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RESUMO 

As fundações são parte importante de uma obra, sendo elas responsáveis por transmitir 

as cargas da obra ao solo. Investigações do solo são essenciais para evitar problemas em 

fundações, e ao mesmo tempo reduz custo na execução. Nesse contexto, objetivou-se 

caracterizar o solo de um lote localizado no condomínio Alphaville localizado em 

Mossoró/RN, a fim de se obter a capacidade de carga do mesmo, em fundações diretas. 

Ademais, com os resultados obtidos em ensaios laboratoriais pode-se escolher o melhor tipo 

de fundação que alie economia e eficácia, além de fornecer dados base para as futuras 

construções. A caracterização se deu por meio dos ensaios de granulometria, limite de 

liquidez, limites de plasticidade e determinação da massa específica do solo, bem como 

cisalhamento direto drenado. A partir dos dados dos ensaios, adotando métodos teóricos, foi 

montada uma tabela com os valores de capacidade de carga e as dimensões das fundações. Os 

dados mostraram que o estudo do solo, aliado a experiência do engenheiro projetista, pode 

trazer economia à infraestrutura de um edifício.  

Palavras-chave: Ensaios de caracterização; caracterização do solo; projetos de 

fundações; métodos teóricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A fundação é um dos principais elementos de um edifício, visto que recebe os esforços 

provenientes da estrutura e os transmite ao solo. Sua análise deve se iniciar com a sondagem 

do terreno onde a obra será erguida. Em obras de pequeno porte essa etapa é geralmente 

ignorada, adotando-se algum tipo de fundação de uso comum na região. Isso também pode ser 

visto na cidade de Mossoró/RN e resulta em patologias que poderiam ser evitadas com o uso 

de um sistema de fundações mais adequado. 

Sabe-se que o uso de sondagens para construções de residências unifamiliares é pouco 

difundido, e isso dificulta a correta caracterização do subsolo bem como a escolha da 

fundação mais eficaz. Ao aliar as ideias de eficácia e economia das fundações, o presente 

estudo visa caracterizar o solo de um lote localizado no condomínio Alphaville Mossoró-RN, 

no intuito de fornecer informações pertinentes a elaboração do projeto de fundações. 

Sabe-se que na região de estudo, o uso de fundações diretas é bastante difundido, 

sendo a sapata o elemento de fundação mais utilizado. O sistema de fundações em sapatas é 

simples de executar, sem a necessidade de mão de obra especializada ou equipamentos 

sofisticados, sendo, portanto, o sistema mais econômico para construção de residências 

unifamiliares. Quando a fundação possui capacidade de carga suficiente para suportar as 

cargas de uma residência, o projeto de fundações se resume na escolha das dimensões de 

sapatas que suportem as cargas e que não ultrapasse os limites de recalque.  

Os objetivos do estudo são: 

• Caracterização do solo onde foi feita a análise de cargas da edificação; 

• Obter os parâmetros de resistência do solo e assim determinar a tensão 

admissível da fundação; 

• Escolher o elemento de fundação que melhor associe eficiência e economia; 

• Fornecer uma metodologia segura para a caracterização do solo que possa ser 

utilizada em construções futuras. 
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2. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Estudo do solo 

O projeto de fundações deve ser iniciado a partir do conhecimento tão perfeito quanto 

possível do solo ao qual o elemento será assentado. Segundo FALCONI et al. (1999) o solo 

pode ser caracterizado por parâmetros de resistência ao cisalhamento como coesão e ângulo 

de atrito interno do solo. Tais parâmetros podem ser determinados pelo ensaio de 

cisalhamento direto. A caracterização do solo também é dada por meio de ensaio de 

granulometria e os limites de Atterberg, o qual permite identificar qual o tipo de solo a 

fundação será assente.  

2.1.1. Classificação do solo 

A diversidade dos tipos de solo e a diferença no comportamento dos mesmos frente às 

solicitações levaram ao natural agrupamento em conjuntos que compartilham uma 

determinada característica. Existem variadas maneiras de classificar o solo, seja pela sua 

origem, pela presença de matéria orgânica, ou pelos índices físicos que caracterizam o solo. 

Os sistemas de classificações atuais levam em consideração comportamentos semelhantes sob 

aspectos de interesse da construção civil.  

2.1.1.1. Classificação unificada 

Esse sistema foi elaborado originalmente pelo Prof. Casagrande para obras de 

aeroportos, e seu emprego foi generalizado (PINTO, 2006). Nesse sistema o solo é 

classificado em três grandes grupos: solos grossos, finos e turfas. Como afirma Pinto (2006), 

o primeiro aspecto a considerar é a quantidade de solo passante na peneira Nº 200 (0,075mm). 

Se essa quantidade for menor que 50%, o solo é considerado como granular, se for maior que 

50%, ele é considerado fino. Turfas são solos com alto teor de matéria orgânica, geralmente 

fibrilares e extremamente compressíveis. 

Nesse sistema os solos são identificados pelo conjunto de duas letras, onde a primeira 

indica o grupo principal do solo e a segunda uma característica secundária do mesmo. A 

tabela 1 expõe a terminologia que representa cada grupo, enquanto a tabela 2 apresenta a 

classificação quanto a granulometria, segundo a NBR 6502/95. 
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Tabela 1: Terminologia do sistema unificado 

Sigla Descrição 

  G Pedregulho 

  S Areia 

  M Silte 

  C Argila 

  O Solo orgânico 

 

    W bem graduado 

 P mal graduado 

 H alta compressibilidade 

 L baixa compressibilidade 

    Pt Turfas 

  

Fonte:  Pinto, 2006. 

