 0,1 

Fonte: Adaptada da NBR 6122:2010. 

 

 

3.8. Análise de Segurança de Fundações por Sapatas 

 

  Para a realização de uma fundação, alguns critérios devem ser analisados, uma 

dessas análises é o seu fator de segurança, que é adquirido de acordo com a capacidade de 

carga de cada tipo de fundação como ilustra a Tabela 7.  

 De acordo com os fatores de segurança, Vesic (1972), nota algumas observações que 

devem ter um pouco de atenção: 

a) Em obras temporárias pode-se adotar 75% de FS, mas nunca inferior a 2; 

b)  Para estruturas muito altas tais como chaminés ou torres onde pode haver 

ruptura progressiva FS deve ser aumentado de 20 a 50%; 

c)  Deve-se tomar um cuidado maior em situações com variação do nível da 

água (submersão e erosão);  

d)  Deve-se analisar problemas nos aspectos de carregamento rápido e a longo 

prazo; 

e)  Deve-se verificar problemas de recalque total e diferencial. 



 
 
 

 

Tabela 7-Fatores de segurança globais mínimos 

Condição  Fator de segurança 

Capacidade de carga de fundações superficiais  3,0 

Capacidade de carga de estacas ou tubulões sem prova de carga  2,0 

Capacidade de carga de estacas ou tubulões com prova de carga 1,6 

Fonte: Adaptada da NBR 6122:2010. 

 

3.9. Software GEO5 

 

 A programação veio para auxiliar no desenvolvimento tecnológico do homem, de 

maneira a facilitar o dia a dia e gerar rapidez no processo ou projeto que se quer chegar.   

O software Geo5 é um sistema de soluções para analises da solução dos mais diversos 

problemas geotécnicos. Com esses sistemas, as janelas nele anexadas realiza uma completa 

verificação de um dado problema na engenharia geotécnica.  

Análises de estabilidade, escavações e contenções, dimensionamentos de estruturas 

de contenção de uma forma geral. São feitas essas análises integradas a métodos dos 

elementos finitos, onde as principais características é a comparação de soluções 

independentes, podendo então, relacionar as forças e projeções, integradas dentro de um 

mesmo sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi executado utilizando os seguintes métodos de pesquisa: 

bibliográfica, estudo de caso, estudo de campo, experimental, modelagem e simulação. Parte 

dos experimentos foram executados no Laboratório Mecânica dos Solos e Estradas da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus Caraúbas - RN e campus Mossoró - RN, 

sendo a outra parte realizada nos Laboratórios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

– IFRN campus Mossoró - RN. A modelagem matemática foi implementada no software 

Excel e as simulações foram realizadas no módulo Sapatas do software GEO5. 

 

4.1. Caracterização da Obra 

 

O solo utilizado como objeto de estudo deste trabalho é proveniente do subsolo da 

base da fundação por sapata de uma residência unifamiliar em um condomínio no município 

de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. A residência contém dois pavimentos: o 

térreo e o superior, cujas plantas estão representadas no Anexo A. A edificação possui, 3 

quartos, 3 salas, 1 cozinha, 4 banheiros, 1 varanda gourmet, 2 depósitos e 1 área de serviço. 

O projeto estrutural de fundações da obra apresenta todo o dimensionamento das 

sapatas, concebido admitindo-se que a tensão admissível do terreno fosse 1,5 kgf/cm², 

conforme ilustrado no Anexo B e as cargas atuantes nos pilares estão apresentadas no Quadro 

3.Essas cargas são do tipo força normal de compressão (P), e do tipo momento em torno das 

direções dos dois eixos dos pilares (Mx e My).  Essas cargas são originadas pela estrutura 

da edificação e são transmitidas às fundações através dos pilares. 

 



 
 
 

 

Quadro 3-Carga dos Pilares 

 
Fonte: Projeto Base (2019) 

4.2. Execução da Sondagem  

A sondagem adotada neste trabalho para a investigação do subsolo de fundação e 

obtenção do perfil estratigráfico correspondente foi do tipo Trado, como ilustrado na Figura 

12. Durante a perfuração foram coletadas amostras de solo (Figura 13) sempre que observou-

se uma variabilidade nas suas características, como textura, coloração e consistência. As 

amostras foram acondicionadas adequadamente de forma que mantivessem a sua umidade 

natural e foram transportadas aos laboratórios de Mecânica dos Solos para serem analisadas. 

 



 
 
 

Figura 13-Coleta da Sondagem Realizada a Trado 

 
Fonte: ora (2019) 

Fonte: Autora (2019). 

 

A localização do ponto de perfuração foi definida considerando a ocorrência da maior 

concentração de sapatas e a aproximação entre elas. Isso porque, quanto mais próximas 

forem as sapatas maior a probabilidade de ocorrer a interseção dos seus bulbos de tensão. 

Quando isso acontece há um aumento significativo da tensão resultante sofrida pelo solo, o 

que corresponde a uma situação crítica de ruptura.  

Ao analisar o projeto de locação das fundações, observou-se que as sapatas S10, S15, 

S18, S20 e S21, correspondentes aos pilares P10, P15, P18, P20 e P21, atendiam ao critério 

explicitado. A Figura 14 apresenta a planta de locação do furo na qual a sondagem foi 

realizada e a Figura 13 apresenta a planta de locação das sapatas S10, S15, S18, S20 e S21. 



 
 
 

 

Figura 14-Locação do furo da sondagem 

 

Fonte: Projeto Base Adaptado (2019). 

4.3. Caracterização das Amostras de Solo  

 

Para a análise e caracterização do solo, foram executados os seguintes ensaios 

laboratoriais:  

✔ Tátil Visual; 

✔ Granulometria;  

✔ Umidade; 

✔ Peso Específico dos Sólidos; 

✔ Limite de Liquidez; 

✔ Limite de plasticidade.   

4.3.1.  Tátil visual  

Esse ensaio foi dividido em duas etapas, a distinção do solo grosso ou fino e a 

distinção do solo fino, se é siltoso ou argiloso. Para isso, foram realizados vários testes:  

Análise visual, teste da folha, teste de plasticidade, shaking test, teste do corte, resistência a 

seco, dispersão em água, sujar as mãos, desagregação do solo submerso.  

 

 



 
 
 

 

● Análise Visual:  

Despejou-se a amostra em um recipiente plano para a observação, o solo foi 

destorroado e analisado visualmente o tamanho dos grãos, pela maior quantidade dos grãos 

determinou-se se ele é grosso ou fino. 

● Teste da Folha 

Foi colocada e friccionada com os dedos uma pequena porção da amostra do solo em 

uma folha branca. Após isso, observou-se a quantidade de resíduo que sobrou e a que ficou 

grudado na folha. 

● Teste de Plasticidade  

Com uma porção de solo colocada no almofariz de porcelana, adicionou-se um pouco 

de água e com a ajuda de uma espátula ela foi misturada até virar uma massa plástica. Após 

a mistura, observou-se o comportamento da massa ao tentar fazer uma “cobrinha”, ao 

modelar um arco e ao tentar fazer um círculo unindo as pontas. 

● Shaking Test 

Neste teste foi utilizado uma quantidade da amostra e adicionado um pouco de água 

até que virasse uma pasta, espalhou-se em uma mão, e na outra aplicou-se vibrações em 

baixo da mão ou sobre a pasta de solo, depois observou-se se havia o aparecimento de água. 

● Teste do Corte 

Com o solo adicionado à água, modelou-se uma pelota irregular e deixou-a secar por 

volta de 24hs, depois de seca, com uma lâmina cortou-se a pelota ao meio e observou-se a 

sua superfície. 

 

 

 



 
 
 

● Resistência a Seco 

Pressionou-se entre os dedos uma pelota de solo completamente seca até a sua 

desagregação, com a finalidade de observar o seu comportamento. Caso a desagregação exija 

um pouco mais de força, então é possível utilizar outros meios para quebrar a pelota. 

● Dispersão em Água  

Adicionou-se 5g de solo em um Becker com 500 ml de água e agitou-se a mistura 

com a ajuda de um bastão de vidro até ocasionar uma dispersão homogênea do solo na água, 

depois observou-se o tempo em que a maior parte das partículas se depositou.       

● Sujar as Mãos  

Após sujar as mãos com uma pasta de solo, tentou-se limpá-las com água corrente, 

avaliou-se a quantidade de partículas que permanecem grudadas nas mãos, quando 

necessário esfregou-se as mãos para limpá-las completamente. 

