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Fundações, contenções e ensaios de campo:

Experiência recente no programa 
pós-graduação em geotecnia da UnB
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RESUMO

Este artigo tem a intenção de demonstrar, com base em fatos, nomes e re-
sultados, um breve histórico do desenvolvimento e da importância da área de 
fundações, contenções e ensaios de campo no Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia, ao longo dos últimos anos, com maior ênfase às pesquisas realizadas 
e coordenadas recentemente pelo Professor Renato Pinto da Cunha, Professor 
associado deste Programa e do Departamento de Engenharia Civil e Ambien-
tal da Universidade de Brasília (UnB). O trabalho é dividido em várias seções 
específicas, de forma a apresentar ao leitor um breve histórico do ganho de co-
nhecimento nesta área nos seus anos mais recentes, a sua importância, o escopo 
do estudo realizado desde seus primórdios (em 1995) e as possíveis perspectivas 
futuras. Este trabalho soma-se a outros realizados por colegas Professores e Pes-
quisadores da UnB por ocasião da comemoração dos 20 anos de existência do 
Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília.

1 IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO

A Geotecnia tem se expandido consideravelmente no panorama mundial. 
O desafio provocado pela necessidade de se executar obras de engenharia civil 
cada vez mais arrojadas e econômicas tem forçado o desenvolvimento de pes-
quisas e a criação de novas técnicas que atendam às demandas do mundo mo-
derno. Também pode ser citada a necessidade de se encontrarem soluções para 
enfrentar os desafios impostos pelo crescimento, quase sempre desordenado, 
dos grandes centros urbanos. Exemplos claros disso advêm da necessidade que 
o país tem em construir obras como metrôs, pontes, rodovias, viadutos, prédios 
com diversos níveis de subsolos para otimização de espaco e edifícios com fun-
dações que requerem capacidade de carga cada vez mais elevadas, em uma busca 
natural de se equacionar a relação benefício versus custos em níveis adequados. 
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Problemas geotécnicos associados a escavações em materiais problemáticos (so-
los colapsíveis e expansivos por exemplo), avaliação de riscos associados à pre-
visão de escorregamentos de maciços em função de fatores sazonais, reforço de 
fundações em estruturas danificadas ou sujeitas a modificações substanciais em 
sua superestrutura têm requerido a expertise da engenharia geotécnica no co-
nhecimento mais profundo e realista de nossas formações do solo. Esses conhe-
cimentos referem-se à modelagem constituiva que incorpore as particularidades 
dos materiais, bem como ao desenvolvimento e à disponibilidade de modelos 
fenomenológicos, devidamente calibrados por retroanálises de ensaios de cam-
po, laboratório e casos de obras instrumentadas. 

Problemas ambientais, como a percolação de poluentes no aquífero sub-
superficial das grandes cidades ou de mineradoras, também são uma grande 
preocupação atual – preocupação crescente pela demanda de espaço, qualidade 
de vida e produtos industrializados e de serviços para as cidades. Tais fatores 
podem ser descritos como essenciais na viabilização e no suporte a projetos que 
objetivem crescimento econômico e melhoria das condições de vida da popu-
lação. 

Além desses fatores, depara-se atualmente, no Brasil, com a necessidade 
crescente de formação de recursos humanos para o trabalho em engenharia (e 
no meio acadêmico) relacionado às áreas da engenharia de fundações e de con-
tenções, ou em áreas associadas, como no uso de ferramentas numéricas, ou 
na interpretação de ensaios de campo, ou na resolução de problemas ambien-
tais. Em função disso, justifica-se a necessidade de centros de pesquisa e ensi-
no para a formação de profissionais de engenharia e pesquisadores diretamente 
envolvidos no desenvolvimento regional, em termos do conhecimento local e 
integrado, em termos de absorção e transmissão de conhecimentos e tecnologia 
gerados do país e no exterior, para solução dos problemas decorrentes desses 
desafios. Adicionalmente, justifica-se o empenho de pesquisa de ponta nesta e 
em áreas correlatas, que propiciem o progresso regional e nacional relacionado 
aos aspectos do projeto e do comportamento das obras civis. Nesse sentido, em 
particular, há uma carência regional sensível de tais centros, principalmente nas 
regiões Centro-Oeste e Norte do país, as quais representam o grosso (mais de 
90%) dos alunos formados em nosso Programa de Pós-Graduação. Vale lembrar 
que, com 20% da área brasileira, o Centro-Oeste responde somente com �% da 
população total do país e com cerca de somente 9% de todo o produto interno 
bruto (dados ABGE 2009), ou seja, tem um potencial e necessidade de cresci-
mento enorme no contexto nacional.

Como primeiro passo para suprir essa necessidade, o Departamento de En-
genharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Bra-
sília (UnB) implantou, em 1989, o Curso de Mestrado em Geotecnia e, em 1996, 
o Curso de Doutorado em Geotecnia, os quais atualmente compõem o Progra-
ma de Pós-Graduação em Geotecnia. Hoje, de todos os cursos de pós-graduação 
em Geotecnia do país, o da UnB se carateriza pela atuação direta na área de 
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influência das regiões Centro-Oeste e Norte. Logo, espera-se que este Programa, 
através de seus professores, alunos e funcionários, possa equacionar a contento 
e pesquisar os problemas regionais de sua área de influência e até estender os 
conhecimentos e a tecnologia gerada à solução de problemas nacionais de ge-
otecnia. Com esta importância, portanto, deve ser considerada a contribuição 
deste Programa (passado/atual e futuro) na qualificação gradual e contínua de 
técnicos, pesquisadores e profissionais locais, bem como no entendimento e na 
proposição de técnicas de projeto e de execução de obras de engenharia nas 
áreas principais de fundação e contenção, que sejam práticas, inovadoras e eco-
nômicas.

Uma das maiores carências regionais é a falta de conhecimentos apropria-
dos acerca do real comportamento de fundações rasas e profundas assentes nos 
depósitos geotécnicos do Distrito Federal e adjacências, levando em conta as 
condições normais de instalação e outros distintos aspectos característicos da 
vida útil dessas mesmas fundações, tais como o colapso do solo devido a mo-
lhagem, os esforços dinâmicos e laterais, o efeito da sucção do solo e a interação 
solo-estrutura (ou fundação-estrutura) que altera consideravelmente os esforços 
e os deslocamentos das partes envolvidas nesse sistema, entre outros aspectos. 
Apesar do avanço dos últimos anos, verifica-se ainda uma carência de conheci-
mento de fatores que, direta ou indiretamente, relacionam-se com a concepção 
e o dimensionamento (econômico) das fundações locais, como, por exemplo, a 
real distribuição de tensões ao longo do fuste e da base das fundações profundas, 
o efeito de interação solo-estrutura na redistribuição de cargas em grupos de 
fundação carregados vertical ou horizontalmente, a problemática da avaliação 
estrutural e geotécnica de grupos de fundações com estacas defeituosas, além 
de sua determinação (distribuição de esforços) e dimensionamento de reforço 
pós-construção. Constatou-se, por exemplo, um elevado conservadorismo em 
muitos dos procedimentos “tradicionais” de cálculo de fundações e contenções 
de parede de estacas justapostas assentes em distintos estratos geotécnicos, re-
alizados sob distintas metodologias executivas. Nota-se, também, em nível na-
cional, a falta de uma metodologia de avaliação de grupos de estacas sujeitos a 
problemas de estacas defeituosas – e seu reforço em campo. Além disso, novos 
desafios surgem, como a utilização de materiais novos (geosintéticos) para o re-
forço de solo e uso como fundação, ou a carência de cálculo e metodologia para 
base de aerogeradores eólicos, que geram energia “limpa” ecologicamente. Esses 
desafios devem ser enfrentados.

O impacto (em termos econômicos e de confiabilidade) de novas meto-
dologias de cálculo ou de novas soluções (como solo cimento, radier/bloco es-
taqueado, reforço de grupos defeituosos, carregamento lateral de blocos, etc.) 
para o projeto de fundações local e regional tem se mostrado promissor. Em 
particular, o melhor conhecimento de novas metodologias de cálculo de funda-
ções baseadas em avançados ensaios de campo tem uso ainda limitado no Brasil, 
como o ensaio penetrométrico (CPT), o ensaio dilatométrico (DMT), o ensaio 
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pressiométrico (PMT) e o próprio ensaio SPT, levando-se em conta a medição 
de energia e do torque (SPTT). Tais ensaios têm cada vez mais sido utilizados 
em situações distintas às quais foram inicialmente projetados, como, por exem-
plo, em solos compactados (barragens convencionais ou de rejeito), ou em solos 
granulares compactados, usados no melhoramento de base de fundações super-
ficiais de estruturas multifamiliares (já adotados corriqueiramente em partes do 
Nordeste Brasileiro), ou em fundações “envelopadas” com geosintético, como 
já mencionado. Dessa forma, torna-se igualmente importante a interação com 
colegas e instituições que militam nessas linhas de pesquisa, de forma a ampliar 
o escopo do futuro da área em temas de maior relevância regional e nacional. A 
ampliação é benéfica e necessária, como já delineado anteriormente, e vem ocor-
rendo em face do constante engrandecimento do Programa de Pós-Graduação 
em Geotecnia da UnB (em termos de contatos pessoais e interinstitucionais e 
importância regional) e em face da constante mudança de necessidades e priori-
dades do país, particularmente na área energética, onde mais recentemente se dá 
ênfase à construção de novas barragens de solo compactado em distintas regiões 
do Centro-Oeste Brasileiro e outras partes do país.

Vale ainda ressaltar que se iniciou, ao longo dos último anos, especifica-
mente em termos de solos não saturados, a instalação de instrumentação para 
medições in loco da sucção dos solos locais, com a utilização de técnicas de pa-
pel filtro e uso de tensiômetros, ou mesmo através de correlações com a curva 
característica determinada em panela de pressão de Richards em laboratório. 
Apesar das limitações inerentes, resultados iniciais têm demonstrado a certeza 
do avanço obtido com o constante uso de retroanálises de obras reais, em par-
ticular estruturas de contenção do tipo estacas justapostas. De fato, inúmeras 
obras desse tipo em Brasília já foram dimensionadas com o avanço aqui adqui-
rido, levando à grande economia em termos de seção de estaca e profundidade 
de ficha. É claro, porém, que esses projetos levam em conta a temporariedade 
da obra (em geral provisórias para execução da edificação) e a presença de uma 
marcante época de seca com elevados níveis de sucção na cidade. Urge, no en-
tanto, a necessidade do avanço da instrumentação, tanto em nível de medição de 
sucção do solo, como em termos de esforços e tensões em estruturas (alvenaria, 
concreto, aço ou solo-cimento) diretamente apoiadas e/ou adjacentes a maciços 
metastáveis/colapsíveis, por meio do uso de extensometria, por exemplo, ade-
quadamente dispostos em interfaces. Cabe também ressaltar que ainda existe 
campo para a experimentação e a pesquisa voltados à aplicação e ao desenvolvi-
mento de outras ferramentas de projeto e verificação da qualidade das conten-
ções e fundações profundas locais, como as metodologias dinâmicas de análise 
da cravabilidade e da integridade de fundações profundas cravadas ou moldadas 
in loco, utilizando-se de ensaios dinâmicos que se baseiam em ondas acústicas, 
tal qual o Ensaio de Integridade Física de Estacas (PIT). 

É igualmente lógico que os problemas acima não são independentes, mas, 
sim, interconectados à estrutura, à morfologia e ao comportamento dos solos 
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residuais e transportados da região em particular (e de certa forma ainda não 
plenamente conhecida), relacionados ao comportamento não saturado e à suc-
ção desses materiais. O comportamento dos solos tropicais não saturados tor-
na-se complexo na medida em que a cada estágio de desagregação propiciado 
pelos esforços aplicados ou pela simples alteração do estado de tensões tem-se 
um novo material e, portanto, uma nova curva característica a interferir nesse 
comportamento. Portanto, os projetos nesta área, aqui relatados, não poderiam 
deixar de contar com um suporte laboratorial de conhecimento dos aspectos da 
não saturação dos materiais regionais, como suas curvas características e seu 
comportamento tensão-deformação sob distintos aspectos de sucção – dados 
que já vêm sendo adquiridos, direta ou indiretamente, via pesquisas correlatas 
de colegas do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da UnB ou de institui-
ções conveniadas a este Programa (vide, por exemplo, ensaios que estão sendo 
realizados no laboratório de Furnas, em Goiânia, GO). 

Além dos aspectos previamente relatados, pode-se afirmar que a avaliação 
da qualidade do lençol freático tem se tornado cada vez mais importante em 
nível industrial e doméstico, em especial quando refugos industriais, de bar-
ragens de rejeito e outros são colocados em contato com o solo. O método de 
determinação da contaminação de percolantes hidráulicos por avaliação do grau 
de resistividade elétrica do solo contaminado tem sido largamente utilizado por 
diversas instituições de excelência no Brasil e no mundo. Faz por intermédio do 
uso de um Cone de Resistividade (RCPT), cuja operação em campo muito se 
assemelha à do Cone Penetrométrico convencional (CPT).

Os contaminantes influenciam a resistividade geral do solo, porque eles 
mudam as propriedades elétricas da água existente nos poros do solo. A resisti-
vidade elétrica decrescerá com o aumento de sólidos dissolvidos e crescerá com 
a presença de contaminantes “isolantes”  que reduzem a condutividade elétrica.  
Em várias ocasiões, os locais contaminados possuem uma mistura de contami-
nantes miscíveis (em geral “não isolantes”) e não miscíveis em água (em geral 
isolantes). Tais misturas produzirão plumas contaminadas de água/contaminan-
te altamente condúticas, já que a influência dos contaminantes condutíveis (ou 
não isolantes) é maior que a influência dos contaminantes não condutíveis (ou 
isolantes).  As origens das plumas de contaminantes podem ser lodos ácidos ori-
ginários de áreas sujeitas a atividades petrolíferas, aterros sanitários e percolante 
ácido de barragens de rejeito, em especial de rejeitos de ouro (cianeto) e fosfato. 
Os métodos superficiais são comumente utilizados para se medir a resistividade 
do solo, mas requerem pelo menos de 5 a 10% de contraste entre o solo contami-
nado e o não contaminado para mapear, com sucesso, a pluma de contaminação, 
assumindo que não há variação litológica do material em estudo. O uso do cone 
de resistividade é particularmente interessante nessas áreas, já que esse cone 
pode medir a resistividade com um alto grau de resolução (± 1%) e, ao mesmo 
tempo, detectar com precisão mudanças litológicas do depósito em estudo.
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2 HISTÓRICO E ANTENCEDENTES

Com base nos aspectos previamente relatados, a pesquisa referente à área 
de Fundações, Contenções e Ensaios de Campo tem se direcionado e mudado de 
escopo (parcial e continuamente) ao longo dos anos, no Programa de Pós-Gra-
duação em Geotecnia da UnB. A pesquisa nesta área tendo sido escalonada sob 
distintos níveis, com trabalhos de Projeto Final Supervisionado de graduação 
em Engenharia Civil, Iniciação Científica, Dissertações de Mestrado e Teses de 
Doutorado, além de outros projetos de pesquisa junto a órgãos governamentais 
de pesquisa e fomento.