Tabela 2: Classificação granulométrica segundo NBR 6502 

Classificação 

Diâmetro dos grãos 

(mm) 

Argila <0,002 

Silte 0,002 0,06 

Areia 0,06 2,0 

Pedregulho 2,0 60 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Como afirma Pinto (2006), as cinco letras superiores na tabela 1 indicam o grupo 

principal de solo, enquanto as quatro seguintes representam características complementares do 

solo.  

Como afirma Pinto (2006) em solos grossos, a classificação em areia ou pedregulho 

será definida dependendo de qual dessas duas frações granulométricas predominar. Após 

classificado o tipo principal, dever ser analisada a característica secundária. Segundo Pinto 

(2006), se esses solos possuírem poucos finos, menos que 5% passando na peneira Nº 200, a 

análise secundária classifica-os como bem graduados ou mal graduados. Solos bem graduados 

têm uma faixa de diâmetros bem extensa, enquanto os mal graduados têm predominância de 

um determinado diâmetro. 
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Se a quantidade de finos for maior que 12% a característica secundária que passa a ser 

considerada é a propriedade desses finos. Os solos passam a ser areia argilosa, pedregulho 

argiloso, areia siltosa ou pedregulho siltoso, dependendo da plasticidade dos finos no solo. Se 

o solo tem entre 5% e 12% de solo fino, o sistema aconselha que sejam usadas duas 

características secundárias, como por exemplo, SP-SC, areia mal graduada argilosa.  

Para o caso da quantidade de finos for maior que 50% passante na peneira Nº 200, o 

solo será classificado como argiloso, siltoso ou orgânico. De acordo com Pinto (2006), a 

classificação dos solos finos não se dá por meio dos teores de argila ou silte, pois o que 

determina o comportamento argiloso não é só o teor de argila, mas também sua atividade. 

Esse sistema indica que os índices de consistência representam melhor o comportamento 

argiloso. 

De acordo com Pinto (2006), para a classificação dos solos finos, Casagrande 

determinou o índice de plasticidade (IP) em função do limite de liquidez (LL) de acordo com 

a equação 1. Ao representar a reta por meio de um gráfico, Casagrande notou que os pontos 

que se encontram acima da reta representam solos argilosos, enquanto os pontos que se 

encontram abaixo dessa reta representam solos siltosos e orgânicos. 

IP=0,73(LL-20)      Eq. (1) 

Para a classificação secundária, os solos finos podem ser de alta ou baixa 

compressibilidade, sendo seu limite determinado pela linha B da figura 1, que representa o 

limite de liquidez igual a 50. Como afirma Pinto (2006), constatou-se que quanto maior o 

limite de liquidez, mais compressível é o solo. Se os índices apontam um ponto próximos as 

linhas A e B na figura 1, ou sobra a faixa de IP 4 a 7, considera-se como caso intermediário e 

as duas classificações são apresentadas, de maneira análoga aos solos grossos na faixa de 5% 

a 12% de finos. 
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Figura 1: Carta de plasticidade 

 

Fonte: Pinto, 2006. 

Os solos orgânicos se diferenciam do silte por ter uma coloração escura. O esquema da 

figura 2 representa um resumo da classificação unificada.  

Figura 2: Esquema para classificação pelo sistema unificado 

 

Fonte: Pinto, 2006. 

2.2. Tipos de fundações 

A experiência de quem projeta é fator fundamental na escolha do melhor tipo de 

fundação. Como afirma Velloso e Lopes (2010), a engenharia de fundações é, dentro da 

engenharia civil, a área que mais necessita de vivência e experiência, sendo vivência o fato de 

o engenheiro projetar e executar diversas fundações e, podendo passar de um caso para outro 

apenas com observação do comportamento em projetos passados. Sendo experiência a 

vivência completada com dados relacionados ao comportamento da obra.  
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Segundo a NBR 6122/2010 - Projeto e execução de fundações - as fundações se 

dividem em fundações superficiais e fundações profundas. Essa norma ainda afirma que a 

caracterização do solo deve ser feita através dos ensaios de granulometria, umidade natural, 

peso específico real dos grãos e dos limites de plasticidade e liquidez, todos amparados por 

suas respectivas normas. Ao juntar as informações de caracterização do solo, a experiência do 

engenheiro, e o conhecimento das fundações de obras vizinhas é possível escolher entre 

fundações rasas e profundas.   

Ainda de acordo com a NBR 6122/2010, fundação superficial ou rasa é aquela que 

está assente a uma profundidade menor que duas vezes a sua menor dimensão e as tensões são 

transmitidas ao terreno por meio de sua base. A fundação profunda se difere da rasa por 

transmitir as cargas ao terreno por meio da ponta e da lateral e a uma profundidade maior que 

duas vezes a menor dimensão em planta, sendo essa profundidade não menor que 3 metros. 

Na região onde localiza-se a edificação estudada são mais usadas as fundações rasas. 

A NBR 6122/2010 exemplifica as fundações superficiais como sendo as sapatas, os blocos, os 

radier, as vigas de fundação, as sapatas associadas e as sapatas corridas.  

2.2.1. Sapatas 

Elemento de fundação de concreto armado, dimensionado para que as tensões de 

tração distribuídas sob a base da fundação sejam resistidas pela armadura de aço previamente 

projetada para esse fim. A sapata isolada pode possuir espessura variável, e as formas mais 

comuns para sua base são quadrada, trapezoidal ou retangular. Pode ser visto na figura 3 a 

representação de uma sapata isolada quadrada.  