● Desagregação do Solo Submerso  

Adicionou-se água em um Becker na qual uma pelota de solo completamente seca 

não ficasse totalmente submersa e observou-se o tempo em que ela levou para desagregar-

se. 

 

4.3.2. Granulometria  

Os métodos utilizados para o ensaio da análise granulométrica seguiram a NBR 

7181/1984 - Análise Granulométrica e para preparo das amostras seguiram parcialmente a 

NBR 6457/1984 - Preparação para ensaio de compactação e ensaios de caracterização. 

A amostra coletada foi despejada em um objeto plano, neste caso em uma bandeja de 

alumínio para secar ao ar livre. Após a secagem, com o auxílio de um almofariz de porcelana 

e um pistilo foi realizado os desmanches dos torrões existentes. A amostra foi passada pelo 

quarteador e pesado 1 kg para começar o processo da determinação granulométrica da 

amostra. O material foi colocado para passar na peneira de 2mm, o solo retido foi lavado e 

colocado para secar na estufa por cerca de 24h, com isso removeu-se as partículas finas que 

ainda existiam, a partir daí foi realizado o peneiramento do material grosso. Logo após, as 



 
 
 

peneiras foram encaixadas de acordo com a sua espessura, colocando elas da maior para a 

menor, peneira 19 mm, em seguida a de 9,5mm, 4,8 mm, a peneira de 2 mm e por fim um 

fundo na base. As peneiras todas alinhadas foram colocadas na máquina vibratória, onde foi 

agitada por volta de 15 min, logo em seguida o material retido é pesado e anotado o valor. 

Da amostra do solo passante na peneira de 2mm, coletou-se 100g para a realização 

da umidade higroscópica, pesou-se três amostras e colocou-se na estufa, após 24h retirou-se 

da estufa, pesou-se novamente e anotou-se o valor. Também, foram retirados 120 gramas 

para passar na peneira de menor espessura, a de 0,075 mm, lavou-se e colocou-se na estufa 

para a realização do peneiramento fino. De acordo com a  NBR 7181/1984, as peneiras 

devem seguir a seguinte formação, de 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,15 mm, 0,075 

mm e ter uma base acoplada ao fundo para receber o material passante nas peneiras. Mais 

uma vez, o jogo de peneiras foi colocado na máquina vibratória em torno de 15 min, e assim 

anotou-se a massa retida em cada peneira.  

Com as massas retidas em cada peneira e no fundo, calculou-se a porcentagem retida 

em cada diâmetro de abertura, com isso construiu-se a curva granulométrica característica 

do material.  

4.3.3. Umidade 

Coletou-se adequadamente o solo com o intuito de adquirir o teor de umidade de 

precisão da amostra. De acordo com a espessura do maior grão de 4mm, segundo a NBR- 

6457 utiliza-se três amostras de 30g. 

Pesou-se três cápsulas e anotou-se a massa das cápsulas, pesou-se três amostras de 

solo de 30g e colocou-as na estufa em uma variação de aproximadamente 105°C - 110o C. 

Após 24hs, retirou-se as cápsulas, pesou-se e anotou-se os valores adquiridos. 

 Em seguida utilizou-se a Equação 4, para cada uma das amostras, obtendo-se um 

valor de umidade para ambas. Depois de obtido, somou-se os três valores com a finalidade 

de possuir a média do teor de umidade entre elas.  

 

𝑊 =
𝑀1−𝑀2

𝑀2
 x 100                                         (Eq.4 ) 

 

Onde: 

W - Teor de Umidade em Porcentagem; 

M1 - Massa do Solo Seco Menos o Valor da Cápsula; 



 
 
 

M2 - Massa do solo Úmido Menos o Valor da Cápsula.   

 

4.3.4. Peso específico dos sólidos 

O ensaio foi realizado através da norma NBR 6508/84, no qual é utilizado um 

picnômetro de 500cm3, cerca de 50g de solo, pois o solo é considerado um solo argiloso. 

Pesou-se o picnômetro vazio e pesou-se com água depois descartou-se e anotou-se os 

valores. Em seguida colocou-se a amostra de solo dentro do picnômetro e adicionou-se água 

até ele ficar submerso. 

 Com a utilização da bomba a vácuo, retirou-se todo o ar que ainda existe entre os 

vazios. Em seguida, completou-se de água destilada até o menisco, pesou-se novamente. 

Esse processo foi realizado três vezes para uma melhor obtenção dos valores. Em seguida 

colocou-se os valores obtidos na Equação 5. 

 

𝛿 =  
𝑀1 ×100

100+𝑊

(
𝑀1 ×100

100+𝑊
)+𝑀3−𝑀2

 ×  𝛿T      (Eq. 5) 

Onde:  

𝛿- Massa Específica do Grãos do Solo 

𝛿T  -  Massa Específica da Água                   

M1-  Massa do Solo Úmido 

M2 - Massa do Picnômetro Mais Solo Úmido 

M3 -  Massa do Picnômetro Mais Água 

W - Úmido Inicial da Amostra  

 

4.3.5. Limite de liquidez 

Para a realização desse ensaio é necessário, a preparação da amostra de acordo com 

a NBR 6457, pegou-se uma fração de 200g da amostra passante da peneira 4,8 mm para a 

realização da análise. O ensaio da Determinação do Limite de Liquidez é dado pela NBR 

6459. Os equipamentos e materiais utilizados no ensaio estão ilustrados na Figura 15.  

 



 
 
 

Figura 15 - Equipamentos utilizados para o ensaio de limite de liquidez 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Em uma cápsula de porcelana realizou-se uma homogeneização da amostra com 

água, misturando com o auxílio de uma espátula, de modo a obter uma pasta homogênea que 

seja necessário em torno de 25 golpes para o fechamento da ranhura. Colocou-se o solo 

uniforme na concha do aparelho de Casagrande, segurando-a com a palma das mãos abaixo, 

possibilitando assim uma maior precisão e facilidade para moldar a fração de forma que a 

parte central e a espessura seja de 1 cm. Tomou-se cuidado para que não tenha bolhas de ar 

na parte interna do composto.  

Após a colocação da mistura do solo com a água na concha as medidas prescritas, 

removeu-se o excesso de amostra e com o auxílio do cinzel efetuou-se uma ranhura no centro 

da concha. Soltou-se delicadamente a concha a base do aparelho. Girando a manivela por 2 

voltas por segundo, mantendo-se constante até que a ranhura se feche com 13 mm de 

comprimento aproximadamente. O número de giros necessários para o fechamento da 

ranhura é contado e anotado.  

A porção de solo unida é transferido para uma cápsula onde é pesada e colocado em 

estufa, para obter a umidade. Transferiu-se para a cápsula de porcelana e adicionou-se a água 

novamente, e com o auxílio da espátula é misturado por cerca de 3 min. O cinzel e a concha 

foram lavados e secados para repetir o procedimento, de modo a obter-se no mínimo 3 pontos 

de ensaio. Após a realização do ensaio, com os resultados obtidos construiu-se um gráfico 

relacionando os teores de umidade, em escala aritmética (no eixo das ordenadas) com o 

número de golpes em escala logarítmica (no eixo das abscissas). 

4.3.6. Limite de plasticidade 

O ensaio do limite de plasticidade é preconizado pela norma NBR 7180 (1984), 

utiliza-se cerca de 200g de solo passante na peneira de 4,8 mm, conforme a norma NBR 

6457 (2016). Em uma cápsula de porcelana colocou-se metade da fração de solo e adicionou-



 
 
 

se aos poucos, água e misturou-se com o auxílio de uma espátula entre 15 a 30 minutos, com 

o propósito de se atingir uma pasta de consistência plástica. 

Tomou-se cerca de 10 gramas da fração preparada, faz-se uma bola e rolou-se sob a 

placa de vidro com a intenção de obter um cilindro de 3 milímetros de diâmetro. Observou-

se os seguintes pontos: Se a amostra se fragmentar antes de atingir 3 mm de diâmetro, 

recoloca na cápsula de porcelana e adiciona-se água, envolvendo com a espátula por cerca 

de 3 minutos. Se a amostra não se fragmentar será amassado novamente o material e reinicia 

o ensaio. Se a mesma atingir 3 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, e fragmentar-

se, coleta-se as partes, pesa-se e coloca-se em estufa para a definição da umidade. As 

comparações são feitas por um gabarito cilíndrico. 