Dentre os inúmeros sucessos conseguidos ao longo desses últimos anos, 
que foram igualmente advindos da ativa coparticipação de vários colegas pro-
fessores, funcionários e alunos do Departamento, além de profissionais/firmas 
da indústria local, podem ser citados os que seguem.

1. Estabelecimento, em 1995, de um ativo “Grupo de Fundações e Ensaios de 
Campo”, composto por professores, alunos e funcionários do Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia.

2. Estabelecimento, a partir de 1996, do primeiro1 Campo Experimental de 
Provas de Carga e Ensaios Geotécnicos do Distrito Federal, localizado no 
Campus da Universidade de Brasília, onde provas de carga e ensaios de 
campo experimentais são realizados à luz do necessário rigor científico e de 
onde se extraem blocos indeformados de solo para diversos ensaios labora-
toriais no nosso e em outros laboratórios geotécnicos/geológicos da região 
(mais detalhes desse Campo são apresentados em Cavalcante et al., 200�).

�. Aquisição, a partir de 1996, de equipamentos até então não disponíveis no 
Distrito Federal, tais quais o dilatômetro de Marchetti, o pressiômetro de 
Ménard e de Briaud, o ensaio de integridade de estacas PIT, o granulômetro 
de raio-x, o triaxial automatizado, entre outros.

�. Realização de provas de carga em condições “controladas” no Campo Expe-
rimental com fundações profundas executadas sob distintas metodologias 
executivas (escavadas, cravadas, raiz, strauss, apiloada, etc.) e sob distintas 
condições de carregamento (vertical, horizontal, com e sem inundação do 
solo ao redor).

5. Realização de provas de carga pioneiras no Distrito Federal, em que as fun-
dações profundas foram adequadamente instrumentadas ao longo de seu 
fuste com a colagem de strain-gauges em barras de aço de sua armação, sob 
distintas metodologias executivas.

6. Realização de pioneiros ensaios avançados de campo no Distrito Federal e 
no Campo Experimental, como o ensaio de integridade de estaca (PIT), o 

1  Organizado e controlado sob aspectos acadêmicos de rigor e excelência pelo PPGraduação 
em Geotecnia
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ensaio penetrométrico (CPT) convencional e dinâmico (DPL), o ensaio di-
latométrico de Ménard (DMT) e Briaud (PENCEL), o ensaio pressiométrico 
de Ménard (PMT), a medição do torque no SPT e o ensaio dinâmico do tipo 
“Panda”.

�. Realização de pioneiros ensaios laboratoriais em amostras indeformadas de 
substratos terrosos, tropicais e não saturados do Distrito Federal, tendo sido 
obtidas curvas características e efetuadas medições in situ de sucção matri-
cial, por meio de tensiometria e outros dados desses mesmos depósitos.

8. Melhor conhecimento do comportamento (diferenciado) de fundações pro-
fundas tipo estaca e tipo “tubulão” com abertura manual de base, construídas 
sob distintas metodologias executivas e assentes no solo tropical, não satura-
do do Distrito Federal, quando sujeitas a esforços verticais e horizontais.

9. Melhor conhecimento do comportamento de grupos de fundações profun-
das, tipo hélice contínua, em bloco com 1, 2 e � estacas, quando sujeitos a 
esforços verticais e, mais recentemente (em andamento), quando sujeitos a 
esforços horizontais.

10. Melhor conhecimento das novas alternativas de projeto de fundações pro-
fundas sob o foco de metodologias avançadas de ensaios de campo e labo-
ratório, em particular metodologias numéricas de análise, principalmente 
para fundações tipo sapatas/blocos estaqueados.

11. Melhor conhecimento do efeito interação solo-estrutura, via redistribuição 
de cargas em edifícios convencionais construídos na região e, consequen-
temente, nas fundações ali instaladas. Esse conhecimento tem se dado pela 
instalação de barras instrumentadas em pilares e blocos de fundação de 
edifícios da região, além do controle topográfico de recalque dos pilares e 
das fundações e análises numéricas com programas tridimensionais na área 
estrutural (TQS) e geotécnica (PLAXIS �D).

12. Melhor conhecimento de métodos dinâmicos de avaliação do comporta-
mento de fundações cravadas, como o ensaio de integridade de estacas PIT 
e o PDA, em estacas do Campo Experimental da UnB, em outros lugares do 
Distrito Federal e até fora deste.

1�. Avanços no dimensionamento de estruturas de contenção compostas por 
estacas justapostas para uso em escavações no solo poroso colapsível do 
Distrito Federal, por meio da simulação numérica de obras e trechos distin-
tos da mesma obra, com estacas previamente instrumentadas (com barras 
instaladas antes da escavação) e, mais recentemente, com o uso de “incli-
nômetros” na avaliação da execução de obras correntes do Distrito Federal. 
A área de Geotecnia tem atuado bastante na análise crítica das metodolo-
gias de projeto de escavações e contenções, ora em prática, com a inclusão 
da consideração da condição não saturada do solo. Resultados obtidos têm 
demonstrado uma redução substancial nos custos até então praticados por 
firmas especializadas locais.

1�. Esforços no sentido do aparelhamento da UnB para ensaios avançados de 
campo na área ambiental. Neste sentido, vale a pena serem aqui citados os 



Livro Comemorativo dos Vinte Anos do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia – UnB�16

ensaios pioneiros de ponteira resistiva em áreas contaminadas do Distrito 
Federal. A ênfase inicial esteve voltada para áreas sujeitas à eventual polui-
ção por efluentes oriundos do tratamento do esgoto doméstico (cujo sub-
produto se dá por pastilhas ressecadas de lodo biosólido, na ETE Asa Nor-
te da CAESB). Recentemente, voltou-se a materiais oriundos de processos 
mineradores, como barragens de rejeito de ouro ou fosfato – em trabalho, 
infelizmente, inacabado até o momento e ainda sem continuação.

15. Esforços no sentido de maior interação com profissionais de instituições 
acadêmicas de relevância nacional e estrangeiras, que vêm sendo gradativa-
mente convidados a visitar o Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da 
UnB para ministrar cursos nos quais a ênfase é voltada a assuntos pertinen-
tes ao projeto ora em questão. 

Sem dúvida, o sucesso parcial acima alcançado não teria sido possível sem o 
fundamental e generoso apoio de diversas instituições governamentais de apoio 
e amparo à pesquisa, entre as quais podem ser citadas a FAP-DF, o CNPq, a 
FINEP, a FINATEC e a CAPES, que, por meio das bolsas de pesquisa a alunos e 
professores deste Programa de Pós-Graduação, e dos projetos de pesquisa apro-
vados, dentre outros, proipiciaram o início e o atual desenvolvimento de pesqui-
sas na área de Fundações, Contenções e Ensaios de Campo da UnB desde 1996.

3 INVESTIMENTOS DIRETOS E INDIRETOS

Para o desenvolvimento das pesquisas nesta área específica do Programa 
de Pós-Graduação em Geotecnia, já foram feitos muitos investimentos diretos 
ou não em equipamentos de laboratório e de campo, com o apoio da Fundação 
de Apoio e Amparo a Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF, do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Edital Universal 
e outros apoios), da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (CT-Infra), da 
Fundação de Empreendimentos Científicos vinculada à UnB-FINATEC, além 
de empresas locais, dentre as quais se destacam as empresas EMBRE, WRJ, SOL-
TEC, REFORSOLO, MEKSOL, SETE, SULAMERICANA, ENGESOL, SONDA, 
INFRASOLO e muitas outras que, por um descuido (e dificuldade de lembran-
ça) do autor, não foram aqui citadas. Logo, ao longo de todos os Projetos Inte-
grados de Pesquisa passados do CNPq, relatados no tópico anterior, houve a 
participação direta e indireta de inúmeros alunos em nível de D.Sc., M.Sc., I.C., 
Projeto Final e técnicos administrativos e de apoio. Como principais resultados 
alcançados até então, podem ser citados diversos produtos tecnológicos e técni-
cas de projeto e execução já implantadas no Distrito Federal, além do que vem 
sendo publicado em trabalhos em congressos e revistas nacionais e internacio-
nais de geotecnia.  

Na área particular de atuação em Fundações e Ensaios de campo, como já 
relatado, foi implantada, com o apoio de várias empresas regionais, um Campo 
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Experimental de Provas de Carga e Ensaios de Campo no Campus da Universi-
dade de Brasília. Nesse local, já foram executados inúmeros ensaios experimen-
tais e laboratoriais (com amostras indeformadas e deformadas), dentre os quais 
se destacam provas de carga em verdadeira grandeza em estacas tipo pré-mol-
dada cravada, strauss, injetada, escavada, tubulão e apiloada, provas de carga em 
grupos de estacas de pequenas dimensões, sapatas isoladas e blocos estaqueados 
de pequenas dimensões, provas de carga em grupos de fundação tipo hélice con-
tínua, provas de carga em distintas fundações na direção horizontal e vertical 
com o solo na condição natural e inundado, ensaios convencionais e avançados 
de campo como o SPT com e sem medição de torque, o cone penetrométrico 
CPT, o cone dinâmico DPL, o dilatômetro de Marchetti, o pressiômetro de Mé-
nard convencional MPM e o de Briaud de pequenas dimensões PENCEL, o en-
saio de integridade de estacas e a monitoração dinâmica da cravação de estacas 
pré-moldadas, além da retirada de blocos e ensaios convencionais e avançados 
de laboratório, como ensaios de caracterização, limites de Atterberg, duplos oe-
dométricos, triaxiais drenados e não drenados, triaxiais K0, cisalhamento direto, 
panela de Richarts para determinação da curva característica, além de outros em 
associação com o Instituto de Geologia (refração de raio-x, etc). 

Outros locais em passado recente também foram objetos de estudo, além do 
Campo Experimental da Universidade de Brasília. Esses locais contam com solo 
poroso não saturado típico do Centro-Oeste brasileiro, nos quais se realizaram 
abundantes campanhas de ensaios de campo e laboratório. Neste caso, citam-se 
aqui os locais de ensaios da 912 Sul e o local ensaiado em frente à obra de am-
pliação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães (Plano Piloto de Brasília), 
entre inúmeros outros.

Dessa forma, o estudo na área não se limita ao Campo Experimental da 
UnB. No caso do estudo de contenções em solo poroso, por exemplo, citam-se 
outras áreas do Distrito Federal – dentre as quais as obras na Asa Sul (Setor 
Bancário Sul), no Setor de Indústrias Gráficas, nas Águas Claras e na Asa Norte, 
além de inúmeras obras que correntemente vêm sendo avaliadas no Distrito Fe-
deral e em seu entorno por meio de provas de carga e monitoramento de estacas. 
Em algumas dessas obras, foi também realizada a instrumentação de distintos 
trechos de cortinas de estacas justapostas, cujos dados servirão para pesquisas 
em andamento e futuras do Programa de Pós-Graduação. 

Ressalta-se que a maioria dos trabalhos que têm sido desenvolvidos no Pro-
grama considera a mecânica dos solos em sua forma generalizada, ou seja, con-
sideram as condições saturada e não saturada do solo e obedecem à estratigrafia 
dos perfis existentes, às variações sazonais típicas da região e sua influência no 
comportamento mecânico, compressibilidade e resistência ao cisalhamento das 
formações que caracterizam o solo do Distrito Federal. Enfatiza-se também o 
grande esforço que tem sido empenhado na compreensão adequada do compor-
tameno metastável/colapsível da argila siltosa porosa que transverte considerá-
vel parte da região Central do Brasil, o que também se verifica nas regiões Sul e 
Nordeste do país. 
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Dessa forma, a análise do comportamento do solo local e das distintas 
fundações e contenções ali implantadas foi e está sendo realizada com base em 
resultados de ensaios de laboratório, de campo e de técnicas numéricas avan-
çadas presentes em programas computacionais, adotados na maioria das Teses 
de Doutorado e Dissertações de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia da UnB. Entre os programas, destacam-se os códigos computacionas 
FLAC, PLAXIS 2D e �D, SIGMA/W, SEEP/W, SLOPE/W, comercialmente dis-
poníveis, e os programas COUPSO e ALLFINE, desenvolvidos por professores 
e alunos da Universidade de Brasília, os quais, em sua maioria, permitem consi-
deração da incorporação de parâmetros não saturados do solo. Outros códigos 
computacionais específicos, como o DEFPIG (grupo convencional de estacas em 
meio elástico estratificado), o GARP Versão 8, agora para windows XP (radier 
estaqueado com carregamento vertical e momento – V, M), o APRAF e APRAFR 
(radier estaqueado com carregamento completo – V, H e M) e o PIRAF (piled 
raft), são utilizados em associação com o Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Sydney.  

Adicionalmente, cita-se o programa ESTAQ (desenvolvido na UnB), que 
permite a análise do comportamento de fundações e estruturas de contenção 
de estacas justapostas com o método da Extremidade Livre, quando solicitadas 
lateralmente, e o programa GEOFINE (GEO5) obtido através de doação da em-
presa FINE Engineering Sofware Ltd. da República Tcheca. Este último programa 
possui vários módulos, dentro os quais se destacam os módulos para uso em 
fundações (verificação da curva carga-recalque e de transferência de carga), o 
módulo para uso em cortinas de estacas justapostas (verificação de estabilidade, 
momentos e cortantes mobilizados) e o módulo de elementos finitos bidimen-
sionais. Finalmente, ressalta-se que o programa computacional CESAR-LCPC, 
Finite Element Code for Civil Engineering Project Analysis, tridimensional, para 
análises de problemas de interação solo-estrutura (fundações convencionais, ra-
dier estaqueados e outros problemas geotécnicos), foi finalmente comprado em 
2008 pelo Programa de Pós-Graduação em Geotecnia via recursos CAPES. Esse 
programa será usado em conjunto com o programa GARP em blocos com esta-
cas defeituosas em pesquisas futuras e atuais neste assunto (na UnB e também 
via teses co-orientadas, em outros locais, dos quais se cita a UFPe).

4 APOIO LOGÍSTICO

As pesquisas na área de Fundações e Ensaios de Campo ão seriam possíveis 
sem um apoio logístico em termos de infraestrutura, pessoal e equipamentos 
adequados. Como já delineado anteriormente, o Programa de Pós-Graduação 
em Geotecnia tem buscado apoio junto aos órgãos de fomento governamentais e 
junto a empresas públicas e privadas regionais para gerar a infraestrutura neces-
sária em termos de instalações e equipamentos adequados ao bom desempenho 
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desta área. O apoio de outras instituições, como as já citadas, também será fun-
damental para o sucesso de trabalhos futuros neste assunto.

De forma apenas ilustrativa e geral, são listados abaixo os principais equipa-
mentos já disponíveis (adquiridos pelo somatório de esforços de todos os profes-
sores e alunos da UnB) e já em plena operacionalidade dentro do Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília.