Figura 3: Sapata isolada 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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2.2.2. Blocos de fundação 

Elemento de fundação superficial em concreto, sem armadura de aço, dimensionado 

para que o concreto resista aos esforços de tração. Pode ter sua forma quadrada ou retangular. 

A figura 4 representa blocos de fundação com faces verticais e escalonadas.  

Figura 4: Blocos de fundação com faces verticais e escalonadas 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

2.2.3. Radier 

Elemento de fundação superficial que recebe os esforços de todos os pilares de uma 

construção. Comumente utilizado quando a área das sapatas ocuparem mais de 70% da área 

útil da construção. A figura 5 representa um exemplo de radier. 

Figura 5: Radier 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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2.2.4. Viga de fundação 

Elemento de fundação superficial comum a diversos pilares, os quais os centros 

coincidem em um mesmo alinhamento. Utilizadas em solos com uma elevada capacidade de 

carga na superfície. A figura 6 representa uma viga de fundação. 

Figura 6: Viga de fundação 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

2.2.5. Sapata associada 

Esse elemento de fundação se difere da sapata isolada pelo fato de receber a carga de 

mais de um pilar. Geralmente se adota essa solução quando as sapatas isoladas de dois ou 

mais pilares se sobrepõem, como visto na figura 7, sendo mais econômico construir uma 

sapata comum a esses pilares, figura 8. A sapata deve ser centrada no centro de gravidade das 

cargas e os pilares devem ser ligados por uma viga. 

Figura 7: Sapatas isoladas sobrepostas 

 

Fonte: Autoria própria, 2018.  

Figura 8: Sapata associada 

 

Fonte: Autoria própria, 2018.  

2.2.6. Sapata corrida 
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Sapata sujeita a cargas distribuídas linearmente ou a pilares em um mesmo 

alinhamento. São geralmente empregadas para receber ações verticais de paredes, muros e 

elementos alongados que transmitem carregamento uniformemente ao longo de uma linha, 

figura 9. Segundo Alva (2007), o dimensionamento desse elemento é idêntico ao de uma laje 

armada em uma direção e não necessita de verificação para a punção.  

Figura 9: Sapata corrida para apoio de parede 

 

Fonte: Bastos, 2016. 

2.3. Capacidade de carga 

Para o dimensionamento de fundações superficiais é necessário conhecer a capacidade 

de suporte da mesma. A capacidade de carga do elemento de fundação é a tensão que alcança 

a iminência de provocar a ruptura do maciço de solo em que a sapata está embutida ou 

apoiada (CINTRA et al., 2011). A essa capacidade de carga estão associados mecanismos de 

ruptura. 

De acordo com Velloso e Lopes (2010), os mecanismos de ruptura definidos por Vésic 

são de três tipos: generalizada, localizada e por puncionamento, definidos apenas para o caso 

específico das areias. A ruptura generalizada é definida por uma superfície de deslizamento 

bem definida que vai de uma borda da fundação à superfície do terreno. Nesse tipo a ruptura é 

abrupta e catastrófica. Durante o carregamento é possível notar um levantamento do solo nos 

arredores da fundação.  

A ruptura por puncionamento caracteriza-se por um mecanismo de difícil observação. 

Com o aumento da carga o elemento de fundação é rebaixado causando a compressão do solo 

abaixo da fundação. O solo fora da área carregada praticamente não participa do processo.  



23 

 

Finalmente, a ruptura localizada é bem definida somente abaixo do elemento de 

fundação. Formam-se superfícies de deslizamento a partir das bordas do elemento, mas 

devido a compressão significativa do solo, as superfícies de deslizamento terminam dentro do 

maciço, sem atingir a superfície. Esse tipo de ruptura não ocorre de maneira abrupta. Adotou-

se a ruptura localizada, indo a favor da segurança, sabendo que para o caso de areias 

compactas é utilizado a ruptura generalizada.   

A teoria para cálculo da capacidade de carga dos solos é baseada nas proposições de 

Terzaghi (1943) de que no caso de uma sapata corrida o solo se rompe por meio de uma 

cunha de ruptura que se desenvolve logo abaixo da base da sapata. A cunha tem deslocamento 

vertical devido às cargas aplicadas na sapata, e isso provoca a formação de duas zonas de 

cisalhamento, uma de cisalhamento radial e outra de cisalhamento linear, como mostrado na 

figura 10.  

Figura 10: Desenvolvimento da cunha de ruptura 

 

Fonte: Carvalho, 2017. 

A zona I é a cunha que se forma logo abaixo da sapata. A zona II é a zona de 

cisalhamento radial, e a zona III de cisalhamento linear. Segundo Terzaghi, a Zona III 

trabalha como zona passiva de Rankine. Terzaghi partiu do princípio que a fundação não pode 

penetrar o solo enquanto a pressão exercida sobre o solo junto às fronteiras inclinadas da zona 

I não for igual à pressão passiva (VELLOSO; LOPES, 2010). 

Partindo desse princípio e utilizando propriedades da mecânica dos solos e da 

matemática, Terzaghi chegou a equação 2. 

Pr  cNc+ bN + hNq      Eq. (2) 
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Sendo: 

Pr = Capacidade de carga; 

c = Coesão do solo; 

b = Metade da largura da sapata; 

 = Peso específico do solo; 

h = Distância da base da sapata a superfície do terreno; 

Nc, N, Nq = Fatores de capacidade de carga. 