 

4.4. Determinação das tensões solicitantes  

 

Para a determinação da tensão solicitante das sapatas no solo de fundação foi 

utilizado a Equação 6.  As cargas que solicitam as sapatas são originadas pela estrutura da 

edificação e são transmitidas às fundações através dos pilares. Essas cargas são do tipo força 

normal de compressão (P), e do tipo momento em torno das direções dos dois eixos dos 

pilares (Mx e My). (Figura 15) 

 

𝜎 =  
𝑃

𝐴 
 ±

𝑀𝑥 × 𝑦

𝐼𝑥
 ±  

𝑀𝑦 × 𝑥

𝐼𝑦
                 (Eq. 6) 

 

Figura 15-Ilustração dos momentos e força aplicada 

 

Fonte: Projeto Base Adaptado (2019) 

 

 



 
 
 

Onde:  

𝜎 - Tensão Normal Solicitante; 

P - Força Normal de Compressão;  

𝑀𝑥 -  Momento Solicitante em Torno do Eixo X;  

𝑀𝑦- Momento Solicitante em Torno do Eixo Y; 

𝐼𝑥-  Momento de Inércia da Seção da Base da Sapata em Relação ao Eixo X; 

𝐼𝑦- Momento de Inércia da Seção da Base da Sapata em Relação ao Eixo Y; 

A - Área da Base da Sapata;  

x -  Posição do Ponto em Relação à linha neutra do My ; 

y - Posição do Ponto em Relação à linha neutra do Mx. 

4.5. Cálculo dos Bulbos de Tensões no Solo de Fundação  

O bulbo de tensões das sapatas foi determinado através da Equação 7, visto que todas 

tratam-se de sapatas de base retangular. Conforme a Figura 16, o bulbo encontra-se na região 

entre a superfície do solo abaixo da base da sapata e a distância z, medida na direção vertical. 

         𝑧 = 3 × 𝐵                                          (Eq.7) 

Onde: 

z - Extensão do Bulbo de Tensões  

B - Lado menor da Base da Sapata  

 

Figura 16-Bulbo de tensões e dimensões B e H da fundação. 

 

Fonte: Autora (2019). 



 
 
 

Com as dimensões das sapatas, obtidas no projeto de fundações, foram calculadas as 

dimensões dos bulbos, originados pela tensão solicitante das sapatas no solo, através da 

Equação 7, válida para sapatas retangulares. O espraiamento foi determinado pelas Equações 

8 e 9. As dimensões dos bulbos foram importantes para analisar a interação entre as tensões 

das sapatas da edificação, sobre o solo. 

              

                                               B’= Z+B                                                           (Eq. 8) 

                                                H’=Z+H                                                           (Eq. 9) 

Onde, 

Z – Profundidade do bulbo de Tensões; 

B – Dimensão do menor lado da sapata; 

H – Dimensão do maior lado da sapata; 

B’ – Dimensão do menor lado da área de espraiamento; 

H’ – Dimensão do maior lado da área de espraiamento. 

 

4.6.Verificação de Interseção de Bulbos 

 

Após o cálculo dos espraiamentos de cada sapata, foi verificado se havia interseção 

entre os bulbos. A interseção seria confirmada quando a distância entre eixos da área do 

espraiamento, na direção do encontro entre as sapatas, for maior que a distância entre eixos 

das áreas das sapatas. A distância entre eixos da área do espraiamento é determinada através 

da Equação 10 e a da área das sapatas, é determinada através da planta de locação das sapatas. 

 

                                     E= (Dim1'+Dim2')/2                                        (Eq.10) 

 

Onde, 

E= Distância entre eixos da área do espraiamento, na direção do encontro entre as sapatas; 

Dim1'= Dimensão da área de espraiamento da sapata 1, na direção do encontro entre as 

sapatas, B’ ou H’; 



 
 
 

Dim2'= Dimensão da área de espraiamento da sapata 2, na direção do encontro entre as 

sapatas, B’ ou H’. 

 

 Para exemplificar foi utilizada a verificação de interseção de bulbos das sapatas 20 e 

21 do projeto de fundações analisado neste trabalho. As dimensões e disposição das sapatas 

20 e 21 estão apresentadas na Figura 17. 

. 

Figura 17-Dimensões e disposição das sapatas 20 e 21 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

 A interseção entre os bulbos de tensão deve ser verificada na direção de encontro 

entre as sapatas, no exemplo, a direção x é a que deve ser analisada, esta direção corresponde 

ao espraiamento da dimensão B da sapata 20 e da dimensão H da sapata 21. A Tabela 8 

apresenta as informações sobre as dimensões das sapatas 20 e 21, os bulbos de tensão e as 

dimensões da área de espraiamento de cada uma. A Figura 18 mostra a área real e de 

espraiamento das duas sapatas conforme determinado na Tabela 8. 

 

Tabela 8-Cálculo da profundidade do bulbo de tensões e das dimensões da área de 

espraiamento das sapatas 20 e 21. 

Sapata B H Z=3*B B’= Z+B H’=Z+H 

20 1,10 1,20 3,30 4,40 4,50 

21 0,65 0,85 1,95 2,65 2,80 

Fonte: Autora (2019). 



 
 
 

Após determinar o espraiamento que ocorre na dimensão B da sapata 20 e da 

dimensão H da sapata 21, foi definida a distância mínima para que não ocorresse a interseção 

de bulbos de tensão entre estas duas sapatas, ou seja, a distância entre eixos, na direção x, da 

área de espraiamento das sapatas, conforme apresentado na Figura 18. Neste exemplo 

analisado, foi verificado que os bulbos se interceptaram e, por isso, as sapatas devem ser 

combinadas no cálculo de tensão admissível. 

 

Figura 18-Área real e de espraiamento de bulbos de tensão das sapatas 20 e 21. 

 

Fonte: Autora (2019). 

4.7. Cálculo da sapata e carga equivalentes 

 

Para determinação da tensão admissível da fundação é necessário considerar a sapata 

equivalente, visto que o GEO5 só realiza simulações de uma sapata por vez, não 

considerando a influência da interseção de bulbos de tensão no subsolo da fundação, que 

depende da disposição relativa entre as sapatas. 

Nas situações em que foram confirmadas as interseções, foram criadas combinações 

entre o conjunto de sapatas vizinhas. A combinação é feita somando-se as dimensões das 

sapatas na direção em que o espraiamento se intercepta e com relação a outra dimensão, 

mantêm-se a maior entre elas. 

Para executar a simulação da tensão admissível no GEO5 é preciso implementar 

inicialmente o modelo da fundação da obra. Este modelo precisa se aproximar o máximo 

possível da situação real. Para isto, a sapata e carga equivalente devem produzir no terreno 

a mesma tensão total, formado pela interseção dos respectivos bulbos, original. Em 



 
 
 

consequência disto, deve-se encontrar a força necessária para provocar a tensão equivalente 

na área equivalente, conforme a Equação 12. 

Para o cálculo das tensões resultantes a interseção dos bulbos das sapatas do projeto, 

é preciso determinar as tensões solicitantes por cada sapata e depois calcular o somatório 

delas (Equação 15), definir a área equivalente pelo somatório das áreas de todas as sapatas 

consideradas (Equação 11) e, consecutivamente, a força que é capaz de provocar a tensão 

equivalente na área equivalente, através das Equações 13 e 14. 

  

𝐴𝑒𝑞 = 𝐴1 + 𝐴2 +  … + 𝐴𝑛           (Eq.11) 

𝜎𝑒𝑞 = 𝜎1 + 𝜎2 + … + 𝜎𝑛              (Eq.12) 

Calcula-se a força necessária para provocar a tensão 𝜎𝑒𝑞  na área 𝐴𝑒𝑞.  

    𝜎 =
𝑃

𝐴
                       (Eq. 13)  

𝜎1 + 𝜎2 + … + 𝜎𝑛 =
𝑃𝑒𝑞

𝐴1+𝐴2+ … + 𝐴𝑛
     (Eq. 14)  

           𝑃𝑒𝑞 =  ∑ 𝜎 𝑥 ∑ 𝐴                   (Eq. 15) 

Onde, 

σ- Tensão Normal Solicitante; 

P- Força Normal; 

A- Área da Seção Transversal; 

𝜎eq – Tensão Equivalente; 

Aeq- Área Equivalente; 

Peq – Carga Solicitante da Sapata Equivalente 

4.8. Software GEO5  

 

Através da pasta de análises de fundações, obtida no programa GEO5, foi colocado 

as camadas existentes no solo, resultado da sondagem e análises laboratoriais de 3 camadas 

de solo existentes, após a colocação da camada de solo, foram colocados os valores das 

sapatas e foi feita uma análise própria pelo sistema, através dos dados que foram colocados 

nela, ou seja, as dimensões das sapatas. Com isso, o programa GEO5 obteve se as sapatas 

com aquelas configurações satisfizeram todo o sistema. 