LABORATóRIO
•	 Prensas triaxiais automatizada e convencional;
•	 Oedômetros com sucção controlada e convencional;
•	 Cisalhamento direto com automatização;
•	 Permeâmetros de carga variável e constante;
•	 Compactação mecanizada e CBR;
•	 Granulômetro a laser;
•	 Câmara de pressão e balança de precisão para determinação da curva carac-

terística de solos em trajetórias de molhagem e secagem;
•	 Equipamentos e acessórios para ensaios convencionais de caracterização;
•	 Câmara de calibração com mesa leitora e placas e estacas metálicas plena-

mente instrumentadas (topo, base) para modelagem em pequena escala da 
fundação, com chuveiramento de areia e simulação de condições distintas de 
carga e defeito.

CAMPO
•	 Pressiômetros de Briaud (pequena dimensão);
•	 Dilatômetro de Marchetti;
•	 Cone Dinâmico;
•	 Ensaio de Panda, dinâmico;
•	 Células de carga, macacos, placas, vigas de reação e demais acessórios para 

execução de provas de carga em fundações superficiais e profundas;
•	 Demais acessórios para instrumentação de fundações em pequena dimensão 

e verdadeira grandeza;
•	 Caminhão com munck para transporte e reação em provas de carga sobre placa 

(pertencente ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB);
•	 Sonda rotativa e tripé e acessórios para SPT;
•	 Torquímetro para SPTT;
•	 Piezocone (em cooperação com a firma local WRJ);
•	 Ensaio de integridade de estacas (PIT);
•	 Cone Resistivo (ponteira resistiva);
•	 Sistema de Cravação hidráulico portátil, com âncoras de fixação.

Cabe ainda destacar a existência do Campo Experimental de Fundações e 
Ensaios de Campo do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Univer-
sidade de Brasília e do Campo de Ensaios e Testes de Furnas, localizado em 
Goiânia, GO.
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5 ESCOPO ATUAL E FUTURO DAS PESQUISAS

Nesta linha de trabalho, busca-se a melhora do conhecimento do compor-
tamento do solo local e das fundações e contenções ali implantadas, de forma a 
se ajustarem, para o Distrito Federal e outros locais (quando possível), os méto-
dos de projeto de fundações convencionais e não convencionais (bloco / radier 
estaqueado) às diversas técnicas de execução de fundações profundas, além de 
se conhecer melhor o comportamento de contenções típicas para a região, como 
as estacas justapostas ou estacas “prancha” – ou seja, sua influência pela variação 
sazonal da umidade do solo e sua filosofia de projeto otimizado. 

Procuram-se, ainda, ajustar regionalmente correlações e interpretações em-
píricas e racionais aplicadas a ensaios de campo mais sofisticados (em particular 
em solos compactados) com a adicional realização de ensaios “calibradores” em 
laboratório para a nova situação geotécnica do solo in situ, ou avaliação de no-
vas soluções de fundação que já estão na prática corrente do Distrito Federal. 
Finalmente, procura-se avaliar o problema de blocos com estacas defeituosas e 
sua avaliação numérica e prática, para uso em projeto convencional – este é um 
problema particular do estudo de radier estaqueado, em que se deve conhecer 
a nova configuração de esforços no grupo de estacas com a presença de estacas 
defeituosas e sua correção, via introdução de estacas de reforço. Esta nova área 
de pesquisa continua, portanto, na linha de estudos de radier estaqueados, já 
abarcada no passado.

Vale lembrar que esta linha de trabalho é complementada por esforços adi-
cionais de outros professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em Ge-
otecnia, que tem interface de estudo com a área aqui citada e que, igualmente, 
vem trazendo grandes benefícios à região em termos de ganhos de conhecimen-
to para problemas de fundação, contenção e ensaios de campo especiais.

Em termos resumidos, os estudos previstos no âmbito da linha de pesquisa 
coordenada pelo Professor Renato Cunha para os próximos anos consistirão dos 
vieses a seguir apresentados.

a) Viés predominante de fundações
•	 Avaliação do comportamento de fundações em grupo de estacas conven-

cionais ou do tipo “radier estaqueado”, com e sem defeito em uma ou 
mais estacas, com metodologia de avaliação numérica e simulação ex-
perimental, visando gerar conhecimentos para o projeto e para a eventual 
remediação com a inclusão de estacas adicionais no bloco. A avaliação 
se dará por meio de análises numéricas com programas avançados de 
engenharia, considerando-se a condição múltipla de carregamento (ver-
tical, horizontal e momentos) e provas de carga em modelos reduzidos 
de laboratório de sapata/bloco estaqueado – levando em conta efeitos de 
saturação ou não do solo circunvizinho. Para esse aspecto em particular, 
será utilizado o equipamento adquirido através do edital CNPq Universal 
02/2006 intitulado “Avaliação Numérica do Comportamento de Radiers 
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Estaqueados via Provas de Carga em Modelo Reduzido”, que terminou 
em março de 2009, mas que permitiu a aquisição de material e know-how 
para execução de ensaios em pequena dimensão de grupos estaqueados 
ou fundações isoladas em solo arenoso ou colapsível. Em relação aos pro-
gramas numéricos, são novamente citados aqui os já existentes da Uni-
versidade de Sydney (DEFPIG, GARP, APRAF) e o novo programa de 
elementos finitos tridimensionais recentemente adquirido (LCPC César), 
que, sem dúvida, serão aproveitados no futuro Projeto de Pesquisa.

•	 Definição e verificação de métodos de projeto de fundações isoladas ou 
em grupo para a região, carregadas vertical ou horizontalmente, funda-
mentada em provas de cargas instrumentadas ou não (muitas já exis-
tentes), e ensaios de campo avançados, como o SPTT, CPT, DMT, PMT 
(também já realizados, em sua maioria), além de ensaios de laboratório. 

•	 Extensão do tópico anterior com a avaliação experimental de novas 
soluções pioneiras de fundação que começam a ser utilizadas no Brasil e 
no Centro-Oeste em particular, como é o caso das estacas do tipo holow 
auger e do tipo raiz ou hélice contínua.

b) Viés predominante de contenções
•	 Otimização de procedimentos tradicionais da análise (numérica, con-

vencional e experimental) da estabilidade e estabilização, por meio de 
ensaios de laboratório e campo, e da instrumentação in situ, de estruturas 
de contenção em cortinas de estacas justapostas, escavadas e assentes no 
solo poroso do Distrito Federal. 

•	 Avaliação de alternativas de projeto para essas estruturas de contenção, 
via utilização de ensaios avançados de campo, como o Dilatômetro de 
Marchetti (DMT).

•	 Avaliação de alternativas avançadas de análise para a simulação dessas 
estruturas em solos meta-estáveis e colapsíveis do Centro-Oeste, utili-
zando-se de modelos avançados de solo e da interação vigente entre a 
Universidade de Brasília e Instituições parceiras (entre as quais as Uni-
versidades da República Tcheca aqui previamente mencionada).

c) Viés predominante de ensaios de campo
•	 Avaliação do desempenho de ensaios de campo em aterros compacta-

dos de barragens de terra para a estimativa de parâmetros geotécnicos e 
previsão de comportamento desses aterros. Este tópico foi proposto por 
FURNAS Centrais Elétricas S.A. e tem o apoio da Universidade Federal 
de Goiás. Nele, buscar-se-á conciliar o emprego de métodos diretos e 
semidiretos com ensaios de laboratório de forma a melhor caracterizar o 
desempenho de aterros compactados em barragens de terra.

•	 Utilização complementar dos ensaios de campo no desenvolvimento e 
em parte das pesquisas mencionadas nos itens anteriores (a e b), ou seja, 
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utilização desses ensaios como “ferramentas de análise” para o entendi-
mento, auxílio à simulação e interpretação do comportamento das es-
truturas de engenharia aqui estudadas, particularmente em relação aos 
aspectos geotécnicos do comportamento das fundações e das estruturas 
de contenção.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste artigo tentam delinear, aproximadamente, o 
histórico e a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido até o presente 
momento (2009) pelo Grupo de Fundações, Contenções e Ensaios de Campo 
da área de Geotecnia da Universidade de Brasília, coordenado pelo Professor 
Renato P. Cunha em conjunto com colegas e profissionais da UnB e de outras 
instituições já citadas. O trabalho caracteriza, de forma breve, a interdepen-
dência entre as atividades em si e os resultados atuais e passados nesta área do 
conhecimento, além do fundamental apoio prestado gentilmente por entidades 
privadas e governamentais. Nota-se que a busca incessante de soluções técnicas 
para os problemas geotécnicos regionais e nacionais, utilizando diretrizes bási-
cas de catalogação e difusão de informações conforme uma metodologia cien-
tífica praticada de forma adequada, tem demonstrado resultados satisfatórios e 
contribuído sensivelmente para as mudanças no tratamento, na disponibilidade 
de informações e elaboração de projetos na região central e mesmo em outras 
partes do nosso país. O momento atual tem se configurado pela constante luta 
dos participantes deste Programa de Pós-Graduação e desta linha específica de 
trabalho na busca de apoio financeiro e condições de trabalho para a consecução 
da importante etapa de instrumentação de obras de fundação e estruturas de 
contenção – com ou sem o aporte técnico de ensaios de campo avançados.

Evidencia-se, portanto, a necessidade de que a área de Fundações e de Con-
tenções requer esforços concentrados de apoio financeiro, logístico, acadêmico 
e humano, seja por meio do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da UnB, 
seja por meio de seus professores, alunos e funcionários, seja por meio de fir-
mas e instituições locais / nacionais (via apoio cooperativo), seja ainda por meio 
de insumos financeiros e bolsas de pesquisa das agências de fomento, para ter 
seus problemas regionais, e até mesmo nacionais, solucionados a contento. No 
trabalho, enfatizou-se a grande importância da qualificação gradual e contínua 
dos profissionais de engenharia que militam nesta área, de forma que o conhe-
cimento gerado por meio das pesquisas realizadas por este Programa possa ser 
difundido e criar frutos no meio nacional.  Pode ser finalmente afirmado que o 
conhecimento já adquirido tem sido fundamental para a região, principalmente 
pelo fato de ser diretamente transmitido às técnicas locais de projeto, de obra e 
de instrumentação de obras geotécnicas. Um exemplo disso é a participação do 
autor deste trabalho e de alguns de seus alunos e ex-alunos (vide trabalhos pio-
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neiros sendo executados na Universidade Federal de Goiás) em análises avança-
das de fundação no Distrito Federal, em que a nova e ainda pouquíssimo utiliza-
da (no Brasil) filosofia de “radier estaqueado” foi empregada. 

Pode-se finalizar enfatizando que o contínuo apoio dado pelas Agências 
Governamentais de Fomento, pelos Decanatos da UnB e de outras Universida-
des e por um número elevado de firmas particulares e instituições nacionais tem 
motivado o progresso da pesquisa e a difusão de conhecimentos geotécnicos no 
meio acadêmico e profissional regional e nacional brasileiro. O progresso atual 
conseguido pela UnB nesta área específica do conhecimento geotécnico se deve, 
sem dúvida, ao contínuo apoio de todas  as instituições previamente citadas nes-
te trabalho e à ajuda incessante e inestimável de alunos em nível de IC, MSc e 
DSc existentes e a serem futuramente integrados à área, de técnicos desta e de 
outras instituições e de colegas professores e profissionais da indústria Nacional 
e Internacional, muitos dos quais já citados, e de outros que, por uma eventual 
falha, tenham sido, por despercebimento, esquecidos. Esse apoio é, sem dúvida, 
agradecidamente reconhecido pelo autor deste artigo.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo descreve de forma detalhada o Campo Experimental de Fun-
dações e Ensaios de Campo da Universidade de Brasília, Departamento de En-
genharia Civil e Ambiental, levando-se em consideração os aspectos geológicos 
e geotécnicos locais.

2 LOCALIZAÇÃO E ÁREA DO CAMPO EXPERIMENTAL

O Campo Experimental de Fundações e Ensaios de Campo da Universidade 
de Brasília está localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, na Asa Norte 
do Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal (Figura 1). A posição geográfica 
da área é determinada pelas coordenadas 15º�5’58’’ de latitude sul e ��º52’21’’ 
de longitude oeste, com uma altitude média de 10�� m, ocupando uma área qua-
drangular de aproximadamente 1000 metros quadrados, nas proximidades do 
prédio SG 12 do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia do Departamento 
de Engenharia Civil e Ambiental (Figura 2).

Figura 1 – Localização do Campo Experimental da Universidade de Brasília 
(Mota, 200�).
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Figura 2 – Vista aérea do Campo Experimental da Universidade de Brasília 
(Google Earth, 2005).

3 ORIGEM DO CAMPO EXPERIMENTAL

As primeiras atividades na área do Campo Experimental foram realizadas 
no início da década de 90 pelo Professor Dickran Berberian (Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental) em projetos de conclusão de curso dos estudan-
tes de engenharia civil de nossa instituição. A partir de 1995, a utilização regular 
do campo experimental foi incorporada a projetos de mestrado e doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, particularmente através de traba-
lhos desenvolvidos pelos Professores Renato Pinto da Cunha, José Camapum de 
Carvalho e Pedro Murrieta Santos Neto. 

4 PESQUISADORES COM ATIVIDADE NO CAMPO EXPERIMENTAL

O Campo Experimental de Fundações e Ensaios de Campo da Universidade 
de Brasília tem sido utilizado em diferentes pesquisas de iniciação científica, 
mestrado e doutorado envolvendo a realização de provas de carga, ensaios de 
laboratório e de campo. Essas atividades são atualmente desenvolvidas pelos 
professores da área de geotecnia do Departamento de Engenharia Civil e Am-
biental, a saber:

André Pacheco de Assis;
Ennio Marques Palmeira;
José Camapum de Carvalho;
Luís Fernando Martins Ribeiro;
Manoel Porfírio Cordão Neto;
Márcio Muniz de Almeida;
Newton Moreira de Souza;
Pedro Murrieta Santos Neto;
Renato Pinto da Cunha.
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5 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL

5.1	Caracterização	Fisiográfica

O Campo Experimental está localizado no Planalto Central do Brasil. O 
relevo do Distrito Federal caracteriza-se pela predominância de grandes superfí-
cies planas e suavemente onduladas, conhecidas como chapadas, situadas acima 
da cota de 1000 metros. A altitude média da região situa-se em torno de 1100 
m, tendo seu ponto culminante a 1��9 metros localizado a noroeste da Chapada 
da Contagem. 

A área do Distrito Federal está constituída por aproximadamente 5�% de 
terras altas que se apresentam como dispersoras das drenagens que fluem para 
as três mais importantes bacias fluviais do Brasil: Platina, Tocantins/Araguaia 
e São Francisco. Entre as bacias secundárias, destaca-se a do rio Paranoá, onde 
está localizado o lago artificial do Paranoá, criado juntamente com a cidade de 
Brasília (Novaes Pinto, 199�).

5.2	Climatologia

O clima do Distrito Federal enquadra-se na classificação de Köppen (CO-
DEPLAN, 198�), entre os tipos: tropical de savana e temperado chuvoso de in-
verno seco, caracterizando-se pela existência bem nítida de duas estações. O pe-
ríodo entre maio e setembro, estação fria e seca, apresenta baixa nebulosidade, 
alta taxa de evaporação e baixa taxa de precipitação. No período entre os meses 
de outubro e abril, predomina a estação quente e chuvosa. 