 Os fatores de capacidade de carga são definidos pela tabela 3.  

Tabela 3: Fatores de capacidade de carga a partir do ângulo de atrito do solo 

ϕ 0° 5° 10° 15° 20° 22,5° 25° 27,5° 30° 32,5° 35° 37,5° 40° 42,5° 

Nc 5,1 6,5 8,3 11,0 14,8 17,5 20,7 24,9 30,1 37,0 46,1 58,4 75,3 99,2 

Nq 1,0 1,6 2,5 3,9 6,4 8,2 10,7 13,9 18,4 24,6 33,3 45,8 64,2 91,9 

N 0,0 0,3 0,7 1,6 3,5 5,0 7,2 10,4 15,2 22,5 33,9 54,5 81,8 131,7 

Fonte:  Caputo (2012) 

Meyerhof generalizou a fórmula de Terzaghi para fundações de diferentes formas, 

chegando a equação 3:  

Pr  SccNc+ SbN + h SqNq   Eq. (3) 

Onde as constantes Sc, S e Sq são coeficientes, baseados nos estudos de Meyerhof, que 

levam em consideração as diferentes formas das fundações e podem ser encontrados na tabela 

4. 

Tabela 4: Coeficientes de forma 

Forma da Fundação 
Coeficiente de forma 

Sc Sq S 

Corrida 1 1 1 

Retangular (b < a) 

  

Quadrada (b = a) 1,3 1,3 0,6 

Circular (D = b) 1,3 1,3 0,6 

Fonte:  Caputo (2012) 
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Caputo (2012) afirma que ao aplicar um coeficiente de segurança à capacidade de 

carga, geralmente na ordem de 2 a 3, encontra-se a carga admissível, o qual visa evitar não só 

a ruptura, mas também a deformação excessiva do solo. 

A partir da equação 3, é possível calcular a capacidade de carga da fundação. A NBR 

6122/2010 dispõe de um coeficiente de segurança de 3 para casos em que a capacidade de 

carga é calculada de maneira teórica. Portanto, ao minorar a capacidade de carga com o 

coeficiente de segurança dado em norma é encontrada a pressão admissível do terreno que 

será utilizada para dimensionar o elemento de fundação.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A parte prática do trabalho se deu entre os dias 30 de novembro de 2017 e 22 de 

dezembro do mesmo ano, sendo iniciada com a coleta do solo e subsequentes ensaios de 

laboratório para caracterização do mesmo.  

3.1. Materiais utilizados 

3.1.1. Solo 

A coleta de solo na cidade de Mossoró ocorreu no dia 30 de novembro de 2017. Foi 

utilizada uma caixa de metal de dimensões 20 x 20 x 20 cm, mostrada na figura 11. Foi 

utilizada uma picareta, da figura 12, para cavar o solo até a profundidade de 1 metro, sendo 

essa a profundidade a qual as fundações estão assentes como visto na figura 13. A picareta e a 

caixa com amostra de solo dentro estão representadas na figura 14.  Após a escavação do solo, 

a caixa de metal foi inserida no solo. Foram escavadas as laterais da caixa e cortada a amostra 

por baixo, de modo que a caixa confinasse dentro de si uma amostra indeformada de solo, ou 

seja, uma amostra que represente fielmente o solo em estudo, com as menores alterações 

possíveis.  
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Figura 11: Caixa de metal 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 12: Picareta  

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 13: Local de retirada da amostra 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 14: Picareta e caixa de metal 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 



27 

 

3.2. Ensaios laboratoriais 

3.2.1. Preparação da amostra 

A amostra de solo coletada em campo foi preparada antes de ser analisada. As 

amostras foram destorroadas, para eliminar torrões, conforme a figura 15. O solo foi deixado 

para secar ao ar. A redução da amostra para cada ensaio foi feita por meio de quarteamento, 

de maneira a garantir a boa representatividade do solo, como representado na figura 16. A 

preparação foi feita com base na NBR 6457/86. 

Figura 15: Destorroamento dos grãos 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 16: Quarteamento da amostra 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

3.2.2. Ensaio de caracterização granulométrica  

A análise granulométrica foi feita com base na NBR 7181/84. Foi tomada uma 

amostra de 1000g, mostrada na figura 17, seguindo a NBR 6457/86, e em seguida passado 

pela peneira de 2,0 mm. Lavou-se o material retido nessa peneira, visto na figura 18, secando-

o em seguida na estufa à temperatura de 105 °C. O material obtido dessa maneira foi utilizado 

no peneiramento grosso. 
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Figura 17: Amostra de solo para análise 

granulométrica 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

Figura 18: Solo retido na peneira 2,0 mm 

lavado 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Pesou-se o material citado. O mesmo foi passado pelas peneiras de 25, 19, 9,5 e 4,8 

mm, anotando-se o peso do retido em cada peneira. Da amostra inicial foi retirada 100g para 

determinação da umidade higroscópica de acordo com a NBR 6457/86. Tomou-se parte da 

amostra em uma cápsula metálica e foi pesada, como mostrado na figura 19. A cápsula foi 

levada à estufa até que atingisse a constância da massa e quando retirada foi novamente 

pesada. De maneira análoga foram efetuadas três determinações de umidade. As amostras 

para peneiramento grosso e determinação da umidade na estufa estão representadas na figura 

20.