 
 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Após a realização dos ensaios, neste tópico serão informados os resultados obtidos 

pelos mesmos, de forma quantitativa, quadros e tabelas, tendo em vista uma variação das 

camadas dos solos por média de 50cm, com ênfase nos seguintes ensaios, análise tátil visual, 

teor de umidade e granulometria. 

 

5.1. Análise de Tátil Visual 

 

Essa análise constitui na avaliação granulométrica do solo através de vários testes, 

de modo a distinguir se é fino ou grosso. As amostras passadas no quarteador possuíam 

vários torrões como é mostrado na Figura 19, Figura 20 e Figura 21, após serem 

destorroadas, foi permitido avaliar que existia grãos visíveis a olho nu como mostra nas 

Figura 22. As amostras A, B e C são considerados solos grossos mas com vestígios de solo 

fino, podendo ser areia, silte ou argila. Não teve presença de pedregulhos, não foi observado 

a olho nu minerais e nem matéria orgânica. A profundidade das amostras a serem coletadas 

atingiram 2,30, de acordo com que as características do solo iam mudando ia sendo 

estabelecido um tipo de amostra. 

. 

Figura 19-Amostra A coletado. 

 

Fonte: Autora (2019)



 
 
 

 

 

Figura 20-Amostra B coletado 

Fonte: Autora (2019)

 

 

Figura 21-Amostra C coletada 

 

Fonte: Autora (2019) 

 



 
 
 

Figura 22-Solo destorroado 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

O teste de finos seguintes é o teste da folha como mostrado Figura 23, Figura 24 e 

Figura 25 pode-se observar que as folhas ficaram bastante sujas nas três amostras coletadas, 

que indica uma grande quantidade de finos, a folha fica suja devido a sua capacidade de 

aderência. Contudo, nota-se uma presença maior de finos, indicando solo fino com presença

de grossos



 
 
 

 

Figura 23-Amostra A, teste da folha. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 24-Amostra B, teste da folha. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 



 
 
 

 

 

Figura 25-Amostra C, teste da folha. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

No teste de Tato ao friccionar entre os dedos os solos A e B, nota-se em uma grande 

parte áspera, porém ainda sente vagamente um toque macio, indicando que o solo é grosso 

mas com presença de fino, já amostra C ao friccionar entre os dedos a seção é macia. No 

teste do corte, as três amostras possuem uma grande dificuldade para ser cortados, precisou 

do auxílio de uma força externa para a realização do corte, ao ter a dificuldade mostra a 

presença de solo fino, mas ao ser cortado analisou-se que existia uma parte rugosa mostrando 

que existia a presença de solo arenoso, assim como é mostrado as Figura 26, Figura 27e 

Figura 28 



 
 
 

Figura 26-Amostra A, teste de corte. 

     

Fonte: Autora (2019) 

Figura 27-Amostra B, teste de corte. 

   

Fonte: Autora (2019) 

 

 

Figura 28-Amostra C, teste de corte. 

 

Fonte: Autora 2019 

 



 
 
 

No ensaio de dispersão em água após a agitação do solo, a amostra A, teve uma 

durabilidade de em média 15 minutos, observou-se que uma boa parte já havia depositado 

ao fundo do recipiente, como é mostrado na Figura 29, na Figura 30 a amostra B após 25 

minutos começou a depositar-se totalmente no fundo do recipiente, já a amostra C Figura 31 

durou em média 1h30min. Quanto mais tempo o solo precisa se depositar mais presença de 

finos existe nele, se durou até 20 a 25 minutos essa amostra é uma areia, de 25 a 60 minutos 

se trada de um silte, de 60 minutos a dias é um solo argiloso. 

 

Figura 29-Amostra A, dispersão em água 

       

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 30- Amostra B, dispersão em 

água. 

   

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 31-Amostra C, dispersão em água. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 



 
 
 

No teste de sujar as mãos, as partículas grudaram bem nas mãos e a água corrente 

não conseguiu-se limpar completamente, teve que esfregar bem as mãos para obter a limpeza 

completa, como pode-se observar nas Figura 32, Figura 33 e Figura 34. Essa característica 

leva ao um solo argiloso, onde as partículas mais finas conseguem grudar mais facilmente. 

Caso as partículas tivessem saído facilmente tratava-se de um solo siltoso ou arenoso. 

   . 

Figura 32-Amostra A, sujar as mãos. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 33-Amostra B, sujar as mãos 

 

Fonte: Autora (2019) 

 



 
 
 

Figura 34-Amostra C, sujar as mãos. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

O teste de desagregação do solo submerso da amostra coletada é mostrado na Figura 

35, Figura 36 e Figura 37. A pelota da amostra A durou em média 20 minutos para a 

desagregação, a amostra B durou 30 minutos, já a amostra C durou em média 1h10min para 

a desagregação. De acordo com a duração do tempo da desagregação das bolinhas 

caracteriza-se o solo, com uma duração de segundos trata-se de um solo arenoso, 20 a 25 

minutos solo siltoso e de 25 a dias trata-se de um solo argiloso. 

 

Figura 35-Amostra A, desagregação do 

solo. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 36-Amostra B, desagregação do 

solo. 

  

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

Figura 37-Amostra C, desagregação do solo. 

    

Fonte: Autora (2019) 

 

No teste de plasticidade, o solo 1 realizou fissuras como mostrado na Figura 37 

indicando assim uma característica arenosa mas como ainda teve a realização da cobrinha o 

solo tem vestígios de finos, o segundo solo realizou a cobrinha mais facilmente Figura 39, 

porém, com algumas fissuras indicando assim também um solo arenoso mas com mais 

presenças de finos e o terceiro solo como visto na Figura 40 não realizou fissuras e teve uma 

alta facilidade na realização da cobrinha, indicando assim um solo fino argiloso.   

Figura 38-Amostra A, teste de 

plasticidade. 

    

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 39-Amostra B, teste de 

plasticidade. 

 

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

. 

Figura 40-Amostra C, teste de plasticidade 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

No ensaio de resistência a seco, observou-se uma alta resistência nas pelotas, 

precisando assim de usar uma força externa bem maior para rompê-la, característica de 

grande quantidade de finos, após a quebra das pelotas, o primeiro solo desagregou mas 

também formou alguns torrões, caracterizando um solo siltoso pois se desfragmentou boa 

parte mas como existe torrões também existe grande quantidade de argila porém arenoso 

pois a superfície dos torrões eram rugosos Figura 41, o segundo solo formou vários torrões 

desconformes caracterizando um solo argiloso porém arenoso pois a superfície também era 

rugosa Figura 42 e o terceiro quebrou em poucos torrões mais , característica de um solo 

argiloso mas com presença de areia por causa da sua superfície áspera Figura 43.  

 

      

Figura 41-Amostra A, resistência a seco 

       

Fonte: Autora (2019) 

Figura 42-Amostra B, resistência a seco 

 
Fonte: Autora (2019)

 



 
 
 

 

Figura 43-Amostra C, resistência a seco 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

No Shaking test, o solo foi homogeneizado e feito uma pasta na palma da mão, ao 

realizar vibrações não houve o aparecimento de água, nem de brilho como mostra as Figura 

44, Figura 45e Figura 46. Apresentando uma característica de solos argilosos. 

 

Figura 44-Amostra A, Shaking test. 

   

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 45-Amostra B, Shaking test. 

   

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

Figura 46-Amostra C, Shaking test. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Os Quadro 4, Quadro 5 e Quadro 6, mostraram um resumo geral de como ficou a 

classificação dos testes que foram realizados a partir do ensaio de Tátil Visual, para assim 

ter um resultado final através de comparações.  