De acordo com o INMET (2002), entre os anos de 1999 a 2001, a média to-
tal mensal de precipitação na estação seca foi de 25 mm, ao passo que na estação 
chuvosa foi de 161 mm, com uma concentração de 6�% da precipitação anual 
entre os meses de novembro a março. A precipitação média anual no período foi 
de 1260 mm (Figura �).

Os aspectos climatológicos do Distrito Federal tornam-se relevantes em 
virtude da distribuição bastante irregular da precipitação ao longo do ano e das 
regiões, quando as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na porção 
leste e as taxas mais elevadas estão concentradas a nordeste e sudeste da região 
(EMBRAPA, 19�8). Segundo estimativas de Coimbra (198�), aproximadamente 
12% da precipitação total infiltram na zona vadosa e alcançam efetivamente a 
zona saturada do aqüífero. A evapotranspiração real fica em torno de 900 mm 
anuais. O período de maio a setembro apresenta déficit hídrico; já o período de 
outubro a abril apresenta superávit. 

A temperatura média anual varia entre os 19,8 e 2�,5ºC, sendo os meses 
de setembro e outubro os mais quentes, com temperatura de 2�,5ºC, e os meses 
de junho e julho os mais frios, com temperaturas de 19,8 a 21,0ºC (Figura �). 
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Quanto à umidade relativa do ar, os valores são da ordem de �0%, entre os meses 
de janeiro e abril (período de 1999 a 2000), decrescendo depois acentuadamen-
te, atingindo valores muito baixos nos meses de maio a outubro. Os meses de 
agosto e setembro são os mais críticos, quando já foram registradas umidades 
relativas inferiores a 10% (INMET, 2002). 

Figura � – Distribuição da precipitação e da temperatura no Distrito Federal 
(Mota, 200�).

5.�. Caracterização Geológica

A geomorfologia do Planalto Central do Brasil apresenta características es-
pecíficas em virtude, principalmente, dos condicionantes climáticos, geológicos 
e antrópicos da região. Em grande parte do Distrito Federal são encontradas 
chapadas, onde predomina um relevo residual e de aplainamento, com topo-
grafia plana e levemente ondulada (Blanco, 1995). Segundo Cardoso (2002), 
a geologia do Distrito Federal é basicamente composta por rochas dos grupos 
Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí. A litologia regional é caracterizada pela 
presença de ardósias, metarritmitos, metassiltitos e quartzitos geralmente muito 
intemperizados em sua porção superior.

Na área do plano piloto de Brasília, local do Campo Experimental de Fun-
dações e Ensaios de Campo, predominam as rochas do grupo Paranoá com 
um grau de metamorfismo menor. Apresentam uma alternância de estratos de 
quartzitos com granulometria fina a média, metassiltitos argilosos, metarritmi-
tos arenosos, metarritmitos argilosos e ardósias. A Figura � apresenta o mapa 
pedológico do Distrito Federal com a definição da classe dos solos superficiais.
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Figura � – Mapa geológico do Distrito Federal (Mota, 200�).

5.4	Caracterização	Geotécnica

5.4.1 Considerações Iniciais

Os solos do Campo Experimental de Fundações e Ensaios de Campo da 
Universidade de Brasília apresentam características semelhantes àqueles encon-
trados em quase todo o Distrito Federal. De maneira geral, esses solos encon-
tram-se, em estado natural, normalmente bem drenados, mesmo quando apre-
sentam elevada proporção de argila (até 90%). A argila desses solos ácidos é 
normalmente agregada em grãos de textura arenosa e com alta permeabilidade. 
Esse comportamento mostra-se contrário aos solos das regiões secas (pluviome-
tria inferior a 800 mm/ano em média) em que a argila encontra-se defloculada, 
sem poros, tornando-se, dessa forma, impermeável às chuvas e com reduzida 
capacidade de armazenamento de água. Quando a cobertura de solo é suficien-
temente profunda, o lençol freático no cerrado encontra-se geralmente situado 
entre 15 e �5 metros, com redução da profundidade do nível freático nas regiões 
mais planas (Mota, 200�).

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com objetivo de caracterizar o 
comportamento dos solos do Distrito Federal. As primeiras fontes de informa-
ção sistematizadas foram encontradas no levantamento realizado pelo Serviço 
Nacional de Levantamento de Solos (EMBRAPA, 19�8), as quais possibilitaram 
a elaboração de um mapa pedológico na escala 1:1.000.000 (Figura 5). Poste-
riormente, outros estudos complementaram esse trabalho, como, por exemplo, o 
Levantamento de Solos da Região Geoeconômica de Brasília (EMBRAPA, 198�) 
e o trabalho da RADAMBRASIL (1982), que incorporam essencialmente os da-
dos do levantamento original.
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Figura 5 – Mapa pedológico do Distrito Federal (Mota, 200�).

A argila porosa do Distrito Federal é constituída por argilas, siltes e areias 
combinados em diferentes proporções com variabilidade condicionada ao do-
mínio geológico local. Esses estudos também demonstraram que os solos poro-
sos colapsíveis de Brasília apresentam espessura variando entre 8 e �0 metros e 
estrutura constituída por micro e macroporos. O colapso dessas camadas é nor-
malmente provocado pela instabilização de sua estrutura (Paixão & Camapum 
de Carvalho, 199�). Posteriormente, Cardoso (1995) apresentou um estudo mi-
cromorfológico sobre solos profundamente intemperizados de diferentes áreas 
do Distrito Federal e constatou que estes são formados por agregados de matriz 
fortemente argilosa, interligados entre eles e a grãos de quartzo (areia) por pon-
tes de argila, com índices de vazios elevados entre 1,0 e 2,0. 

Segundo Guimarães (2002), as camadas de argila porosa do Distrito Federal 
apresentam baixa resistência à penetração (Índice de resistência NSPT varian-
do de 1 a 6 golpes) e alta permeabilidade (10-� a 10-� cm/s), apesar da matriz 
argilosa. O comportamento em termos de permeabilidade é similar aos solos 
granulares finos. Devido a sua alta porosidade e tipo de ligações cimentíceas, 
apresenta uma estrutura altamente instável quando submetida a aumento de 
umidade e/ou alteração do estado de tensões, apresentando quase sempre uma 
brusca variação de volume (colapso). 

Devido à complexidade dos solos do Distrito Federal, Cardoso (2002), ten-
do por base a análise das várias proposições para descrição de perfis de intempe-
rismo e a sua experiência com os solos lateríticos do cerrado brasileiro, apresen-
tou uma nova proposta de descrição dos horizontes de solos. Sua proposta é uma 
adaptação realizada a partir das descrições de perfis de Pastore (1996) e do Siste-
ma Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). Em sua proposição, 
Cardoso (2002) apresenta informações sobre as propriedades fundamentais dos 
solos do Distrito Federal, do ponto de vista mineralógico, químico e de enge-
nharia e analisa a influência imposta a esses solos, em suas propriedades físicas e 
comportamento mecânico, pelas características químicas e mineralógicas. 
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5.4.2 Ensaios de Laboratório

5.�.2.1 Ensaios de Caracterização

A Tabela 1 apresenta um resumo dos ensaios de caracterização realizados 
em amostras coletadas em diferentes profundidades da área do Campo Experi-
mental. Nesta tabela são apresentados os valores de peso específico, a densidade 
dos grãos, o índice de vazios, a porosidade, os limites de consistência e a distri-
buição granulométrica obtidas dos ensaios realizados nas diferentes amostras e 
sua posterior classificação.

Tabela 1 – Quadro-resumo dos ensaios de caracterização realizados 
no Campo Experimental de Fundações e Ensaios de Campo (Guimarães, 2002; 
Mota, 200�).

A análise dos resultados dos ensaios de caracterização permitiu a constata-
ção de que existe uma boa relação das propriedades físicas com as características 
mineralógicas e microestruturais dos solos do Campo Experimental de Funda-
ções e Ensaios de Campo (Guimarães, 2002; Mota, 200�). Além disso, os resulta-
dos possibilitaram a divisão do subsolo nas subcamadas a seguir descritas. 

• 0 a �,5 metros – camada de areia argilo-siltosa porosa, com predominân-
cia de gibbsita, macroporos e muitos agregados, com alto índice de vazios 
(entre 1,2� e 1,60), peso específico dos sólidos em torno de 26,5 kN/m� e 
IP médio de 10, devendo ser destacado que as propriedades da faixa com-
preendida entre � e � metros correspondem à zona de transição. Nessa 
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zona, que corresponde ao trecho de maior bioturbação, ocorrem as maio-
res variações de umidade ao longo do ano. 

• �,5 a 8,5 metros – camada de argila areno-siltosa, em que as propriedades 
físicas, mineralógicas e microestruturais vão gradualmente se alterando 
até encontrar o residual mais jovem a 8,5 metros. Nesse trecho, o teor de 
gibbsita, a porosidade e a macroporosidade vão gradativamente diminu-
indo, com índice de vazios decrescente (1,2� para 0,89), peso específico 
dos sólidos e índice de plasticidade semelhante à camada anterior. A pro-
fundidade de 8 m corresponde à zona de transição. 

• 8,5 metros – profundidade a partir da qual o solo assume textura mais 
siltosa, caracterizada pelo aumento do índice de vazios (0,96 a 1,08), do 
peso específico dos sólidos (em torno de 2�,� kN/m�) e do IP (valor mé-
dio 1�) com distribuição mais homogênea de poros. Nessa profundidade 
já não aparece a gibbsita. 

5.4.3 Ensaios de Campo

Na região do Campo Experimental, já foram realizadas campanhas in situ 
com praticamente todas as técnicas diretas e semidiretas de investigação do 
subsolo disponíveis. Os ensaios de campo realizados objetivaram a avaliação da 
capacidade de suporte e a determinação de parâmetros geotécnicos dessa área 
representativa dos solos do Distrito Federal. Dentre os ensaios de campo podem 
ser destacados: ensaios de cone (CPT), ensaios pressiométricos (PMT), ensaios 
dilatométricos (DMT), penetrômetro dinâmico leve (DPL) e sondagens de sim-
ples reconhecimento com medida de torque (SPT-T).  

Mota (200�) apresentou os resultados dos ensaios de campo e suas relações 
com a variação de umidade e sucção, com o objetivo de verificar eventuais influ-
ências da variação da umidade dos perfis nos resultados dos ensaios executados 
em diferentes estações do ano. 

No caso de solos não saturados, torna-se necessário introduzir informa-
ções adicionais, estabelecendo relações com seu estado de saturação. Ao variar 
a umidade do solo para um determinado índice de vazios, altera-se o grau de 
saturação e, portanto, a sucção, situação frequente em campo. Numa fase inicial, 
Mota (200�) apresentou o modelo utilizado para estimar a sucção de campo 
conhecendo-se a variação do índice de vazios e a umidade obtida durante os 
ensaios de campo. Para avaliar a influência da variação sazonal nos resultados, 
apresentou-se a correlação linear entre campanhas. 

5.�.�.1 Perfil de Umidade e Sucção das Campanhas Realizadas

Perfis de umidade do solo do campo experimental da UnB vêm sendo ob-
tidos por diversos autores ao longo dos anos, entre eles Perez (199�), Jardim 
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(1998), Sales (2000) e Guimarães (2002). A técnica de ensaio do solo na umidade 
natural e inundado passou a ser corrente a partir de Jardim (1998). A Figura 
6 apresenta os perfis anteriores à realização dos ensaios de campo e provas de 
carga de Mota (200�). 

Figura 6 – Comparação entre perfis de umidade do campo experimental da UnB 
em anos anteriores às campanhas de ensaios de campo (modificado – Perez, 
199�; Sales, 2000).

Figura � – Comparação dos perfis de umidade do campo experimental ao longo 
dos anos de 1999 a 2001 referentes às campanhas de ensaios de campo e provas 
de carga.
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Na Figura � e Tabela 2, tem-se a seguinte nomenclatura: C1: Fev/00 (1ª cam-
panha), referente ao perfil de umidade da estação chuvosa 1, retirado no mês de 
Fev/00 e adotado para os ensaios da 1ª campanha.

De Dez/1996 a Dez/2001, verifica-se que as variações que ocorrem no topo 
(1,0 a �,0 m) devem-se a ciclos de precipitação e evaporação, zona de maior 
bioturbação. Essa região ativa já havia sido detectada por Cardoso (1995). Há 
uma tendência comum entre �,0 e 8,0 m com pequenas variações de 2 a �% no 
horizonte de solo residual laterítico, zona estável. Entre 9,5 a 11,0 m ocorrem 
discrepâncias nas umidades, passando-se a grandes variações no horizonte de 
solo saprolítico. Essas variações se devem ao acúmulo de água no período chu-
voso e à perda de umidade na estação seca. 

Pelas amostras de umidade da �ª campanha, retiradas em Out/00,  corres-
pondentes à estação chuvosa C2, observa-se que o perfil de solo não sofreu in-
fluência das chuvas intensas e espaçadas registradas naquele período, cujas pre-
cipitações médias foram de 196,� mm/mês – período correspondente ao fim da 
estação seca e ao início da estação chuvosa (período de transição entre estações). 
Já o perfil de umidade da estação chuvosa C�, obtido em Dez/01, sofreu influ-
ência das chuvas, que tiveram precipitações médias de 1�� mm/mês, apresen-
tando diferença de até 2�,�% na umidade média do trecho inicial (1,0 a �,0 m) 
quando comparado com o perfil de umidade da estação C2. Logo, o período C� 
é considerado chuvoso e, levando-se em conta que a prova de carga 6 (reensaio 
da estaca E�) ocorreu em período equivalente à estação C2 (Out/00), pode-se 
concluir que o ensaio é representativo de estação seca.   

Tabela 2 – Variação da umidade e sucção do campo experimental da UnB obti-
dos ao longo da pesquisa.

Data Estação
do ano

Parâ-
metro

Profundidade (m)
1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 10,5

Fev
C1

w (%) 26,9 2�,� �0,6 �2,� �2,5 �2,0 �0,� 29,� 29,0 2�,9
2000 ψ (kPa) 22,2 1�,2 5,� 6,0 9,0 �,9 1�,� 16,8 �,� 851,�
Jun

S1
w (%) 21,8 2�,9 28,8 �2,0 �1,5 �2,1 �0,1 29,� 28,� �6,�

2000 ψ (kPa) ���,6 56,� 8,6 6,0 5,1 �,� 15,� 16,8 �,8 1�9,0
Ago

S1
w (%) 18,0 18,� 26,8 �1,1 �0,6 �0,6 29,� 2�,6 26,� 22,1

2000 ψ (kPa) ��12 �209 1�,6 6,0 6,9 11,5 18,6 �2,6 5,1 1�60
Out

C2
w (%) 20,0 20,1 2�,6 26,� �0,� �0,� 28,1 2�,� 26,9 ��,6

2000 ψ (kPa) 1991 1958 29,9 6,1 �,� 11,2 26,9 �0,� �,8 �0�,0
Mar

C2
w (%) 26,� 26,6 26,8 �1,2 �0,6 �0,9 �0,0 28,1 2�,0 �5,1

2001 ψ (kPa) 2�,� 2�,2 1�,6 6,0 9,0 10,6 15,8 �2,� �,6 211,0
Dez

C�
w (%) 2�,9 28,� 29,8 �0,� �0,8 �0,9 �0,0 28,2 - -

2001 ψ (kPa) 16,0 1�,� 6,8 6,0 6,� 10,6 16,0 �0,0
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5.�.�.2 Ensaios de Cone

Os ensaios de cone realizados no campo experimental foram executados 
com equipamento hidráulico motorizado, com capacidade máxima de cravação 
de 200 kN, hastes cilíndricas de �� mm de diâmetro e comprimento individual 
de um metro, com um cone elétrico de diâmetro igual a �,56 cm, área de 10 cm2, 
ângulo de base igual a 60° com capacidade máxima na ponta de 100 kN e 1000 
kPa de atrito lateral, acoplado a um sistema de aquisição de dados, computador 
e impressora, que forneceu as planilhas de variação da resistência de ponta (qc) 
e atrito lateral (fs) ao longo da profundidade. 