Figura 19: Pesagem da amostra de solo 

para determinação da umidade 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 20: Amostras para peneiramento 

grosso e umidade na estufa 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

O peneiramento fino foi executado em duas etapas, sendo a primeira a sedimentação e 

a segunda o peneiramento propriamente dito. Para a sedimentação, pesou-se uma amostra de 



29 

 

120g do material passante na peneira de 2,0 mm. O material foi colocado em um béquer em 

uma solução de hexametafosfato de sódio, e foi deixado em repouso por 24 horas, como pode 

ser visto na figura 21.  

Figura 21: Solo em solução de hexametafosfato de sódio 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

Após o repouso, a solução foi posta no copo do dispersor, e aplicada a dispersão por 

15 minutos, no aparelho da figura 22. Passado esse tempo, a amostra foi transferida para uma 

proveta, como visto na figura 23, onde a temperatura foi equilibrada e a proveta foi agitada. 

Figura 22: Aparelho dispersor 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 23: Transferência da amostra à proveta 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.

Imediatamente após terminada a agitação, o densímetro foi cuidadosamente 

mergulhado na mistura e foram iniciadas as leituras da escala numérica contida no 
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instrumento, sendo a densidade da mistura dada pela linha de graduação a qual a superfície do 

liquido está tocando, como mostrado na figura 24. As leituras são feitas nos tempos de 0,5, 1, 

2, 4, 8, 15 e 30 minutos, 1, 2, 4, 8, e 24 horas. Após cada leitura, com exceção das duas 

primeiras, é feita a medição de temperatura, de acordo com a figura 25.   

Figura 24: Leitura do densímetro 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.              

Figura 25: Leitura da temperatura 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.

Após as leituras do densímetro, procedeu-se com o peneiramento fino. Secou-se o 

material retido na peneira 0,075 mm na estufa. O material seco foi passado pelas peneiras de 

1,2, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15, 0,075 mm. Anotou-se as massas dos materiais retidos em cada 

peneira. 

3.2.3. Ensaio de determinação da massa específica 

A determinação da massa específica do solo foi feita através do método do 

picnômetro, com base na NBR 6508/84. De início foi separada uma amostra de 500g do solo 

para a realização do ensaio. Essa quantidade foi dividida em duas partes de 250g, como visto 

na figura 26, para a realização de dois ensaios. Pesou-se 50g, de cada uma das partes de 250g, 

e essa foi colocada em água destilada, em quantidade suficiente para a total imersão do 

material, por 24 horas, como mostrado na figura 27. Com o restante do material foi 

determinada a umidade higroscópica, de maneira análoga aquela estipulada no ensaio de 

caracterização granulométrica. 
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Figura 26: Solo para determinação da 

massa específica 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.                        

Figura 27: Amostra de solo submersa em 

água 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

Passadas 24 horas, a mistura foi transferida ao copo do dispersor, com o auxílio de 

funil de vidro, afim de se evitar perdas. O copo é completado até a metade com água destilada 

e levada ao aparelho dispersor, visto na figura 22, por 15 minutos. Transferiu-se o material ao 

picnômetro, sendo o mesmo completado com água destilada até a metade. O picnômetro foi 

levado a bomba de vácuo, e aplicou-se vácuo de 88 kPa, por 15 minutos. Completou-se o 

picnômetro com água destilada e foi levado novamente para aplicação de vácuo por 15 

minutos, como visto na figura 28. O picnômetro foi deixado em repouso para que sua 

temperatura se equilibrasse com a do ambiente, como mostrado na figura 29. 

Figura 28: Aplicação de vácuo no picnômetro 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 29: Leitura de temperatura 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.
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O picnômetro com solo e água foi pesado e sua massa anotada, como mostra a figura 

30. O conjunto picnômetro e água destilada também foi pesada e anotada, como visto na 

figura 31. Esse processo foi feito com duas amostras e o resultado dado por meio de média 

aritmética.  

Figura 30: Conjunto Picnômetro+água+solo 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 31: Conjunto Picnômetro+água 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

3.2.4. Ensaio de determinação do limite de liquidez 

Uma amostra de 100g foi separada de acordo com a NBR 6457/86. Como houve 

secagem prévia da amostra, essa foi colocada em uma cápsula de porcelana, e adicionou-se 

água destilada em incrementos pequenos. Revolveu-se o solo vigorosamente, de forma a obter 

uma pasta homogênea. Transferiu-se a mistura para a concha, moldando-a de forma que a 

parte central obtivesse altura de 10 mm. Passou-se o cinzel através da massa de solo, afim de 

se obter uma ranhura na parte central. Levou-se o conjunto ao aparelho mostrado na figura 32, 

onde foi golpeada até a ranhura se fechar ao longo 13 mm de comprimento, 

aproximadamente. Retirou-se, rapidamente, uma pequena parte do material próximo as bordas 

que se uniram a um recipiente, mostrado na figura 33, para a determinação de umidade de 

acordo com a NBR 6457/86. Da mesma maneira foram determinados 5 pontos.   
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Figura 32: Aparelho para determinação do 

limite de liquidez 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 33: Cápsula para determinação da 

umidade 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

3.2.5. Ensaio de determinação do limite de plasticidade 

Uma amostra de 100 g foi separada para a realização do ensaio, de acordo com a NBR 

6457/86. A amostra foi levada a um recipiente de porcelana, onde foram adicionados 

pequenos incrementos de água destilada, e foi revolvida até se formar uma pasta homogênea, 

de consistência plástica, como visto na figura 34. Tomou-se aproximadamente 10 g de 

material e, com as mãos, formou-se uma pequena bola. Essa foi rolada sobre uma placa de 

vidro, como visto na figura 35, até formar-se um cilindro de diâmetro de 3 mm, 

aproximadamente.   