 

Quadro 4-Analise em geral da Amostra A 

Análises Amostra A 

Análise Visual Solo grosso com presença de finos 

Teste da Folha Solo fino com presença de grossos 

Teste do Tato Solo grosso com presença de finos 

Teste do Corte Solo Areno-Argiloso 

Dispersão em Água Solo Argiloso com presença de grossos 

Sujar as Mãos Solo Argiloso 

Desagregação do Solo Submerso Solo grosso com presença de finos  

Plasticidade Solo Areno-Argiloso 

Resistência a Seco Argiloso 

Dilatância Solo Argiloso 

Classificação Final Areia com presença de Argila. (Solo Areno-

Argiloso) 

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

Quadro 5-Analise em geral da Amostra B 

Análises Amostra B 

Análise Visual Solo fino com presença de grossos 

Teste da Folha Solo fino com presença de grossos 

Teste do Tato Solo grosso com presença de finos 

Teste do Corte Areno-Argiloso 

Dispersão em Água Arenoso  

Sujar as Mãos Argiloso 

Desagregação do Solo Submerso Argiloso 

Plasticidade Argilo- Arenoso 

Resistência a Seco Argiloso com presença de silte ou Argila 

Dilatância Argiloso com presença de areia  

Classificação Final Areia Argilosa  

Fonte: Autora (2019) 

 

 

Quadro 6-Analise em geral da Amostra C 

Análises Amostra C 

Análise Visual Solo fino 

Teste da Folha Solo fino com presença de grossos 

Teste do Tato Solo fino com presença de grossos 

Teste do Corte Rugoso 

Dispersão em Água Solo Argiloso com presença de grossos 

Sujar as Mãos Solo Argiloso 

Desagregação do Solo Submerso Solo fino com presença arenosa 

Plasticidade Solo Argiloso 

Resistência a Seco Argiloso 

Dilatância Solo Argiloso 

Classificação Final Argilo- Arenoso  

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

5.2- Determinação da granulometria da Amostras 

 

5.2.1. Amostra A 

O material do solo A no qual foi colocado nas peneiras, obtiveram os seguintes 

resultados, pode-se analisar de acordo com a Tabela 9 

 

Tabela 9-Amostra A colocada nas peneiras. 

Peneira (mm) Retida (g) Retida (%) Acumulada 

(%) 

Passante (%) 

50 0,00 0,00 0,00 100,00 

38 0,00 0,00 0,00 100,00 

25 0,00 0,00 0,00 100,00 

19 0,00 0,00 0,00 100,00 

9,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

4,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

2,0 0,00 0,00 0,00 100,00 

1,2 2,50 2,15 2,15 97,85 

0,6 21,10 18,14 20,29 79,71 

0,42 10,40 8,94 29,23 70,77 

0,25 20,89 17,96 47,20 52,80 

0,15 19,20 16,51 63,71 36,29 

0,08 19,30 16,60 80,30 19,70 

FUNDO 23,00 - - - 

TOTAL 116,30 - - - 

Fonte: Autora (2019) 

 

A partir dos dados obtidos do peneiramento, montou-se a curva granulométrica no 

Gráfico 1.Com isso, obteve-se a seguinte caracterização da Amostra A.  

 

 



 
 
 

Gráfico 1-Curva granulométrica da Amostra A. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

De acordo com o gráfico, pode-se observar a seguinte granulometria da amostra A coletada 

do solo da obra: 

Pedregulho- 0% 

Areia grossa -20% 

Areia média -36% 

Areia Fina -26% 

Solo Fino- 21% 

 

5.2.1.1. Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade  

 

Partindo a análise do limite de plasticidade (LP) e limite de liquidez (LL), com os 

valores obtidos através dos ensaios, temos a seguinte informação onde pode-se analisar na 

Tabela 10.. 

Tabela 10-Dados obtidos no ensaio de LL e LP. 

AMOSTRA LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE 

Cápsula nº 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cápsula + solo úmido (g) 23,17 19,42 20,67 26,25 29,26 16,55 14,66 13,14 14,09 13,10 

Cápsula + solo seco (g) 21,21 18,20 18,90 22,70 26,60 16,50 14,60 13,00 13,60 12,90 

Peso da cápsula (g) 10,30 12,20 11,00 6,11 6,25 15,90 12,70 11,90 11,10 11,10 

Peso da água (g) 1,96 1,22 1,77 3,55 2,66 0,05 0,06 0,14 0,49 0,20 

Peso do solo seco (g) 10,91 6,00 7,90 16,59 20,35 0,60 1,90 1,10 2,50 1,80 



 
 
 

Teor de Umidade % 17,97 20,33 22,41 21,40 13,07 8,33 3,16 12,73 19,60 11,11 

Golpes 69 65 41 36 20           

Fonte: Autora (2019) 

 

Após os dados obtidos a Tabela 10, pode-se efetuar a verificação e então ter o limite de 

plasticidade ideal da amostra A, apresentado na Tabela 11 

 

 

Tabela 11-Verificação da Amostra A no ensaio de LP. 

UMIDA

DES 

W. 

MÉD

IA 

∆W VARIAÇ

ÃO 

REJEIÇ

ÃO 

UMI. 

LP(%) 

LP(%) 

8,33 10,99 ±0,

05 

-0,24 ELIMINA

DO 

- 11,11 

3,16 -0,71 ELIMINA

DO 

- 

12,73 0,16 ELIMINA

DO 

- 

19,60 0,78 ELIMINA

DO 

- 

11,11 0,01 OK 11,11 

 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

A partir dos dados obtidos no ensaio, traçando o Gráfico 2 do Limite de liquidez, tem-se o 

seguinte valor  

 



 
 
 

 

Gráfico 2-Limite de Liquidez amostra A 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

 

 

Logo, podemos avaliar a Tabela 12 com as seguintes analises: 

 

Tabela 12-Dados obtidos da Amostra A. 

LIMITE DE LIQUIDEZ      % 22,90 

LIMITE DE PLASTICIDADE% 11,11 

ÍNDICE DE PLASTICIDADE%  11,79 

 Fonte: Autora (2019) 

 

De maneira mais sucinta, tem-se que o resultado da amostra A na Tabela 13 é: 

 

Tabela 13-Resultado da Amostra A. 

RESULTADO 

SC Areia-argilosa Características 

IP (%) 11,79 Média Plasticidade 

IC (%) 0,85 Consistência Rija 

 Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

 

A partir desses dados, relacionando com a Tabela 13 de análise de solos, o solo 

coletado se apresenta como um solo A-2-6, com material predominante areia argilosa e 

comportamento geral como subleito excelente a bom. 

5.2.2. Amostra B 

 

Para amostra B, com o ensaio de granulometria, foram obtidos os seguintes dados que podem 

ser avaliados a partir do Quadro 7. 

 

 

Quadro 7-Amostra B colocada nas peneiras 

Peneira (mm) Retida (g) Percentual Retida Acumulada %Passante 

50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

38,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

19,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

9,50 0,00 0,00 0,00 100,00 

4,80 0,22 0,22 0,22 99,78 

2,00 1,43 1,43 1,65 98,,35 

1,20 4,99 4,99 6,64 93,36 

0,60 11,30 11,30 17,94 82,06 

0,42 5,81 5,81 23,75 76,25 

0,25 12,04 12,04 35,79 64,21 

0,15 12,94 12,94 48,73 51,27 

0,08 17,04 17,04 65,77 34,23 

FUNDO 34,17    

TOTAL 100,00    
Fonte: Autora (2019) 

 

Onde possuindo os valores obtidos no ensaio, foi montado o Gráfico 3 da curva 

granulométrica, sendo os dados da amostra B, ou seja, da segunda camada de sondagem. 

 



 
 
 

Gráfico 3-Curva Granulométrica de B 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

A granulometria apresentada no Gráfico 3 ficou da seguinte forma: 

Pedregulho- 0% 

Areia grossa- 18% 

Areia média -24% 

Areia fina -30% 

Solos finos-28% 

 

5.2.2.1. Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade 

Os ensaios do LL e LP, podem ser avaliados de acordo com o Q Quadro 8 

. 

Quadro 8-Valores obtidos a partir do ensaio de LL e LP. 

Amostra  LL     LP   

Capsula no 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Capsula + solo úmido (g) 10,88 19,89 12,11 26,25 6,10 6,24 6,27 6,36 6,75 

Capsula + solo seco (g) 9,80 17,10 10,70 9,40 6,04 6,13 6,13 6,23 6,55 

Peso da cápsula (g) 5,40 5,33 5,22 5,52 5,56 5,61 5,45 5,59 5,79 

Peso da água (g) 1,08 2,79 1,41 16,85 0,06 0,11 0,14 0,13 0,20 

Peso do solo seco (g) 4,40 11,77 5,48 3,88 0,48 0,52 0,68 0,64 0,76 

Teor de umidade % 24,55 23,70 25,73 24,80 12,50 21,15 20,59 20,31 26,32 

Golpes 58 44 18 12      
Fonte: Autora (2019) 

 

 

 

 



 
 
 

Passando pela verificação do Limite de plasticidade, tem-se a Quadro 9 

Quadro 9-Verificação da amostra B do ensaio de LP. 