A Figura 8 apresenta os perfis de resistência de ponta e atrito lateral constru-
ídos em função dos ensaios de cone realizados, denominados CP8, CP9, CP810, 
CP11, CP12, CP1� e CP1�. Esses ensaios constituíram a terceira campanha de 
ensaios de cone realizada no campo experimental, desenvolvida no período de 
outubro de 2000 a março de 2001 (estação chuvosa). Outros resultados de en-
saios de CPT na estação seca e chuvosa podem ser obtidos em Mota (200�).

Figura 8 – Resultados dos ensaios de cone realizados no Campo Experimental 
de Fundações e Ensaios de Campo (Mota, 200�).

5.�.�.� Ensaios Pressiométricos

Os ensaios pressiométricos na região do Campo Experimental foram reali-
zados com um pressiômetro tipo Ménard, segundo os procedimentos recomen-
dados pela D-��19 (ASTM 198�). Os ensaios, denominados PM1, PM2 e PM�, 
foram executados por meio de pré-furos, abertos a cada metro, com um trado 
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tipo concha BX (6� mm) e alargados com um trado NX (�� mm) para posterior 
inserção da sonda pressiométrica (bainha de borracha). O centro da parte ex-
pansiva da sonda indicou a profundidade de ensaio: a cota do nível do terreno 
até o centro da sonda foi igual 0,6 m. A parte expansiva apresenta �2 cm, com cé-
lula de medição de 0,21 m e distância do centro da sonda até o início das hastes 
de 0,�� m. As hastes possuem um metro de comprimento. A pressão foi aplicada, 
em geral, em incrementos de 25 kPa, e os ensaios finalizados após ser consumida 
a água disponível no reservatório do equipamento, aproximadamente 800 cm�.

As Figuras 9 a 11 apresentam as curvas pressiométricas obtidas para os três 
ensaios de PMT realizados no campo experimental. As curvas foram devida-
mente corrigidas (correção de volume e pressão) e removidas do trecho de re-
compressão até PoM (pressão inicial do tramo pseudo-elástico), ou seja, o ponto 
de inflexão da curva pressiométrica. 

Figura 9 – Curvas pressiométricas dos ensaios PM1 (Mota, 200�).

Figura 10 – Curvas pressiométricas dos ensaios PM2 (Mota, 200�).
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Figura11 – Curvas pressiométricas dos ensaios PM� (Mota, 200�).

5.�.�.� Ensaios Dilatométricos

O equipamento utilizado nos ensaios dilatométricos do Campo Experimen-
tal consiste de uma lâmina metálica plana de 9� mm de largura, 15 mm de es-
pessura e 2�5 mm de comprimento, contendo uma membrana flexível de 60 mm 
de diâmetro composta de aço flexível, localizada em apenas um lado da lâmina 
reta. A membrana é inflada durante a realização do ensaio, utilizando-se o gás 
nitrogênio. A lâmina é conectada por um tubo eletro-pneumático à unidade de 
controle que fica na superfície, enquanto a lâmina é cravada no solo.

As Figuras 12 a 15 apresentam as pressões p0 e p1 e os parâmetros inter-
mediários (módulo dilatométrico - ED, índice do material - ID e índice da ten-
são horizontal - KD) 
de ensaios de DMT 
realizados no campo 
experimental. Adicio-
nalmente, são apre-
sentados, nas Tabelas 
� e �, os valores mé-
dios dos parâmetros 
calculados nos inter-
valos de cada metro. 

Outros resulta-
dos do ensaio DMT 
podem ser obtidos em 
Mota (200�). 

Figura 12 – Pressões p0 e p1 dos ensaios de DMT da 1ª campanha (Mota, 200�).
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Figura 1� – Módulo dilatométrico, índice do material e índice da tensão hori-
zontal dos ensaios de DMT da 1ª campanha (Mota, 200�).

Figura 1� – Pressões p0 e p1 dos ensaios de DMT da �ª campanha (Mota, 
200�).

Figura 15 – Módulo dilatométrico, índice do material e índice da tensão hori-
zontal dos ensaios de DMT da �ª campanha (Mota, 200�).
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Tabela � – Resultados médios dos ensaios de DMT da 1ª campanha.

Tabela � – Resultados médios dos ensaios de DMT da �ª campanha.

5.�.�.5 Penetrômetro Dinâmico Leve

A campanha de caracterização do Campo Experimental contou ainda com 
a realização de ensaios utilizando o penetrômetro dinâmico leve (DPL). Esses 
ensaios foram realizados de acordo com as especificações preconizadas na Re-
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ferência Internacional para Procedimentos de Ensaio para Sondagem Dinâmica 
(ISSMFE, 1989). 

O equipamento utilizado consiste, basicamente, numa haste com uma pon-
teira (cone), penetrada no solo por percussão (Figura 16). A ponteira tem por 
objetivo criar um vazio no solo, minimizando o atrito ou a aderência ao longo 
das hastes. O processo de cravação é realizado por meio de um martelo de 10 kg 
levantado aproximadamente 50 cm e posicionado verticalmente através de uma 
guia com 1 m e diâmetro de 25 mm.

Figura 16 – Vista do penetrômetro dinâmico leve.

Para a sondagem DP� utilizou-se ainda um torquímetro, marca APOLLO, 
com capacidade de 0 a �0 Nm e soquete de ½”x 8 mm para adaptar o torquí-
metro. A ponteira foi cravada no solo de 10 
em 10 cm, medindo-se a quantidade de gol-
pes necessários para sua cravação. O torque 
foi realizado a cada 1,0 m, logo após a pe-
netração da ponteira, evitando-se, assim, a 
reestruturação do solo. O torque foi medido 
girando 180º, com velocidade contínua e len-
ta correspondendo a �60º/minuto, mantida 
constante. Registraram-se o valor máximo e 
o valor predominante de resistência durante 
120º (20 segundos).

As Figuras 1� e 18 apresentam os resul-
tados dos ensaios realizados com o penetrô-
metro dinâmico leve (DPL) no Campo Expe-
rimental de Fundações e Ensaios de Campo 
da Universidade de Brasília. 

Figura 1� – Resultados dos ensaios de DPL do (Mota, 200�). 
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Figura 18 – Resistência de ponta e atrito lateral via torque do ensaio de DPL 
(Mota, 200�).

5.�.�.6 Sondagem de Simples Reconhecimento com Medida de Torque

Os ensaios de sondagem à percussão foram realizados de acordo com a 
NBR-6�8� (ABNT, 1980), exceto quanto ao acionamento manual do martelo 
com cabo de aço e sem coxim de madeira (prática regional). O processo de per-
furação (avanço) foi executado com o auxílio de um trado, sem a necessidade de 
revestimento. Adicionalmente, deve-se destacar que em nenhum dos ensaios foi 
encontrado nível d’água.

As amostras foram coletadas por meio do trado, no final de cada avanço, e 
também por meio do amostrador do ensaio. Após coletadas, as amostras foram 
devidamente identificadas para posterior determinação da umidade. Das amos-
tras coletadas no amostrador foi realizada a descrição táctil visual e sucção pelo 
método do papel filtro. 

O torque foi realizado após a penetração do amostrador padrão (Raymond 
de 50,8 mm), retirando-se a cabeça de bater e acoplando um pino adaptador do 
torquímetro para colocação de um anel centralizador. Segundo Peixoto (2001), 
o torque deve ser medido imediatamente após a cravação, pois em alguns mate-
riais há uma reestruturação do solo alterando o valor do torque. 

A Figura 19 apresenta os resultados obtidos nos ensaios SPT-T realizados 
no Campo Experimental, e as Tabelas 5 e 6 destacam os valores nominais dos 
parâmetros (NSPT, Tmax e Tres) obtidos nos ensaios. Além disso, a Figura 20 
apresenta o perfil estratigráfico típico da área do campo experimental.
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Figura 19 – Resultados dos ensaios de SPT-T do Campo Experimental da UnB 
(Guimarães, 2002; Mota, 200�).

Tabela 5 – Valores do Índice de Resistência NSPT (Guimarães, 2002; Mota, 
200�).

Tabela 6 – Valores de Tmax e Tres obtidos nos ensaios SPT-T (Guimarães, 2002; 
Mota, 200�).
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Figura 20 – Perfil de solo característico do Campo Experimental da UnB (Mota, 
200�). 

6 TENDÊNCIAS FUTURAS

Ampliação das pesquisas voltadas à caracterização de solos residuais laterí-
ticos por meio de ensaios de campo;

Realização de novos ensaios de campo e posterior comparação dos resulta-
dos para elaboração de propostas de classificação e determinação de parâmetros 
geotécnicos dos solos tropicais;

Avaliação da influência da variação da sucção na capacidade de suporte dos 
solos;

Realização de ensaios de campo “ambientais” tipo ponteira resistiva, cone 
de resistividade e cone sísmico no Campo Experimental e em outros locais do 
DF;

Estudos específicos na área de solos tropicais, solos não saturados e funda-
ções, como, por exemplo, a influência dos argilos minerais e processos de for-
mação pedogenética no comportamento do material, influência da sucção e de 
características de ambiente não saturado no comportamento mecânico do solo 
local e aspectos como o efeito de carregamento cíclico, horizontal, dinâmico, de 
grupo, etc. em fundações tipo da região, assentes no solo local.
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1. Introdução

O entendimento do comportamento das fundações no Distrito Federal teve 
um importante impulso após a implantação do Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia da Universidade de Brasília. Diversos estudos foram conduzidos pa-
ralelamente aos que buscavam a caracterização e a compreensão do manto de in-
temperismo do Distrito Federal, alguns dos quais se encontravam inseridos nas 
dissertações e teses desenvolvidas na área de fundações. Porém, vários outros, 
encontram-se compondo estudos diversos, como os que se referem aos proces-
sos erosivos e aos solos tropicais. 

A interpretação e o domínio das propriedades físicas, químico-mineraló-
gicas e estruturais dos solos regionais contribuiu com esses estudos e possibi-
litaram soluções e conclusões mais acertadas e adequadas para o solo regional. 
Assim, por exemplo, enquanto em outras regiões com subsolo marcantemente 
arenoso os procedimentos executivos que envolvem a compactação do solo ge-
ram a melhoria da capacidade de suporte das fundações superficiais e profun-
das, no manto argiloso do Distrito Federal esses procedimentos geralmente cau-
sam a quebra estrutural e a consequente perda da capacidade de carga. O foco 
da maioria das pesquisas saiu, portanto, da simples verificação e constatação da 
capacidade de carga das fundações para o entendimento do comportamento das 
fundações assentes no manto argiloso e, por consequência, contribuiu para a 
melhoria técnica e econômica dos projetos de fundações. 

Ao longo dos anos, a interação com as empresas de engenharia da região 
foi fundamental para o desenvolvimento tecnológico atingido e, só por meio 
dela, dado o alto custo de alguns ensaios, tornou-se possível a evolução técnica, 
conscientizando de forma definitiva a comunidade técnica para a importância 
da interação empresa-universidade e para a necessidade de estudos garantidores 
de conhecimento, que traz técnica, segurança e economia para as obras. 

A atuação do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia como parceiro 
nesse contexto deu-se, por um lado, na busca de solução para problemas re-
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gionais e, por outro, como gerador do desenvolvimento técnico e científico. Os 
estudos resultaram em soluções de engenharia como, por exemplo, as que se 
referem ao uso de solo-cimento como alternativa de baixo custo e o desenvol-
vimento e a implementação de técnicas de controle de estacas hélice contínua 
durante o processo de execução. Algumas dessas pesquisas tiveram início com 
alunos da graduação. E além dos resultados obtidos, que contribuíram com os 
avanços técnicos, parte desses alunos tornou-se engenheiros que atuam marcan-
temente no mercado privado da geotecnia. 

Este capítulo sintetiza parte dos principais resultados obtidos nas pesquisas 
efetuadas pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília na área de 
fundações, lembrando aos interessados que as dissertações e teses desenvolvidas 
no Programa encontram-se disponíveis em seu site (www.geotecnia.unb.br).

2 Características do Solo Local

Para o estudo de fundações, faz-se inicialmente necessário situá-las no 
contexto do perfil geológico-geotécnico. A geologia regional é marcada por fre-
quentes dobramentos e diferentes rochas de origem, o que interfere diretamente 
no projeto de fundação. Enquanto os dobramentos podem interferir diretamen-
te em uma única obra, os tipos de rocha mãe terminam por fazer com que os 
projetos variem em concepção de setor para setor, interferindo nas técnicas de 
execução das fundações. Sobrepondo-se ao manto rochoso tem-se o manto de 
intemperismo, cuja espessura e nível de alteração variam segundo essa própria 
rocha de origem e outros condicionantes, como as condições de drenagem. 

O manto de intemperismo pode variar de alguns centímetros a dezenas de 
metros e vai do solo pouco intemperizado, solo saprolítico, até o solo profun-
damente intemperizado, poroso e colapsível. No solo saprolítico, é possível ter 
grande influência da estrutura da rocha mãe, como é o caso dos solos saprolíticos 
de ardósia – nesse caso, os dobramentos exercem igualmente grande influência, 
pois a orientação da estrutura de fundação em relação à estratigrafia é condicio-
nante da interação solo-estrutura. Esse aspecto tem grande importância, pois os 
ensaios de campo como o SPT e cone são incapazes de caracterizar tais pecu-
liaridades. Essa camada de solo é de difícil caracterização devido à sua grande 
heterogeneidade. Cardoso (2002) ilustrou bem o problema ao mostrar grandes 
dispersões em ensaios de cisalhamento direto realizados nesses solos.

Nos solos profundamente intemperizados, cujas propriedades e comporta-
mentos praticamente não guardam elo com a origem, o que marca o compor-
tamento é a metaestabilidade estrutural que os caracteriza. A metaestabilidade 
estrutural guarda relação com a história do intemperismo, distanciando-se, no 
entanto, da história de tensões e até mesmo da origem do solo. A metaestabili-
dade estrutural é responsável pelo colapso estrutural do solo. Antes de se aden-
trar nas diferentes análises e conclusões aportadas pelos diferentes autores de 
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dissertações e teses de mestrado e doutorado defendidas no Programa de Pós-
Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília, faz-se necessário fixar o 
seu entendimento geral. 