Figura 34: Pasta homogênea 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 35: Cilindro moldado na placa de vidro 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Após atingido esse diâmetro, a amostra foi transformada em bola novamente, e 

repetiu-se o procedimento a partir daí. Quando atingido, pela segunda vez, o diâmetro de 3 

mm, a mostra foi colocada em uma capsula, para ser determinada a umidade, de acordo com a 

NBR 6457/86. 

3.2.6. Ensaio de cisalhamento direto 

Iniciou-se com a moldagem dos corpos de prova utilizando um anel de seção 

quadrada, representado na figura 36. Após a moldagem, os corpos de prova foram levados a 

caixa de cisalhamento e fixados na prensa para início do ensaio, mostrada na figura 37.  

Figura 36: Moldagem do corpo de prova 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 37: Caixa de cisalhamento 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Colocou-se o pendural para aplicação da tensão vertical e deu-se início a fase e 

adensamento, exposto na figura 38. Terminado o adensamento, foi iniciada a fase de 

cisalhamento, onde uma das metades da caixa se movimentava a uma velocidade de 0,5 

mm/min, enquanto a outra permanecia imóvel, obrigando a formação de um plano de ruptura 

no meio do corpo de prova, como visto na figura 39. Os dados de deslocamento, tensão 

normal, e tensão cisalhante são obtidos por um computador conectado ao aparelho do ensaio. 

O ensaio foi realizado em três corpos de prova, aumentando-se as cargas de uma amostra a 

outra, obtendo-se dessa forma pontos para a elaboração da envoltória de ruptura. 
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Figura 38: Fixação das cargas verticais na 

prensa 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Figura 39: Corpo de prova cisalhado 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Caracterização granulométrica 

A partir do ensaio de granulometria foi possível determinar a curva granulométrica 

representada no gráfico 1. Com base nos dados da curva, pode ser observado que o solo tem 

aproximadamente 69% de areia, 14,5% de argila, 8,5% de silte e 8% de pedregulho, sendo 

essa classificação feita de acordo com a NBR 6502. A curva granulométrica foi obtida a partir 

dos dados de material retido no peneiramento grosso e peneiramento fino.  

Gráfico 1: Curva Granulométrica 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

O solo foi classificado como uma areia, sendo esse o tipo predominante na amostra. 

Para a classificação secundária do solo devem ser analisados os teores de plasticidade, pois o 

solo possui mais que 12% de finos. 

4.2. Determinação da massa específica 

Os dados obtidos no ensaio descrito em 3.2.3, foram utilizados na equação 4, que 

determina a massa específica do solo. 

                                                                              Eq. (4) 
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Onde: 

 Massa específica dos grãos do solo; 

M1= Massa do solo úmido; 

M2= Massa do picnômetro + solo + água; 

M3= Massa do picnômetro + água; 

h= Umidade inicial da amostra; 

t=Massa específica da água. 

A massa específica de 2,79 g/cm³ foi encontrada com a substituição dos valores 

obtidos no ensaio descrito no item 3.2.3 e mostrados na tabela 5. Este valor é a média entre os 

dois valores obtidos a partir do ensaio. 

Tabela 5: Dados para a determinação da massa específica 

Dados Amostra 1 Amostra 2 
M1 (g) 50 50 

M2 (g) 689,25 692,48 

M3 (g) 658,96 659,3 

h (%) 0,76 0,76 

t 0,9971 0,9973 

g/cm³) 2,56 3,02 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

4.3. Determinação do limite de liquidez e limite de plasticidade 

Com os valores de umidade e número de golpes foi elaborado o gráfico 2. Foi ajustada 

uma reta aos pontos e a partir dessa reta foi obtido o limite de liquidez, que consiste no teor de 

umidade correspondente a 25 golpes. O limite de liquidez encontrado foi de 14,10%.  
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Gráfico 2: Limite de liquidez 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

Para a determinação do limite de plasticidade foram usados os valores determinados 

de acordo com o ensaio descrito no item 3.2.5. Ao tentar dar a bola uma forma de cilindro 

notou-se que a amostra não possuía plasticidade suficiente para ser moldada a um diâmetro de 

3 mm. A amostra tornou-se quebradiça, mesmo com o aumento da umidade, o que 

caracterizou o solo como não plástico. 

Sabendo que se trata de uma areia, tratou-se de dar ao solo uma classificação 

secundária. Como visto, pelo fato de o solo possuir mais que 12% de finos, essa classificação 

seria de acordo com a carta de plasticidade. Por se tratar de um solo não plástico, o mesmo foi 

classificado como SM, areia siltosa. 

4.4. Resultados do ensaio de cisalhamento direto 

Para cada tensão normal à superfície, anotou-se o valor da tensão cisalhante necessária 

a ruptura do corpo de provas. Com essas informações foi montado o gráfico 3, que representa 

a envoltória de ruptura do solo. 
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Gráfico 3: Envoltória de ruptura 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Por se tratar de um solo arenoso, a coesão é nula, como pode se notar no gráfico 3, 

onde a reta da envoltória de ruptura passa pela origem. A inclinação da reta é o ângulo de 

atrito do solo, que no caso do gráfico 3, é 30,6º. 