UMIDA

DE 

W. 

MÉDIA 
∆W VARIA

ÇÃO 

REJEIÇ

ÃO 

UMI. 

LP(%) 

LP(%

) 

12,50 20,17 ±0,0

5 

-0,38 ELIMIN

ADO 

- 20,68 

21,15 0,05 OK 21,15 

20,59 0,02 OK 20,59 

20,31 0,01 OK 20,31 

26,32 0,30 ELIMIN

ADO 

- 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

Logo, o Gráfico 4 representa do gráfico do limite de liquidez da amostra B: 

  

Gráfico 4-  Limite de Liquidez amostra B. 

 

Fonte: Autora (2019) 

De forma resumida observa-se a Tabela 14.  



 
 
 

 

Tabela 14-Dados obtidos da Amostra B 

LIMITE DE LIQUIDEZ     

 % 

24,90 

LIMITE DE PLASTICIDADE% 20,68 

ÍNDICE DE PLASTICIDADE% 4,22 

  Fonte: Autora (2019) 

 

Com isso, classifica-se o solo da camada B a partir do Quadro 10: 

 

Quadro 10-Resultado da amostra B 

SC 
Areia-argilosa Características 

IP (%) 

4,22 

Ligeiramente 

Plástico 

IC (%) 2,84 Consistência Dura 

 Fonte: Autora (2019) 

 

Com esses valores, podemos classificar o solo B como sendo um solo A-2-6, sendo 

com material predominante areia argilosa, e comportamento de excelente a bom, ocorrendo 

ligeiramente plástico (IP=4,22%) e uma consistência dura (IC=2,84%). 

5.2.3. Amostra C: 

A terceira camada de solo, sendo essa a última camada coletada na sondagem a trado 

devido à falta de equipamento adequado ao quadro de lençol freático na camada, a 

granulometria dessa terceira camada de solo (amostra C), tem-se o peneiramento a partir do 

Quadro 11. 



 
 
 

Quadro 11-Peneiramento da amostra C 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Colocando os dados e montando a curva granulometria obtemos o Gráfico 5 com os 

seguintes valores percentuais.  

 

Gráfico 5-Curva granulométrica da amostra C. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Pedregulho -0% 

Areia grossa -12% 



 
 
 

Areia média- 7% 

Areia fina- 36% 

Solos finos- 45% 

  

Realizando os ensaios de LL e LP para a amostra C, obtivemos os no Quadro 12 com 

os seguintes dados: 

 

 

Quadro 12-Valores obtidos a partir do ensaio de LL e LP 

Amostra   LL     LP   

Capsula no 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Capsula + solo úmido (g) 25,17 22,32 20,82 28,98 29,9 15,5

5 

16,6

8 

13,1

5 

12,11 12,10 

Capsula + solo seco (g) 22,19 20,20 18,70 24,23 24,73 15,5

0 

16,6

0 

13,1

0 

12,00 11,90 

Peso da cápsula (g) 10,30 12,20 11,00 7,21 7,29 14,9

0 

15,7

0 

11,9

0 

11,10 11,10 

Peso da água (g) 2,98 2,12 2,12 4,75 5,17 0,05 0,08 0,05 0,11 0,20 

Peso do solo seco (g) 11,89 8,00 7,70 17,02 17,44 0,60 0,90 1,20 0,90 0,80 

Teor de umidade % 25,06 26,5 27,53 27,91 29,64 8,33 8,89 4,17 12,22 25,00 

Golpes 72 67 46 31 18      
Fonte: Autora (2019) 

 

 

Verificando o limite de plasticidade da terceira camada coletada, adquire-se os 

seguintes valores que encontra-se no Quadro 13. 

 

Quadro 13-Verificações da amostra C do ensaio de LP 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

A partir desses dados, traçou-se o Gráfico 6 do LL: 

 



 
 
 

. 

 

Gráfico 6-Limite de Liquidez amostra C. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Em um contexto geral, tem-se que os valores de LL, LP e IC da amostra C 

corresponde as seguintes analises encontradas na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15-Dados obtidos da Amostra B 

LIMITE DE LIQUIDEZ     % 28,55 

LIMITE DE PLASTICIDADE% 12,22 

ÍNDICE DE PLASTICIDADE% 16,33 

 Fonte: Autora (2019) 

 

E para fim de analise em relação a classificação da amostra C, temos a Tabela 16 

. 

Tabela 16-Resultado da amostra C. 

SC 
Areia-argilosa Características 



 
 
 

IP (%) 
16,33 Média Plasticidade 

IC (%) 0,96 Consistência Rija 

Fonte: Autora (2019) 

 

Esses valores ao serem analisados, obteve-se o seguinte solo, sendo A-6 com material 

predominante - solo argiloso e comportamento geral como sub-leito regular a mau. 

 

5.3. Perfil de Sondagem 

 

Foram obtidos dois Perfis de Sondagem mediante às perfurações à trado, às visitas à 

obra e aos resultados dos ensaios de caracterização das amostras coletadas. Devido a 

sondagem ter sido interrompida com a aparecimento do nível da água, que impossibilita a 

coleta de amostras do solo, o perfil obtido só representou 2,30 m de profundidade em relação 

à superfície. Um dos perfis de sondagem foi construído com base na hipótese de que o solo 

da última camada se prolongava à profundidade além da investigação. E o outro foi 

construído com base na introdução de uma superfície rochosa um pouco além da última 

camada de solo. A Figura 47 apresenta os perfis de sondagem obtidos com a caracterização 

das amostras. 

 

Figura 47- Perfil do Solo do condomínio. 

 



 
 
 

Fonte: Autora (2019) 

 

5.4 Análise do projeto de fundações – Estudo de Caso 

 

5.4.1. Cálculo dos bulbos de tensões  

 

A Tabela 17 apresenta os valores dos bulbos de tensão das cinco sapatas analisadas, 

as dimensões da área de espraiamento e as dimensões das respectivas sapatas. Observa-se 

que o bulbo de tensões das sapatas ultrapassou toda a profundidade analisada na perfuração 

de sondagem. Isso quer dizer que todas essas camadas devem ser consideradas no cálculo da 

tensão admissível.   

Tabela 17-Estudo de caso das sapatas 

Sapata B H Z=3*B B’= Z+B H’=Z+H h0 h1 df 

10 0,85 1,05 2,55 3,40 3,60 0,25 0,25 0,7 

15 0,65 0,85 1,95 2,60 2,80 0,25 0,25 0,7 

18 0,55 0,75 1,65 2,20 2,40 0,25 0,25 0,7 

20 1,10 1,20 3,30 4,40 4,50 0,20 0,20 0,7 

21 0,65 0,85 1,95 2,65 2,80 0,25 0,25 0,7 

Fonte: Autora (2019) 

 

5.4.2.Verificação de Interseção de Bulbos de Tensão 

 

A Tabela 18 apresenta as distâncias entre os eixos das sapatas 10 e 15, 18 e 20, 18 e 

21, e 20 e 21, e as respectivas distâncias entre os seus eixos da área de espraiamento. 

Verificou-se que houve interseção entre os bulbos das sapatas 10 e 15 e entre os bulbos das 

sapatas 18, 20 e 21.  

Devido à proximidade entre esses dois conjuntos de sapatas, ao aumento dos seus 

bulbos de tensão e seu espraiamento, foi necessária a verificação da interseção desses dois 

novos bulbos criados.  

A Tabela 20 apresenta as distâncias entre os eixos das sapatas equivalentes a 

formação dos dois novos bulbos criados, e as respectivas distâncias entre os seus eixos da 

área de espraiamento. Verificou-se que novamente houve interseção e a somatória deles. 



 
 
 

Dessa forma, criando um bulbo ainda maior, que vai atingir uma profundidade e uma área 

bem maior do que esperado.  

 

Tabela 18-Avaliação da Interseção de Bulbos. 

Sapatas E D Bulbos 
Novo 

Bulbo 

BS10 E BS15 3 1,15 Há Interseção 
4,5 

HS18 E BS21 2,5 1,23 Há Interseção 

 

13,8 

HS18 E HS20 
3,4

5 
1,35 Há Interseção 

BS20 E HS21  3,6 1,37 Há Interseção 

 Fonte: Autora (2019) 

 

● D= distância entre os eixos da sapata 

● E= distância entre eixos da área do espraiamento 

Para análise do bulbo criado pela somatória dos bulbos de todas as sapatas é 

necessário a determinação da carga que deverá solicitar a sapata equivalente à junção das 

cinco sapatas analisadas, sapata essa de área igual à soma das cinco áreas, e que transmite 

ao solo uma tensão equivalente à soma das tensões dos cinco bulbos.  