O colapso estrutural do solo pode ser fruto, por um lado, do ataque químico 
às ligações cimentícias eventualmente presentes nos solos e, por outro, da varia-
ção de energia imposta ao solo. A variação de energia pode ter origem externa, 
como é o caso do aumento de tensões e das vibrações, ou interna, relacionada à 
variação do estado de tensões e de sucção, ou ainda da própria química do flui-
do de saturação. A velocidade com que ocorre o colapso depende da velocidade 
com que se dá o ataque químico ou da variação de energia aplicada ou atuante 
no solo. Pode-se ainda ter a influência concomitante de mais de um fator desen-
cadeador do colapso, o que interfere não só na velocidade, como também em sua 
intensidade. Um exemplo é a infiltração de águas servidas em que, além da dimi-
nuição dos valores de sucção, tem-se a alteração química provocada pelo fluido 
de saturação acelerando a velocidade de colapso. As discussões apresentadas a 
seguir permitiram consolidar esse entendimento introdutório. 

A sucção matricial, a estrutura do solo, a composição químico-mineraló-
gica e as forças interpartículas são, portanto, fatores determinantes nas análises 
de capacidade de carga e nas previsões de comportamento dessas fundações. 
Em fundações, o tema foi abordado genericamente por Menescal (1992), que 
estudou o papel relevante da sucção e da estrutura do solo no comportamento 
tensão-deformação dos solos não saturados, propondo um modelo numérico 
para analisar o comportamento de vários tipos de obras geotécnicas implantadas 
nesse tipo de solo, entre as quais as fundações assentes em solos não saturados 
metaestáveis, como os encontrados em grande parte do Distrito Federal. Suas 
análises mostraram que considerar o solo somente na sua “pior” condição, sa-
turado e com efeito do colapso, pode divergir da condição não saturada e sem 
colapso, em termos de deformabilidade, em até vinte vezes para os casos estu-
dados. 

O fenômeno do colapso, fundamental para o entendimento do compor-
tamento das fundações implantadas no horizonte colapsível, foi definido por 
Camapum de Carvalho et al. (198�) como o fenômeno de variação brusca de 
volume ao ser submetido a um aumento da tensão aplicada, ou a uma redução 
da resistência ao cisalhamento pela perda de coesão e/ou sucção matricial. Pos-
teriormente, Farias & Assis (1996) estudaram o colapso estrutural em uma seção 
típica do metrô de Brasília e concluíram que o colapso pode ocorrer por dois 
motivos principais: o ocasionado por saturação e o relacionado somente com 
as variações do estado de tensões. Para Mascarenha (200�), os solos colapsíveis 
apresentam estrutura com alto índice de vazios e um baixo teor de umidade. 
Suas partículas são mantidas em uma posição estruturalmente estável, pela pre-
sença de algum vínculo capaz de conferir ao solo uma resistência adicional, per-
manecendo em equilíbrio enquanto nenhum agente externo intervir no sentido 
de diminuir a resistência adicional e temporária adquirida pelo solo.
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O mecanismo do colapso nos solos locais, determinante nas avaliações de 
risco e segurança das fundações, foi dissecado por vários pesquisadores, entre 
eles Cardoso (1995), Araki (199�) e Luna (199�). Eles observaram que esse com-
portamento, provocado pela alteração do estado de tensão e saturação também 
é influenciado pelas características químicas, mineralógicas, micromorfológicas 
e pela composição do fluído de inundação, em que o pH do fluido determina a 
magnitude do ataque às ligações cimentíceas.

Cardoso (1995) e Luna (199�) caracterizaram os solos do Distrito Federal 
verificando, entre outras características, que os solos que cobrem grande parte 
da região apresentam elevados teores de ferro (Fe) e alumínio (Al) devido ao 
processo de lixiviação e apresentam elevada porosidade apesar do alto teor de 
argila, presente em uma espessa camada de argila porosa vermelha, com baixa 
resistência (SPT<�) e alta permeabilidade. Nesses solos, Cardoso (1995) e Luna 
(199�) verificaram que a colapsividade é consequência do arranjo estrutural dos 
solos, que, por sua vez, é resultado direto de sua química e mineralogia, origina-
da basicamente durante a evolução intempérica, conforme se nota na Figura 1. 
Também verificaram que a agregação das partículas de solo que geram grandes 
vazios está associada não só aos contatos estruturais realizados por meio de pon-
tes de argila, como também à inexpressiva ação de cimentação de oxi-hidróxidos 
de ferro. Esses componentes se mostraram como os principais fatores dos solos 
estudados para a existência de elevados potenciais de colapso que afetam o com-
portamento das fundações.

Figura 1 – Modelo de Evolução Químico-Mineralógico dos Solos Tropicais Co-
lapsíveis (Cardoso, 1995).

Outras importantes contribuições encontradas em Cardoso (1995) e Luna 
(199�) são as propriedades físicas e a caracterização geotécnica dos principais 
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solos encontrados durante a escavação realizada para implantação da linha do 
metrô, destacando-se a dos solos da Cidade de Águas Claras-DF, região de ex-
pansão urbana, onde também foi verificado o elevado potencial de colapso des-
ses solos (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 – Propriedades Físicas dos Solos encontrados em Águas Claras (Car-
doso, 1995).

Solos
Granulometria

w0
(%)

γ 
(kN/
m3)

γd 
(kN/
m3)

G e n Sr 
(%)

Prof 
(m)Argila

(%)
Silte 
(%)

Areia 
(%)

Mud flow 62 8 �0 ��,6 11,5� 8,�� 2,6� 1,969 0,66 ��,9 �

Solo residual 
laterítico �� 1� �0 15,2 12,�5 9,91 2,61 1,�8� 0,58 28,8 �

Solo saprolítico 25 15 60 2�,1 16,18 1�,1� 2,69 1,008 0,50 61,5 �

Tabela 2 – Propriedades Físicas dos Solos Colapsados encontrados em Águas 
Claras (Cardoso, 1995).

Solos Rp-100 
kPa (%)

Rw 
(%)

Rt-100 kPa 
(%) ep ew Srp 

(%)
Srw 
(%)

Mud flow 9,9� 2,01 11,�5 1,6�� 1,620 52,8 100

Solo residual 
laterítico �,6� �,�� 10,�� 1,20� 1,1�1 �2,9 100

Solo saprolítico 5,9� 2,62 8,�2 0,888 0,8�9 �0,0 100

Utilizando o banco de dados de Peixoto (1999), que estudou o comporta-
mento mecânico do solo poroso e colapsível típico do Distrito Federal (argila 
areno-siltosa), por meio da realização de ensaios com controle de sucção em 
uma célula oedométrica com medidas de tensões laterais, Gitirana Jr.(1999) con-
firmou o comportamento colapsível do solo local e, como era esperado, consta-
tou que quanto maior a tensão total líquida média, maior a sucção para a qual o 
solo inicia o processo de colapso. Compreender o fenômeno do colapso é fun-
damental para o entendimento do comportamento das fundações implantadas 
na argila porosa colapsível do Distrito Federal. Na Figura 2, Gitirana Jr. (1999) 
apresentou a variação do índice de vazios em função de variáveis de tensão, ou 
seja, em função da tensão total líquida média e da sucção. 
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Figura 2 – Dados experimentais de compressibilidade da estrutura do solo (Pei-
xoto, 1999) e curvas ajustadas: (a) índice de vazios por tensão total líquida média 
sob várias sucções; (b) volume específico por logaritmo natural da tensão total 
líquida média para várias sucções (Gitirana Jr., 1999).

Os estudos realizados por Menescal (1992), Gitirana Jr.(1999) e Peixoto 
(1999) deram contribuições importantes para o entendimento do solo local, 
alertando que o dimensionamento adequado de uma fundação, implantada na 
argila porosa colapsível de Brasília, ocorrerá apenas se o comportamento ten-
são-deformação, que é dependente das condições de saturação e da estrutura 
do solo, for adequadamente previsto. Dessa forma, modelos não realísticos po-
dem apresentar comportamento completamente antagônico ao observado na 
realidade.

Portanto, o conhecimento desses diferentes aspectos interferindo nas pro-
priedades e no comportamento dos solos é extremamente relevante para a defi-
nição de adequados projetos de fundação. 

3. Solo-Cimento como Solução

Em grande parte do Distrito Federal, as camadas de solos superficiais em 
geral são muito porosas, colapsíveis e apresentam baixa capacidade de carga, 
impondo a adoção de fundação profunda mesmo para as pequenas edificações. 
Nesses casos, é comum o uso de tubulões ou estacas escavadas tendo como ele-
mento estrutural o concreto, o que provoca, quase sempre, um superdimensio-
namento do elemento estrutural. Visando resolver esse problema e objetivando 
a execução de fundações de baixo custo, principalmente para as habitações po-
pulares, pesquisas foram iniciadas por Cortopassi (1989) e Mundin (1990), que 
estudaram a mistura solo-cimento plástico para vários tipos de solos encontra-
dos no Distrito Federal, com diferentes teores de cimento. Entre as contribui-
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ções desses estudos iniciais, realizados ainda em nível de graduação, destaca-se 
a constatação feita por Cortopassi (1989) de que, na mistura cimento-solo late-
rítico concrecionado, a resistência pode decrescer a partir de um determinado 
tempo devido à perda de resistência das concreções em consequência do aumen-
to de sua umidade. 

Camapum de Carvalho et al. (1990) publicaram os primeiros resultados 
dessas pesquisas e mostraram um estudo comparativo, em que a adoção de solo-
cimento como elemento estrutural para fundações de pequeno porte pode, se-
gundo suas estimativas, reduzir em até 50% os custos com os materiais usados 
nas fundações profundas. Apresentaram também a ideia de um equipamento 
para estudar o comportamento físico desse material em laboratório, equipamen-
to que foi projetado e posteriormente construído por Quezado (199�) e aprimo-
rado por Ribeiro (1999).

O fenômeno da perda de resistência do solo-cimento com o tempo também 
foi observado por Silva (199�), que o atribuiu à variabilidade do Slump, ressal-
tando a importância no controle do fator água-cimento para o bom desempe-
nho do solo-cimento como elemento estrutural. Entretanto, segundo Quezado 
(199�), o comportamento das concreções lateríticas depende do grau de lateri-
zação e do tipo de cimento formado durante esse processo, o que poderia expli-
car as quedas de resistência observadas por Cortopassi (1989), Mundim (1990) 
e Silva (199�).

Seguindo a orientação das pesquisas anteriores, Silva (1992), Quezado 
(199�) e Silva (199�) adotaram, como dosagem, a percentagem de 12% de ci-
mento em relação ao peso de solo seco e, como fator água-cimento, a umidade 
correspondente ao limite de liquidez obtida pelo método do cone. Para estudar o 
comportamento de duas mistura de solo-cimento, Silva (1992) coletou amostras 
de argila no campo experimental de Geotecnia da Universidade de Brasília e de 
uma jazida de cascalho próxima à cidade de Sobradinho. Dos estudos realizados 
concluiu-se que:

a) o solo laterítico com concreções apresenta um comportamento significa-
tivamente melhor do que o solo argiloso (Figura �);

b) o emprego dos aditivos plastificantes para aumentar a trabalhabilidade 
não apresentou nenhuma eficácia;

c) o atrito solo-elemento de solo-cimento preparado com solo laterítico 
concrecionado é semelhante ao do elemento estrutural de concreto com 
o solo (Figura �);

d) pode-se esperar um melhor desempenho, em termos de atrito, para um 
elemento de solo-cimento argiloso, provavelmente em função de o mó-
dulo desse material ser mais próximo daquele do solo com o qual intera-
ge;

e) a contribuição por atrito lateral é influenciado pelas tensões confinantes, 
ou seja, em uma fundação executada em solo homogêneo essa contribui-
ção lateral é crescente com a profundidade, conforme ilustra a Figura 5.
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Figura � – Resistência a compressão simples do microconcreto e dos solos-ci-
mento (Silva, 1992).

Figura � – Ensaios de cisalhamento simples para o microconcreto e os solos-
cimentos (Silva, 1992).

Figura 5 – Aumento do atrito lateral com o acréscimo da tensão confinante e a 
comparação da adesão obtida na prova de carga, com os resultados do modelo 
proposto por Quezado (199�) e corrigindo-se os resultados em função da tensão 
confinante obtida nos ensaios realizados por Silva (199�).
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Dando prosseguimento aos estudos sobre o uso do solo-cimento em funda-
ções de baixo custo, Silva (199�) realizou oito provas de cargas para verificação 
do desempenho e da consequente aplicabilidade da técnica nas fundações de um 
empreendimento habitacional na cidade de Valparaíso, GO. Nesse estudo, cinco 
estacas foram executadas usando-se solo-cimento plástico e três usando-se con-
creto. As profundidades variaram de 2,8 m a 6,0 m, sendo todas as fundações 
implantadas no manto de argila porosa colapsível. A laterita utilizada na mistura 
de solo-cimento plástico foi obtida em duas jazidas próximas da obra. 

A pesquisa realizada por Silva (199�) embasou a aplicabilidade e a adoção 
do solo-cimento plástico com sucesso em várias edificações da região. Tornou-
se uma alternativa de menor custo principalmente para as fundações populares, 
destacando-se a sua aplicação em cinco edifícios de quatro pavimentos de um 
conjunto habitacional na cidade de Valparaíso, GO (Figura 6), conforme técnica 
relatada por Camapum de Carvalho (199�). Entre os principais resultados ob-
tidos por Silva (199�), destacam-se os ensaios de compressão simples em várias 
idades de cura do solo-cimento, a realização de ensaios de cisalhamento direto 
em várias profundidades e as análises realizadas com os resultados para veri-
ficação da adaptabilidade dos métodos empíricos e teóricos à técnica propos-
ta, solo-cimento plástico como elemento estrutural (Tabela �). O estudo ainda 
apresenta resultados comparativos entre as adesões obtidas nas provas de carga 
e as oriundas do uso do modelo proposto por Quezado (199�).
 

Figura 6 – Residencial cujas fundações, tubulões e estacas foram preenchidas 
com solo-cimento plástico em Valparaíso, GO.

Tabela � – Resultados do ensaio da sondagem a percussão simples, dos ensaios 
de cisalhamento direto, das cargas de rupturas obtidas nas provas de cargas e das 
estimativas de carga de ruptura obtidas por métodos semiempíricos e empíricos 
(Silva, 199�).
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Ressalta-se que, nas cinco provas de carga realizadas por Silva (199�), em 
que se utilizou o solo-cimento como elemento estrutural, a ruptura foi sempre 
na interface solo/solo-cimento, validando a aplicabilidade da mistura solo-ci-
mento plástico como material estrutural para fundações de pequena capacidade 
de carga. 