4.5. Escolha das fundações 

Para que haja a escolha do melhor tipo de fundação para a construção é preciso 

analisar algumas condições, como quais são as cargas que serão suportadas pelas fundações e 

como o solo se comportará com as fundações. Na região onde a obra foi realizada é 

empregado comumente fundações superficiais do tipo sapatas. Esse tipo de fundações é 

utilizado pelo fato de o solo ter uma capacidade de carga considerada boa, como será visto a 

frente, e por serem fáceis de construir, sendo a mão de obra local habituada com esse tipo de 

fundação. 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas as informações, como cargas e 

dimensões de pilares, de uma residência unifamiliar construída no condomínio Alphaville, 

onde o engenheiro projetista das fundações se utilizou de uma tensão admissível do solo 

comum entre os projetistas da cidade, adotando um valor entre 1 kgf/cm² e 1,5 kgf/cm².  A 

tabela 6 mostra os valores de cargas nos pilares e a dimensão da fundação respectiva ao pilar. 
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Tabela 6: Valores fornecidos pelo projeto executado 

Pilar Seção 

Carga 

vertical 

(kN) 

Carga 

horizontal 

(kN) 

Mx 

(kgf.m) 

My 

(kgf.m) 

Lado B 

(cm) 

Lado 

H 

(cm) 

P1 14x30 63,77 4,91 0,98 6,87 70 90 

P2 14x35 93,20 10,79 0,98 13,73 90 110 

P3 14x35 74,56 7,85 0,98 11,77 130 155 

P4 14x40 79,46 4,91 4,91 3,92 80 105 

P5 14x30 158,92 7,85 0,98 11,77 100 120 

P6 14x50 124,59 23,54 1,96 45,13 145 185 

P7 14x40 85,35 3,92 4,91 4,91 80 105 

P8 14x50 97,12 3,92 5,89 4,91 75 100 

P9 14x50 106,93 4,91 9,81 4,91 85 115 

P10 14x40 144,21 3,92 2,94 4,91 90 110 

P11 15x40 73,58 2,94 4,91 5,89 75 100 

P12 14x40 162,85 3,92 2,94 4,91 100 120 

P13 15x60 45,13 5,89 13,73 7,85 80 140 

P14 14x40 142,25 2,94 4,91 3,92 85 115 

P15 15x60 40,22 6,87 14,72 6,87 95 150 

P16 15x60 42,18 5,89 12,75 6,87 100 135 

P17 14x35 125,57 9,81 1,96 19,62 100 125 

P18 30x30 89,27 8,83 2,94 17,66 130 135 

P19 15x40 107,91 5,89 3,92 5,89 90 110 

P20 15x30 36,30 2,94 2,94 3,92 65 80 

P21 15x40 62,78 4,91 5,89 6,87 85 100 

P23 15x30 115,76 4,91 1,96 4,91 85 100 

P24 15x30 92,21 2,94 2,94 4,91 85 100 

P25 15x30 30,41 3,92 2,94 4,91 70 90 

P26 15x30 33,35 4,91 1,96 5,89 85 100 

P27 15x30 25,51 3,92 2,94 5,89 90 110 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Foi utilizada uma planilha que calcula a capacidade de carga do solo a partir das 

fórmulas apresentadas no item 2.3. A planilha necessita das informações de forma da sapata, o 

tipo de solo, o ângulo de atrito, peso específico e coesão do solo, bem como dimensões dos 

pilares e as cargas que atuam sobre os mesmos. A partir de tais informações calcula a 

capacidade de carga do elemento e aplica um coeficiente de segurança no valor de 3, que 

previne tanto a ruptura quanto a deformação excessiva do solo, obtendo a tensão admissível o 

solo. Essa tensão é comparada com a tensão que age na base do elemento, encontrada a partir 

dos valores encontrados na tabela 6. Dessa maneira a sapata foi otimizada de maneira que 

tenha as menores dimensões possíveis atendendo aos critérios de balanços iguais e tensão 
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admissível igual ou superior a tensão que age na base da sapata, sendo seus valores 

representados na tabela 7.  

Tabela 7: Capacidade de carga e dimensões das sapatas 

Pilar  Seção 

adm  

(kN/m²) 

Lado B 

(cm) 

Lado H 

(cm) 

P1 14x30 250,78 60 80 

P2 14x35 228,05 70 90 

P3 14x35 234,88 65 85 

P4 14x40 247,08 60 90 

P5 14x30 258,10 80 95 

P6 14x50 188,77 105 140 

P7 14x40 254,33 60 90 

P8 14x50 252,79 60 100 

P9 14x50 243,90 70 105 

P10 14x40 265,17 70 95 

P11 15x40 255,95 60 85 

P12 14x40 265,97 75 100 

P13 15x60 186,47 90 135 

P14 14x40 265,91 70 95 

P15 15x60 170,31 95 140 

P16 15x60 184,08 85 130 

P17 14x35 241,49 80 100 

P18 30x30 237,66 90 90 

P19 15x40 252,57 65 90 

P20 15x30 241,22 60 75 

P21 15x40 236,42 60 85 

P22 15x40 226,74 60 85 

P24 15x30 269,29 60 75 

P25 15x30 220,88 60 75 

P26 15x30 217,68 60 75 

P27 15x30 208,83 65 80 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Comparando as dimensões das sapatas nas tabelas 6 e 7 é possível notar que as 

dimensões das sapatas diminuíram no segundo caso. Isso se dá pelo fato de a tensão 

admissível calculada ser maior que a tensão adotada pelo engenheiro em seus cálculos. A 

segurança de usar uma capacidade de carga maior é devido ao fato de se conhecer o solo, suas 

características, bem como seus parâmetros de cisalhamento, definidos por ensaios 

laboratoriais. 
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Ao adotar os valores de altura das sapatas fornecidos pelo engenheiro projetista é 

possível calcular a quantidade de concreto utilizada no elemento de fundação. Esses valores 

são organizados nas tabelas 8 e 9, e ao comparar os totais de concreto, notou-se uma 

economia de 2,70 m³ de concreto.  