Visto que o módulo Sapatas do Software GEO5 só calcula a tensão admissível de 

uma fundação por vez, será necessário encontrar a fundação que transmite a tensão 

correspondente àquela que realmente está atuando no solo. Se essa consideração não fosse 

feita não seria levada em conta a influência da interseção dos bulbos e suas consequências.  

 

5.4.3.Combinação das Sapatas – Obtenção das sapatas e Cargas equivalentes 

 

O módulo Sapatas do Software GEO5 faz o dimensionamento estrutural das sapatas 

de fundação e a determinação da tensão admissível de apenas uma sapata. Porém, para que 

seja considerado o efeito da interseção dos bulbos de tensão de sapatas vizinhas, conforme 

foi verificado na análise de interseção de bulbos, foi necessário considerar uma sapata 

equivalente.  



 
 
 

Além disso, a simulação da ação da sapata sobre o solo no GEO5 necessita, 

inicialmente, da implementação do modelo da fundação da obra, contendo as características 

do perfil do solo, com a profundidade pelo menos igual à profundidade do bulbo de tensões, 

as dimensões da sapata e a carga solicitante.  

Visto que o modelo implementado no programa deve ser capaz de produzir resultados 

os mais representativos quanto possível, foi determinada as dimensões da sapata equivalente 

capaz de transmitir ao solo de fundação o bulbo resultante da interseção ocorrida pelas 

sapatas existentes.   

Assim, a sapata e a carga equivalentes devem produzir no terreno a mesma tensão 

que o bulbo real interceptado origina. Em consequência disto, deve ser encontrada a força 

necessária para provocar a tensão do bulbo total, 𝜎𝑒𝑞, na área da sapata equivalente, 

𝐴𝑒𝑞,conforme a Eq. 13. 

Para o cálculo das tensões resultantes da interseção dos bulbos das sapatas do projeto, 

é preciso determinar as tensões solicitantes por cada sapata e depois calcular o somatório 

delas (Eq.7), definir a área equivalente pelo somatório das áreas de todas as sapatas 

consideradas (Eq.12) e, consecutivamente, a força capaz de provocar a tensão equivalente 

na área equivalente, através das Eq. 13 e 16.  

Inicialmente, foram obtidas duas sapatas equivalentes, correspondentes às análises 

de interseção de bulbo realizadas, a combinação foi feita para as dimensões das sapatas S10 

e S15, e, para as sapatas S18; S20 e S21, e resultaram nas áreas equivalentes. Verificou-se 

que estas combinações originaram as áreas das duas Sapatas Equivalentes 1 e 2, que 

passaram a ter novas dimensões, B1 e H1, e B2 e H2, respectivamente.  

A partir de então, calculou-se um novo espraiamento e foi necessário definir o 

requisito mínimo de distância entre as sapatas para que ocorresse a interseção de bulbos de 

tensão. Como as direções x e y das dimensões destas sapatas não se encontram alinhadas, 

não se pode verificar a interseção analisando-se apenas o espraiamento de uma das direções, 

pois mesmo que atendam o requisito de que “D” seja menor que “E”, elas não irão se tocar, 

mas apenas estar paralelas. A Figura 48 apresenta essa análise considerando que a condição 

é satisfeita na direção x, sem verificar se a condição também está sendo satisfeita na direção 

y. 

 



 
 
 

. 

Figura 48-Espraiamento de tensões apenas na direção x para as sapatas equivalentes 1 e 2 

não garante interseção de bulbos. 

Fonte: Autora (2019) 

Por isso, para que haja sobreposição de bulbos é necessário que este requisito mínimo 

seja atendido para as duas direções ao mesmo tempo. A distância entre eixos, na direção de 

encontro entre elas, da área de espraiamento, analisando as duas direções estão mostradas na 

Figura 50. 

Após a análise das distâncias entre eixos das sapatas equivalentes e das áreas de 

espraiamento delas, foi verificado que os bulbos também se interceptaram, como 

apresentado nas Tabela 18 e Tabela 19 e, por isso, as sapatas equivalentes tiveram que ser 

combinadas, conforme mostra a Figura 51.  

 

Figura 49-Combinação das áreas para as sapatas S10 e S15, e, para as sapatas S18; S20 e 

S2, e suas respectivas áreas equivalentes 

 



 
 
 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 50-Disposição das áreas das sapatas Equivalentes 1 e 2, e as distâncias D, entre 

eixos, nas direções x e y. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 51-Área real e de espraiamento de bulbos das sapatas Equivalentes 1 e 2. 

  

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

. 

Tabela 19-Cálculo do espraiamento de tensões das sapatas 1 e 2, equivalentes às sapatas 

S10. 

Sapata B  H  Z=3*B  B’= Z+B H’= Z+H 

1 0,957 1,4982 2,871 3,828 4,3692 

2 1,2695 1,8169 3,885 5,1545 5,7019 

                 Obs.: Todas as medidas citadas são dadas em metro. 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

 

Tabela 20-Verificação de interseção de bulbos de tensão 

Sapatas E (m) D (m) Verificação 

S1 e S2 (Direção x) 4,766 3,187 Há interseção  

S1 e S2 (Direção y) 4,76365 2,1798 Há interseção 

Fonte: Autora (2019) 

 

Diante da interseção dos bulbos das Sapatas Equivalentes 1 e 2, foi necessário 

determinar o novo bulbo formado com a combinação das duas, por isso, calculou-se uma 

nova área, englobando todas as cinco seções das sapatas analisadas do projeto, resultando 

em outra sapata equivalente com novas dimensões B e H. A Figura 52 mostra a combinação 

das cinco sapatas e a respectiva sapata equivalente. 

 



 
 
 

. 

Figura 52-Combinação das cinco sapatas analisadas e a respectiva sapata equivalente. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

A Tabela 21 apresenta as informações sobre as dimensões das sapatas analisadas, a 

direção em que elas estão localizadas, os resultados do cálculo das áreas da base das sapatas 

e suas respectivas cargas e tensões solicitantes.  A Tabela 22 mostra o valor da carga 

equivalente, obtida a partir da área e da tensão da sapata equivalente e a Tabela 23mostra os 

novos resultados da sapata equivalente. 

 

 

Tabela 21-- Cálculo da tensão solicitante da base da sapata no solo 

Sapata X Lado Y Lado A= B x H (m²) P (kgf) σs (kgf/m²) 

10 1,05 H 0,85 B 0,8925 9600 10756,30 

15 0,85 H 0,65 B 0,5525 5900 10678,73 

18 0,55 B 0,75 H 0,4125 2700 6545,45 

20 1,1 B 1,2 H 1,32 3700 2803,03 

21 0,85 H 0,65 B 0,5525 5800 10497,74 

Fonte: Autora (2019) 



 
 
 

 

 

Tabela 22-Cálculo da Carga Solicitante da Sapata Equivalente 

  ∑σs 

(kgf/m²) 

∑A 

(m²) 

P equivalente (kgf) P equivalente (kN) 

Sapata Resultante  41281,26 3,73 153979,0922 1510,534894 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

. 

Tabela 23-Cálculo do Bulbo de Tensões da Sapata Equivalente. 

 B(m) H (m) Z= 3xB B’= Z+B H’=Z+H h0 h1 df 

Sapata 1,3109 2,80 3,9327 5,0637 6,7327 0,25 0,25 0,70 

Fonte: Autora (2019) 

5.5. Simulações no GEO5 – Obtenção da tensão admissível da fundação 

 

Ao adquirir as novas dimensões da sapata equivalente B= 1,3109 m e H= 2,80 m, a 

carga vertical equivalente Peq =1510,534894 kN (Tabela 22), o perfil geotécnico do solo 

(Figura 47) e a profundidade dos bulbos de tensões (Tabela 23– Z = 3x1,3109 = 3,9327m), 

foi possível realizar a modelagem da verificação do fator de segurança da fundação contra a 

ruptura do solo, utilizando o módulo de sapatas no Software GEO5, 

 

5.5.1. Definição dos parâmetros do subsolo da fundação- modelagem. 

Empregou-se no Software GEO5 as classificações das camadas de solo analisadas 

pelo perfil (Figura 47) adquirido através do método de sondagem e caracterização, por meios 

laboratoriais. Classifica-se como uma Areia-Argilosa (SC), de acordo com o banco de dados 

fornecidos pelo GEO5, obteve-se assim os resultados sobre a caracterização mais 

predominante neste tipo de solo. Os resultados por camadas foram os seguintes: 

 

● Camada 1: Areia-Argilosa; compacta; média plasticidade; consistência rija; 

coloração marrom amarelada. 