Ribeiro (1999) alertou para a redução da adesão na interface estaca de solo-
cimento/solo quando do aumento do grau de saturação, ficando claro que, para 
fundações implantadas nesse tipo de solo, argila porosa colapsível, indepen-
dentemente do material estrutural, as condições de drenagem e a manutenção 
das redes de águas e de esgotos são fundamentais para o bom desempenho das 
fundações (Figura �). Sales et al. (2001) também verificaram o fenômeno quan-
do ensaiaram duas estacas escavadas a trado, moldadas in loco no Campo Ex-
perimental do programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de 
Brasília (UnB), sendo uma na umidade natural e outra com pré-inundação do 
solo por �8 horas. Foi verificado que a inundação provoca uma redução da ca-
pacidade de carga da estaca; porém, a rigidez do sistema estaca-solo não é muito 
alterada. Ou seja, a inundação desse solo será maléfica apenas se a combinação 
com o estado de carregamento for suficiente para atingir o colapso.
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Figura � – Envoltória de resistência da interface solo-cimento/solo e aumento da 
deformabilidade com o aumento da umidade (Ribeiro, 199�).

Efetuando provas de carga em fundações do tipo radier estaqueado, Sou-
sa (200�) estendeu o estudo do comportamento experimental dessas fundações 
quando assentes sob estacas de solo cimento e estacas de areia/brita/cimento, ini-
ciado por Sales (2000), apresentando uma nova metodologia para uso em projetos 
de conjuntos habitacionais de pequeno porte. Analisando o desempenho das esta-
cas com profundidade de 2,00 m, como “elementos redutores de recalques”, Sousa 
(200�) pôde concluir que estas não funcionaram nesse sentido, ou seja, não houve 
uma redução significativa nos valores dos recalques. No entanto, observou que, 
quando atuando no sistema sapata/estaca/solo, as estacas contribuem significati-
vamente para o aumento da capacidade de carga do sistema.

4 Fundações Profundas Isoladas 

4.1	Comportamento	de	estacas	solicitadas	verticalmente	

As primeiras provas de carga realizadas no Campo Experimental de Fun-
dações e Ensaios de Campo da Universidade de Brasília ocorreram em meados 
de 1996 por meio da pesquisa desenvolvida por Perez (199�), Almeida (1998) 
e Rodrigues et al. (1998). O trabalho de Perez (199�) consistiu na avaliação do 
comportamento de ruptura e determinação de parâmetros de compressibilidade 
de fundações do tipo “estacas raiz” assentadas sobre a argila porosa de Brasília 
submetida a provas de carga verticais rápidas. 

As estacas raízes foram executadas em quatro níveis diferentes de pressão 
de injeção, sendo utilizadas respectivamente 0, 200, �00 e 500 kPa. Essa dife-
renciação foi selecionada com objetivo de estudar o comportamento da estaca 
para uma ampla faixa de pressões que, nem sempre, são adotadas na prática da 
engenharia. A Figura 8 apresenta os resultados das provas de carga executadas 
em cada uma das estacas estudadas. A nomenclatura adotada (R.0 a R.5) expri-
me o nível de pressão de injeção utilizado, sendo expressa por meio do numeral 
presente na composição do símbolo. Perez (199�) observou que, para as estacas 
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raízes implantadas na argila porosa colapsível de Brasília, a pressão de injeção 
pode quebrar a estrutura do solo, pois foram obtidas capacidades de carga últi-
ma, consequentemente módulos, cada vez menores à medida que aumentava a 
pressão de injeção da estaca, que variava de 0 (zero) a 500 kpa. 

Figura 8 – Curvas carga versus recalque das estacas raiz (Perez , 199�).

Perez (199�) também avaliou seus resultados conjuntamente com os ob-
tidos por Rodrigues et al. (1998) para estacas Strauss, escavadas e pré-molda-
das. Avaliaram-se as metodologias de determinação da capacidade de carga e, 
principalmente, determinaram-se valores de recalque via teorias da elasticidade, 
fazendo uso do módulo de Young da argila porosa de Brasília, obtido por meio 
das retroanálises das provas de cargas (Tabela �). O maior valor verificado para 
as estacas raízes em relação aos demais tipos de estacas deve-se, provavelmente, 
à sua maior profundidade. Foi verificado também que o módulo de Young ob-
tido por meio de ensaios de DMT pode ser utilizado como uma aproximação 
razoável para o solo local.

Tabela � – Módulos de deformabilidade médios obtidos por Perez (199�).
Grupo de Estaca Es50% (MPa)

Raiz �5
Escavada com expansor 2�
Pré-moldada 1�
Escavadas concretadas em diferentes dias 1�
Strauss 10
Escavadas manualmente   5

Paralelamente, Almeida (1998) realizou uma extensa campanha de ensaios 
de prova de carga horizontal e vertical em estacas do tipo escavadas a trado me-
cânico e manual, raiz, Strauss e pré-moldada do tipo SCAC na região do campo 
experimental. Esses ensaios foram executados visando à obtenção de parâmetros 
geotécnicos do solo, por meio de retroanálise para a utilização em projetos de 
engenharia. Almeida (1998) previu a capacidade de carga vertical das estacas por 
intermédio de três diferentes métodos: Método API – American Petroleum Insti-
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tute (1989), o Método de Burland (19��) e o Método de Meyerhof Convencional 
(19�6), os quais são referenciados em sua dissertação. Os resultados encontra-
dos apresentaram uma relativa dispersão, em virtude das variadas formulações 
e simplificações adotadas em cada um dos métodos. De maneira geral, pode-se 
afirmar que os resultados da previsão versus medição da capacidade de carga das 
estacas ensaiadas pelo método API (American Petroleum Institute) e pelo Méto-
do de Burland apresentaram uma boa previsão da carga de ruptura na maioria 
das estacas. Já o Método de Meyerhof Convencional foi o que apresentou maior 
superestimação da carga de ruptura para todas as estacas, sem exceção. 

Estudando o perfil de solo do campo experimental da UnB, Camapum de 
Carvalho et al. (1995) observaram que grandes variações de grau de saturação 
ocorrem predominantemente nos três metros iniciais do perfil de solo, fruto de 
variações de umidade (∆w) que pode atingir �5% ao longo do ano. No entan-
to, para profundidades superiores, em condição não saturada, as variações de 
umidade entre o período mais chuvoso e o mais seco atingem no máximo 8%. 
A saturação completa, quando presente, situa-se a partir do contato com o solo 
residual jovem, o que constitui um agente complicador na execução das fun-
dações profundas, pois esses solos são geralmente pouco coesivos e facilmente 
desmoronáveis. Consequentemente, alternativas como os tubulões e as estacas 
a trado não conseguem adentrar no manto residual resistente quando saturado. 
Dessa forma, com a ampliação das cargas de trabalho, difundiu-se o uso em 
grande escala de técnicas como as estacas tipo hélice contínua, raiz e escavada, 
com o uso de fluido estabilizante predominando na primeira.

As variações de sucção ao longo do perfil intemperizado, que se encontra na 
condição não saturada, foram estudadas por Guimarães (2002), Delgado (2002), 
Mota (200�) e Mascarenha (200�), a partir da realização de provas de carga ins-
trumentadas em estacas em diferentes épocas do ano e da determinação da cur-
va característica ao longo do perfil laterizado, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Perfil de solo característico do campo experimental de geotecnia da 
UnB e perfil típico das estacas ensaiadas (Guimarães, 2002; Mascarenha, 200�; 
Mota, 200�) e curvas características do solo do Campo Experimental da UnB 
(Delgado, 2002).



Livro Comemorativo dos Vinte Anos do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia – UnB�60

Guimarães (2002) e Mascarenha (200�) fizeram campanhas complementa-
res de ensaios de campo e de laboratório para estudar a influência da sucção do 
perfil de solo e do carregamento cíclico na capacidade de carga das estacas. Entre 
os ensaios destacam-se os resultados e os perfis de SPT e SPT-T, umidade, suc-
ção e atrito lateral no perfil de solo do campo experimental da UnB, realizados 
ao longo dos anos, conforme ilustram as Figuras 10 e 11.

Figura 10 – Perfis de SPT, Umidade e Sucção do solo campo experimental da 
UnB (Guimarães, 2002; Mascarenha, 200�).

Figura 11 – Perfis de Torque obtidos no SPT-T e Atrito Lateral do solo do campo 
experimental da UnB (Guimarães, 2002; Mascarenha, 200�).

Analisando os resultados, Guimarães (2002) e Mota (200�) observaram que 
a sucção influencia os resultados do SPT, porém não apresenta influência sobre 
o torque, pois esse ensaio é realizado sobre a amostra já rompida. Além disso, 
observaram que a influência da sucção nos resultados do SPT foi mais evidente 
para o horizonte de solo saprolítico. As diferenças de comportamento das esta-
cas, observadas durante as provas de carga realizadas por Guimarães (2002) e 
Mascarenha (200�), em diferentes épocas do ano, não são detectadas por ensaio 
de SPT, que se mostra pouco sensível às variações de sucção no solo poroso 
colapsível. A falta desse entendimento, ou seja, do mecanismo que leva à varia-
ção do comportamento da estaca e não do SPT, havia conduzido, com base em 
resultados de provas de carga e de capacidades de carga estimadas por diversos 
métodos semiempíricos baseados no SPT, à proposição de novos coeficientes de 
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ajustes regionais para os métodos de dimensionamento fundamentados no SPT 
(Rodrigues et al., 1998). 

Entretanto, Mascarenha (200�) alertou para o fato de que a influência da 
sucção nos valores de N, obtidos em ensaios SPT, mesmo que pequena, não era 
considerada por esses métodos, podendo provocar grandes discrepâncias e erros 
de avaliações. Alertou, ainda, que os métodos baseados no SPT-T podem, regio-
nalmente, em sua maioria, apresentarem um superdimensionamento da parcela 
lateral. Nesse contexto, sobre a discussão da influência da sucção no comporta-
mento das fundações profundas localizadas no manto de intemperismo e, dada 
a grande dificuldade de se determinar com precisão o perfil de sucção durante a 
execução da prova de carga e ao longo da vida útil da obra, Mascarenha (200�) 
propôs que se levasse em conta o índice de umidade regional, determinado com 
base na infiltração e na evaporação. A Figura 12 (Mascarenha, 200�) mostra a 
boa correlação existente entre o índice de umidade e os resultados das provas de 
carga, constituindo-se a proposta em uma contribuição prática para os projetos 
de fundações. A técnica é extensiva a outras obras geotécnicas, como é o caso da 
obras rodoviárias e ferroviárias.

Figura 12 – Relação entre o índice de umidade (IHU) e os resultados de provas 
de carga (Mascarenha, 200�).

Na Figura 1�, são apresentados os resultados de duas provas de cargas reali-
zadas por Guimarães (2002), uma na estaca �, realizada durante o período chu-
voso, e outra na estaca 5, que foi ensaiada no auge do período seco. Os resultados 
mostram que a carga de ruptura da estaca, além de aumentar com a diminuição 
da umidade do solo (aumento da sucção), também aumenta com o recarrega-
mento. O ganho de capacidade de carga com o carregamento cíclico da estaca 
até a apresentação de deformações plásticas, oriundas do colapso estrutural do 
solo, confirmou a tendência verificada nos ensaios de cisalhamento direto cícli-
co (Guimarães 2002). Para isolar o efeito do carregamento cíclico do oriundo da 
influência da sucção, Mascarenha (200�) propôs a utilização de um coeficiente 
de recarregamento (Cr). Esse coeficiente corresponde à relação entre o logarit-
mo do acréscimo de carga da estaca e o deslocamento ocorrido entre dois carre-
gamentos nos seus limites plásticos, em ciclos sucessivos, determinado em um 
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mesmo período do ano (Figura 1�). Os valores de Cr calculados mostram que 
as grandes variações desse coeficiente ocorrem até recalques acumulados pouco 
superiores a 10% do diâmetro das estacas. As estacas ensaiadas apresentavam 
comprimento aproximado de 8 m e 0,�0 m de diâmetro. É relevante destacar 
que, apesar de tender para zero com o aumento excessivo dos deslocamentos, o 
ganho de resistência no carregamento cíclico não se torna negativo, ou seja, a ca-
pacidade de carga nos solos colapsíveis não diminui por efeito do recarregamen-
to, embora possa reduzir em consequência de outras variáveis, como é o caso 
da redução da sucção já discutida. Do ponto de vista prático, essas observações 
assumem grande relevância, por exemplo, em um reforço de fundação, em que é 
possível contar com a carga de ruptura da interação solo estrutura. 

Figura 1� – Curvas carga versus recalque das estacas 0� e 05 (Guimarães, 2002).

Figura 1� – Coeficiente de recarregamento em função do recalque (Mascarenha, 
200�).
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Analisou-se ainda nessas pesquisas a extrapolação de métodos gráficos na 
avaliação da carga de ruptura de estacas no manto poroso do Distrito Federal. A 
Figura 15 apresenta a variação das cargas de ruptura extrapoladas pelos métodos 
gráficos em função da variação sazonal, confirmando a influência da sazonali-
dade e, consequentemente, da sucção no desempenho das fundações implanta-
das na camada de argila porosa colapsível de Brasília. Guimarães (2002) e Mota 
(200�) verificaram que o método de Van der Veen (195�) foi o que apresentou o 
melhor ajuste para os casos estudados, pois é um método exponencial e reflete 
bem o comportamento das curvas carga-deslocamento de estacas escavadas no 
solo poroso do Distrito Federal.

Figura 15 – Cargas de ruptura extrapolada em função da variação sazonal (Mota, 
200�).

Mota (200�) mostra ainda a relação existente entre as previsões de capa-
cidade de carga obtidas por meio de diferentes métodos, referenciados em sua 
tese, comumente utilizados na prática de fundações, os quais são baseados em 
ensaio CPT, SPT e SPT-T (Figura 16). Pode-se observar na Figura 16 que os 
métodos de Aoki & Velloso (1982) e Bustamante & Gianeselli (1982), com base 
no ensaio de CPT, estão no limite superior de carga total, ao passo que os de De 
Ruiter & Beringer (19�9) e Philipponnat (1986) encontram-se no limite inferior. 
Já os métodos baseados nos resultados de SPT e SPT-T apresentam capacidade 
de carga superior aos métodos de CPT, sem tendência definida com relação à 
sazonalidade. Salienta-se que esses métodos fundamentam-se em ensaios que 
são pouco sensíveis à variação de sucção encontrada no manto poroso e não 
conseguem evidenciar com clareza a influência da sucção na capacidade de car-
ga estimada.
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Figura 16 – Previsão da capacidade de carga das estacas do campo experimental 
obtida por meio da aplicação dos métodos de CPT e SPT/SPT-T (Mota, 200�).

4.2	Comportamento	de	estacas	solicitadas	horizontalmente	

Almeida (1998) realizou provas de carga horizontais sobre estacas verticais 
no campo experimental da UnB, avaliando a deformabilidade das fundações iso-
ladas do tipo raiz e escavada sob condições de umidade natural e com o solo pré-
inundado. Almeida (1998) usou ainda o Dilatômetro de Marchetti (DMT) para 
obtenção dos parâmetros geotécnicos para dimensionamento de fundações, tan-
to a carga vertical quanto a horizontal. A Figura 1� apresenta a capacidade de 
carga horizontal prevista pela metodologia proposta por Robertson et al. (1989), 
referenciada em Almeida (1998), e sua consequente comparação com os valores 
das cargas de ruptura obtidas nas provas de carga horizontal realizadas em esta-
cas escavada e pré-moldada de concreto. Um comentário pertinente a respeito 
do procedimento dos ensaios reside no fato de que as estacas ensaiadas com 
carregamento horizontal, na sua maioria, foram ensaiadas com o solo na sua 
umidade natural e com pré-inundação do solo por �8 horas. Esse procedimento 
de ensaio foi utilizado para que se pudesse determinar o efeito do colapso do 
solo em estacas carregadas horizontalmente. 