Tabela 8: Dimensões das sapatas e volume de concreto definidos pelo engenheiro 

Pilar Sapata       

lado a 

(cm) 

Lado b 

(cm) 

Lado B 

(cm) 

Lado H 

(cm) 

Altura 

h1 (cm) 

Altura 

h0 (cm) 

Volume de 

concreto 

(m³) 

14 30 70 90 25 25 0,16 

14 35 90 110 25 25 0,25 

14 35 130 155 20 40 0,56 

14 40 80 105 25 25 0,21 

14 30 100 120 20 30 0,29 

14 50 145 185 20 45 0,80 

14 40 80 105 25 25 0,21 

14 50 75 100 25 25 0,19 

14 50 85 115 25 25 0,24 

14 40 90 110 25 25 0,25 

15 40 75 100 25 25 0,19 

14 40 100 120 20 30 0,29 

15 60 80 140 20 30 0,27 

14 40 85 115 25 25 0,24 

15 60 95 150 20 30 0,35 

15 60 100 135 20 30 0,33 

14 35 100 125 20 30 0,30 

30 30 130 135 20 35 0,46 

15 40 90 110 25 25 0,25 

15 30 65 80 25 25 0,13 

15 40 85 100 25 25 0,21 

15 40 80 105 25 25 0,21 

15 30 85 100 25 25 0,21 

15 30 85 100 25 25 0,21 

15 30 70 90 25 25 0,16 

15 30 85 100 25 25 0,21 

15 30 90 110 25 25 0,25 

        Total 7,44 

Fonte: Autoria própria, 2018. 



43 

 

Tabela 9: Dimensões da sapata e volume de concreto calculados 

Pilar Sapata       

lado a 

(cm) 

Lado b 

(cm) 

Lado B 

(cm) 

Lado H 

(cm) 

Altura 

h1 (cm) 

Altura 

h0 (cm) 

Volume de 

concreto 

(m³) 

14 30 60 80 25 25 0,12 

14 35 70 90 25 25 0,16 

14 35 65 85 20 40 0,16 

14 40 60 90 25 25 0,14 

14 30 80 95 20 30 0,18 

14 50 105 140 20 45 0,45 

14 40 60 90 25 25 0,14 

14 50 60 100 25 25 0,15 

14 50 70 105 25 25 0,18 

14 40 70 95 25 25 0,17 

15 40 60 85 25 25 0,13 

14 40 75 100 20 30 0,18 

15 60 90 135 20 30 0,30 

14 40 70 95 25 25 0,17 

15 60 95 140 20 30 0,32 

15 60 85 130 20 30 0,27 

14 35 80 100 20 30 0,19 

30 30 90 90 20 35 0,22 

15 40 65 90 25 25 0,15 

15 30 60 75 25 25 0,11 

15 40 60 85 25 25 0,13 

15 40 60 85 25 25 0,13 

15 30 65 80 25 25 0,13 

15 30 60 75 25 25 0,11 

15 30 60 75 25 25 0,11 

15 30 60 75 25 25 0,11 

15 30 65 80 25 25 0,13 

        Total 4,74 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Dessa forma, nota-se a importância dos estudos preliminares no dimensionamento das 

fundações, sendo estes estudos muitas vezes responsáveis por uma economia na execução.  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notou-se que o projeto de fundações deve ser iniciado a partir da investigação do 

subsolo. Ensaios laboratoriais são ferramentas importantes na determinação de fatores que 

influenciam na resistência do solo cargas exercidas, mas estes não excluem a necessidade de 

uma sondagem no terreno para conhecer as camadas de solo em maiores profundidades. Com 

os ensaios foi possível montar a curva granulométrica do solo, e a partir dessa definir o solo 

como areia siltosa. Também foi possível determinar a massa específica do solo em 2,79 

g/cm³, ângulo de atrito de 30,6° e coesão nula. 

Com os parâmetros obtidos nos ensaios foi possível calcular as capacidades de carga 

de cada um dos elementos de fundação, bem como dimensionar o mesmo, pelos métodos 

iniciados por Terzaghi, e aprimorados por Meyerhoff e Vesic. Essas capacidades podem ser 

notadas na tabela 6. 

Foi adotado um sistema com sapatas, por ser comum na vizinhança, ter execução fácil, 

e pelo fato de o solo apresentar uma boa capacidade de carga. Não houve o caso da área de 

uma sapata sobrepor a outra causando a junção das duas em uma sapata associada.  

A nova capacidade de carga calculada é maior que aquela adotada pelo engenheiro 

projetista, isto pode ser notado pelo fato de as sapatas calculadas terem dimensões menores 

que as executadas. Sabendo-se que as sapatas são elementos constituídos de concreto armado, 

é possível afirmar que uma sapata com menores dimensões teria um custo menor, uma vez 

que o volume de concreto utilizado diminuiria, como pode ser notado nas telas 7 e 8. 

Foram, portanto, definidas informações do solo que podem ser utilizadas em novas 

construções, facilitando e desonerando o projeto de fundações, mas sem renunciar ao 

coeficiente de segurança definido por norma.   
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