 
 
 

 

- Peso específico: gama = 18,5 kN/m³; 

-Ângulo de atrito interno: sigma= 27° 

-Coesão do solo: c= 8 kPa 

-Módulo edométrico: Eoed = 12,5 MPa; 

 

● Camada 2: Areia-Argilosa; ligeiramente plastico; consistência dura; 

coloração marrom avermelhado. 

 

- Peso específico: gama = 18,5 kN/m³; 

-Ângulo de atrito interno: sigma= 27° 

-Coesão do solo: c= 8 kPa 

-Módulo edométrico: Eoed = 12,5 MPa; 

 

● Camada 3: Areia-Argilosa; compacta; media plasticidade; consistência rija; 

coloração vermelha, branca e marrom.  

 

- Peso específico: gama = 18,5 kN/m³; 

-Ângulo de atrito interno: sigma= 27° 

-Coesão do solo: c= 8 kPa 

-Módulo edométrico: Eoed = 12,5 MPa; 

 

No próximo passo foram estabelecidas as características da sapata, informando 

dentre as opções estabelecidas pelo o Software, ser uma sapata concêntrica: 

 

● Profundidade da sapata: d= 0,7 m; 

● Espessura da fundação: t= 0,25 m; 

● Peso específico da sobrecarga (camada de embutimento): γ= 18,5 kN/m³. 

●  A carga equivalente obtida de 1510,54 kN, foi inserida como Força vertical. 

 As dimensões da sapata equivalente referente à junção de todas as sapatas do projeto 

foram as seguintes: 

● Dimensão total: x= 2,8 m; 

●  Dimensão total: y= 1,31m; 

●  Dimensão da coluna: Cx= 0,58 m; 



 
 
 

● Dimensão da coluna: Cy = 0,44 m. 

 

Foram fornecidos também os dados de característica dos materiais utilizados na 

modelagem da sapata pelo o GEO5: 

 

● Concreto: C25 

- fck= 25 MPa; 

- fctm= 2,56 MPa; 

- Ecm = 28000,00 MPa. 

 

●  Armadura longitudinal: 

- fyk = 500,00 MPa; 

 

● Armadura transversal: 

- fyk= 500 MPa; 

 

●  Peso específico da estrutura: γ= 23,00 kN/m³. 

 

A realização da sondagem e o número de furos foram limitados para obter uma 

análise mais precisa, porém efetuou-se uma verificação da segurança contra a ruptura no 

Software GEO5 de acordo com as informações.  

 

5.5.2. Verificação do Fator de Segurança. 

Depois de dado as definições do perfil do solo e sapata, o GEO5 gerou o resultado 

da verificação de segurança contra a ruptura do solo devido ao carregamento vertical, 

atestado assim como não satisfatório a condição de capacidade de carga na direção proposta. 

Considerando o fator de segurança igual a 3,0 como definido da norma de NBR 6122:1996, 

para fundações superficiais, o Software calculou a tensão atuante de 424,73 kPa, assim com 

a capacidade de carga última (Rd=541,27 kPa). Então de acordo com a Figura 53, o GEO5 

calculou da seguinte maneira.  



 
 
 

Figura 53-Verificação no Software GEO5 do fator de segurança 

 

Fonte: GEO5 (2019) 

Após os resultados obtidos pelo o Software, conclui-se que há risco considerável de 

ruptura do solo, que devido suas características de alta densidade, ocorreria de forma 

generalizada. Desta forma, há uma grande probabilidade de surgimento de manifestações 

patológicas como fissuras e trincas à 45° nas estruturas e vedação, como também danos nos 

pisos e revestimentos devido o rebaixamento do solo de base desses revestimentos, 

provenientes de recalque diferencial, visto que o recalque precede à ruptura. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as análises tátil visual, granulométrica e de limites de consistência, 

pôde-se classificar o solo do perfil como areia argilosa de consistência dura a rija, compacta, 

com profundidade do lençol freático à 2,30m. 

Com relação aos solos finos presentes nas amostras conclui-se, pela análise tátil 

visual que toda a porcentagem de finos se caracteriza como argila, que possui atividade ativa, 

levando a suspeita de que pede se tratar de uma argila do grupo das ilitas ou monimorilonitas, 

que possuem características de expansividade. Conforme observado em campo, a umidade 

do solo aumenta com a profundidade, tornando o solo cada vez mais compressível e pouco 

firme. A crescente presença do teor de umidade, pode gerar a expansividade do solo, 

causando na estrutura assentada sobre este solo problemas de trincas. Portanto, o 

conhecimento da atividade da argila, é de grande importância, a fim de se tomar medidas 

que minimizem a sua ação ou anule os seus efeitos negativos. 

Essas análises foram de suma importância, para identificar as camadas existentes no 

solo da obra e assim ilustrar o seu perfil geotécnico. Observou-se poucas diferenças entre as 



 
 
 

camadas durante a perfuração, de acordo com a profundidade, como mudanças de coloração, 

densidade, consistência e plasticidade.  

As análises de solicitação da fundação, junto com a previsão de ocorrências de 

interseções entre os bulbos de sapatas próximas levaram a dúvidas se seriam mesmo 

resistidas pelo o solo em caso de interseção do bulbo de tensões de fundação de sapatas 

vizinhas. Uma análise de combinações dos espraiamentos das sapatas confirmou o 

pressuposto, a ponto de ser factível somar a área das sapatas da edificação para avaliar se as 

sobreposições das tensões seriam resistidas pelo solo. A tensão admissível do solo suporte 

das fundações prevista no projeto não está em conformidade com a segurança de acordo com 

o software GEO5 do módulo sapata utilizado. 

De acordo com a Tabela 22, a tensão atuante resultante do somatório das tensões 

solicitantes das cinco sapatas é 41281,26 kgf/m², equivalente a 412,8126 kPa, próxima à 

tensão atuante obtida pelo software, de 424,74 kPa, conforme a Figura 54. Isso confirma a 

utilização da sapata equivalente no software GEO5, de forma que essa metodologia pode ser 

implementada na análise de fundações rasas. Essa metodologia se torna uma excelente opção 

para o projetista de fundações, visto que as análises correntes não levam em consideração os 

efeitos do aumento de solicitação por consequência da interação dos bulbos de tensões dos 

elementos de fundação. 

O presente trabalho realizou o estudo da interação entre apenas cinco sapatas 

vizinhas e bem próximas, de forma que obteve-se a confirmação da sobreposição dos seus 

bulbos de tensão, de tal forma que o bulbo resultante atinge profundidades, além das que 

atingiram as sapatas isoladas. Por isso, sugere-se que sejam analisadas as sapatas vizinhas a 

esse grupo de cinco sapatas, pois isso indica que, devido ao aumento da propagação de suas 

tensões, haja também interseção entre os seus bulbos com as demais. Se isso for confirmado, 

as tensões atuantes serão aumentadas devido o somatório das tensões interceptadas 

reduzindo o coeficiente de segurança das fundações da edificação e eleva ainda mais a 

probabilidade da ocorrência de manifestações patológicas. 

Visto que não foi possível perfurar o local de sondagem até a profundidade do bulbo 

de tensões, a análise foi feita pelo programa através da suposição de que a última camada do 

perfil se prolongava até o final do bulbo de propagação das tensões atuantes. Devido a isso, 

a realização de sondagens mais detalhadas e mais profundas poderiam confirmar ou não as 

suposições admitidas e os resultados obtidos.  

Assim, o estudo sugere a execução de novas sondagens para averiguar mais detalhes 

das características do subsolo, e consequente concepção e execução de projetos de reforços 



 
 
 

estruturais nas fundações capazes de evitar os possíveis problemas citados. Uma inspeção 

geotécnica mais profunda poderia encontrar a camada mais resistente, em que reforços da 

estrutura possam ser assentados de forma segura. 
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ANEXOS 
Anexo A – Planta baixa, pavimento térreo  

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo B -  Planta baixa, pavimento superior 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo C  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo D  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo E 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo F  

 

 