                             (a)                                                                         (b)
Figura 1� – Previsão versus medição da deflexão horizontal na estaca escavada (a) e 
pré-moldada (b) com o solo na umidade natural e pré-inundado (Almeida, 1998).
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A Tabela 5 (Almeida, 1998) apresenta os parâmetros geotécnicos obtidos 
a partir do DMT e em laboratório. Utilizando esses dados, o autor comparou 
os valores dos deslocamentos horizontais estimados por meio de metodologia 
semiempírica com os obtidos nas provas de cargas horizontais e observou a im-
portante variabilidade e o efeito do colapso quando se inundou o solo. Lima 
(2001) ampliou as análises iniciadas por Almeida (1998) utilizando metodolo-
gias teóricas de simulação de fundações profundas carregadas horizontalmente, 
com base nas curvas p-y e no coeficiente de reação horizontal do solo. As me-
todologias mais correntes para uso nesse tipo de análise foram então testadas e 
uma delas calibrada para o solo poroso do DF.

Tabela 5 – Deslocamentos horizontais previstos e observados na carga de traba-
lho das estacas ensaiadas (Almeida, 1998).

Estaca/
nomenclatura

Carga 
máx. 

aplicada 
(kN)

Carga de 
trabalho 

(kN)

Umidade do 
solo

Deflexão y0 (mm) Diferença 
previsão e

medição (%)Prevista Medida

Escavada (E1n) 56,5 �5,0* Natural 0,90 5,8� 515
Escavada (E2i) 56,5 �5,0* Pré-inundado 0,90 11,60 1121
Escavada (E�n) �5,0 �5,0* Natural 0,90 0,9� 2
Escavada (E�i) 82,5 �5,0* Pré-inundado 0,90 2,20 1�1
Escavada (E�n) �5,0 �5,0* Natural 0,90 1,10 16
Escavada (E�i) 82,5 �5,0* Pré-inundado 0,90 2,86 201
Raiz (R1n) 21,0 15,0 Natural �,�0 1,51 -68
Raiz (R1i) 21,0 15,0 Pré-inundado �,�0 2,51 -�6
Raiz (R2n) 21,0 15,0 Natural �,�0 5,10 8
Raiz (R�i) 21,0 15,0 Pré-inundado �,�0 �,05 -1�
SCACn �0,0 25,0** Natural 8,�0 8,50 2
SCACi �0,0 25,0** Pré-inundado 8,�0 9,�0 1�
OBS: * Carga de trabalho obtida pela extrapolação da carga de ruptura por Van der 
Venn; ** Carga de trabalho obtida pela extrapolação da carga de ruptura pela norma 
NBR 6122/1996.

4.3	Interação	solo-estrutura	(ISE)

A interação solo-estrutura (ISE) foi estudada por Soares (2004), que con-
siderou o mecanismo geotécnico complexo, devido principalmente à heteroge-
neidade do solo, que tem influência direta no comportamento tensão-deforma-
ção. Torna-se, portanto, necessário seu entendimento para se poder evidenciar o 
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comportamento recíproco em termos de esforços tanto nas estruturas como nos 
solos. Esse mecanismo está presente em praticamente todos os tipos de obras 
de engenharia geotécnica e estrutural (construções de túneis, edifícios, aterros, 
pontes, etc.). 

As análises feitas para compreender o funcionamento desse mecanismo 
abrangem, de uma forma geral, estudos experimentais, analíticos e numéricos 
(estáticos, dinâmicos e transientes). Os estudos experimentais são feitos, na 
maior parte dos casos, com base em instrumentações de obras, e os numéricos 
com base em métodos como elementos finitos e elementos de contorno, poden-
do ser realizadas análises do ponto de vista global e local. Entenda-se “global” 
como sendo, por exemplo, o estudo da interação entre um edifício completo e a 
Fundação (Elemento Estrutural + solo adjacente), e “local” o caso específico da 
interação de um elemento particular de fundação no contato direto com o solo.

Soares (2004) realizou uma análise tridimensional da interação solo-estru-
tura (ISE) de um edifício de múltiplos andares, com o objetivo de evidenciar 
e quantificar os efeitos dessa interação em relação aos esforços tanto nos ele-
mentos da superestrutura como nos elementos de fundação. No estudo, o solo 
foi investigado por meio de sondagens de simples reconhecimento (SPT) e por 
meio de prova de carga lenta em estaca escavada instrumentada. Da prova de 
carga obteve-se a curva carga versus recalque, juntamente com a distribuição 
de carga ao longo do comprimento da estaca. Mediram-se ainda as cargas em 
alguns pontos da estrutura e controlaram-se os recalques ao longo da sequência 
construtiva da edificação. 

Inicialmente, Soares (2004) modelou o solo em camadas, de acordo com o 
perfil oriundo do SPT, e a estaca com base nas informações da prova de carga e 
das propriedades do concreto. Realizando retroanálise por meio dos programas 
Plaxis 2D e 3D, obteve os parâmetros do solo: coesão c’(kPa), ângulo de atrito 
ϕ’ (º), módulo de elasticidade E (MPa), coeficiente de Poisson ν e pesos especí-
ficos γd (kN/m3) e γn (kN/m3) (Figura 18 e Tabela 6). 

Figura 18 – Modelos 2D e �D do Solo e Fundações estudados (Soares, 200�).
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Tabela 6 – Parâmetros do solo retroanalisados da prova de carga (Soares, 200�).

Camada Prof. (m) E (MPa) V c (kPa) φ 
(º)

γd (kN/
m3)

γn (kN/
m3) NSPT

1ª 0 – 5,0 20 0,� 10 2� 1�,8 18,0 0-�
2ª 5 – 1�,� 60 0,� 12 2� 1�,8 18,0 5-20
�ª 1�,� – 25,0 120 0,� 5 2� 1�,0 18,0 20-50

Sabendo que os engenheiros estruturais geralmente não consideram a de-
formabilidade do solo, ou seja, são impostas condições de engastamento em 
todos os pilares como se o edifício estivesse assente em uma camada rochosa 
de rigidez infinita, Soares (200�) mostrou, em suas análises, que essa situação 
desconsidera a interação entre o solo e a estrutura, podendo, em alguns casos, 
superdimensionar ou, pior, subdimensionar alguns elementos das fundações 
e da superestrutura. Como os programas estruturais e geotécnicos funcionam 
de forma independente, o cálculo geralmente é feito separadamente, o que tem 
despertado o interesse de alguns pesquisadores em compreender os efeitos da 
ISE. Atualmente, alguns programas comerciais permitem flexibilizar os apoios 
da edificação, normalmente por meio da utilização de apoios flexíveis lineares, 
regidos matematicamente por coeficientes de mola (k). O grande problema en-
frentado por esses calculistas diz respeito ao emprego adequado dos referidos 
coeficientes ( k ) nos apoios da estrutura, pois cada apoio possui, em estruturas 
tridimensionais, 6 graus de liberdade (� rotações e � translações), sendo necessá-
rios 6 coeficientes de mola para representar melhor a flexibilização dos apoios. 

Soares (200�) propôs, para o estudo da interação solo-estrutura, um fluxo-
grama (Figura 19), em que a sequência de cálculo é iniciada com o lançamento 
das informações do projeto estrutural (dimensões das peças estruturais e carre-
gamentos atuantes) em um programa de cálculo. Nesse caso, foi utilizado o pro-
grama estrutural da TQS. Obtêm-se as reações e os esforços na superestrutura na 
situação de cálculo convencional (pilares engastados). Em seguida, essas reações 
são impostas às fundações modeladas no PLAXIS �D, que possui parâmetros de 
solo oriundos da retroanálise da prova de carga, e realiza-se o cálculo numérico 
para obtenção das tensões e dos deslocamentos. De posse dos deslocamentos, 
e sendo conhecida a carga aplicada, obtêm-se os coeficientes de rigidez (k1). 
Voltando ao TQS e aplicando-se nos apoios do edifício esses coeficientes, um 
novo cálculo é efetuado com a flexibilização das fundações (ISE). Assim sendo, 
são obtidas novas reações e esforços na superestrutura. Depois essas reações são 
aplicadas novamente como cargas nas fundações modeladas no PLAXIS �D, e 
novos valores de (k2) são determinados. Novamente, os novos valores de (k2) 
são lançados no TQS e obtidos as novas reações e esforços na superestrutura. Em 
seguida, volta-se a repetir a interação, até se observar que a diferença nos valores 
de k (kn+1 – kn) seja mínima, de modo a finalizar o processo por convergência.
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Soares (200�) também avaliou os resultados com e sem interação solo-es-
trutura, considerando-se as fases construtivas. Nessa análise, os resultados obti-
dos em termos de cargas normais em vários pilares para 25%, 50%, �5% e 100% 
da carga final atuante no edifício mostraram que, apesar dos pequenos recalques 
medidos na edificação (máximo 6 mm), houve uma redistribuição de cargas de-
vido à ISE. Soares (200�) também observou que o efeito da interação solo-es-
trutura pode ser observado em termos de carga nos pilares, principalmente nos 
primeiros pavimentos (até o terceiro) independente do nível de carregamento 
imposto pela sequência construtiva. Outro ponto importante avaliado no tra-
balho de Soares (200�) foi a medição dos recalques e da velocidade destes em 
alguns pilares da obra. Depois de várias simulações numéricas considerando 
ISE, foram comparados os valores medidos com os calculados, em que foi obser-
vada uma tendência benéfica de uniformização dos recalques devido ao efeito 
da ISE.

Figura19 – Fluxograma com a sequência para cálculo utilizando o TQS e Plaxis 
�D (Soares, 200�).
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4.4	 Comparação	entre	resultados	de	provas	de	carga	estática	e	ensaios	
dinâmicos

A avaliação comparativa dos resultados de provas de carga dinâmica e es-
tática sobre estacas foi realizada por Foá (2001), fazendo uso de fundações pré-
moldadas de concreto cravadas no campo experimental da UnB e estacas me-
tálicas cravadas em solo arenoso na cidade de Salvador-BA. Baseados na teoria 
da equação da onda e a partir de dados de instrumentação dinâmica in situ, a 
pesquisa realizada por Foá (2001) teceu importantes considerações sobre o en-
saio de carregamento dinâmico de energia crescente nos projetos de fundações 
profundas. Seus estudos partiram de comparações de ensaios dinâmicos com as 
provas de carga estática lenta, tradicional, com ensaios de campo envolvendo 
casos reais de obra. Os dados da instrumentação dinâmica foram obtidos com 
o equipamento PDA (Pile Driving Analyzer) e modelados com os programas 
numéricos CASE (Case Institute of Technology) e CAPWAPC (Case Pile Wave 
Analysis Program Continuous Model), conforme Figura 20. Foá apresentou a 
comparação de uma prova de carga estática com os resultados obtidos nos en-
saios dinâmicos. Também foram feitas análises de transferência de carga, atrito 
lateral, “quake” da ponta, eficiência do sistema de cravação e correlação entre a 
prova de carga estática e os ensaios dinâmicos.

Figura 20 – Curva carga versus deslocamento da prova estática e golpe � do 
CAPWAPC, estaca pré-moldada cravada no campo experimental da UnB (Foá, 
2001).

O trabalho de Foá (2001) contribuiu para a geração de novos conhecimen-
tos na engenharia geotécnica e demonstrou o alto potencial de utilização dos 
ensaios de carregamento dinâmico, com o uso de níveis de energia crescente, 
nos projetos de fundações profundas.
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4.5	Contribuições	para	a	análise	dos	resultados	de	provas	de	carga	estáticas

Camapum de Carvalho et al. (2008) mostraram que os resultados de provas 
de carga podem trazer outras informações importantes para o projeto, como, 
por exemplo, saber a que nível de carga a ponta da estaca ou a base do tubulão 
começa a ser mobilizada. Conhecer essas fronteiras é relevante para que se de-
fina a carga de trabalho a ser adotada, considerando-se não só a capacidade de 
carga, mas também as características de deformabilidade do conjunto solo e fun-
dação. Procurando definir essa fronteira, especialmente a das estacas tipo hélice 
contínua, Camapum de Carvalho et al. (2008) realizaram uma série de análises 
complementares à curva-recalque que levaram em consideração o comporta-
mento característico de cada solo e os mecanismos de interação entre a estru-
tura de fundação e o solo suporte. Foram analisados os resultados de inúmeras 
provas de carga realizadas sobre estacas hélice contínua. O método proposto por 
Camapum et al. (2008) foi desenvolvido a partir da necessidade de se entender e 
definir o comportamento das fundações, pois os resultados das provas de carga, 
muitas vezes, não apresentam uma mudança clara de comportamento nas cur-
vas carga versus recalque, principalmente nos casos em que se tem a alteração da 
estrutura do solo em função da carga. É evidente que a instrumentação da estaca 
resolveria o problema; no entanto, essa prática eleva significativamente o custo 
do ensaio e requer maior tempo de preparação e mão-de-obra especializada.

Os autores trabalharam com o coeficiente de recalque ou de deslocamento 
extraído da parte final linear das curvas de recalque (mm) em função do tempo, 
em escala logarítmica (Figura 21). Dessa forma, foi obtido o gráfico mostrado 
na Figura 21, em que o primeiro ponto de inflexão corresponderia à carga de 
início de trabalho da ponta e o segundo ao início das deformações plásticas do 
conjunto fuste mais base. A ideia surgiu da clássica interpretação dos ensaios de 
adensamento quanto à determinação do coeficiente de adensamento secundário, 
com a diferença de que se trabalha aqui com o recalque medido em milímetros e 
não em termos de deformação específica, ou com a variação do índice de vazios 
como utilizado naquele caso. Devido à linearidade da parte final das curvas re-
calque versus tempo em escala logarítmica, pode-se ainda, a partir desse gráfico, 
estimar os recalques em longo prazo, que poderão ser significativos ao ultrapas-
sarem o que se convencionou chamar de pontos de início da plastificação.

Figura 21 – (a) Curvas tempo versus deslocamento vertical e (b)carga versus 
coeficiente de recalque (Camapum et al., 2008). 
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Os autores complementaram essa análise traçando-se curvas de recalque 
imediato, acumulado ao longo da prova de carga, e do recalque pós-recalque ime-
diato acumulado, que os autores intitularam de recalque por adensamento e/ou 
secundário. Os gráficos obtidos foram semelhantes ao mostrado na Figura 21 para 
o coeficiente de recalque, corroborando, assim, com o entendimento estabelecido. 
No momento estão em andamento provas de carga instrumentadas para confir-
mação dessa teoria e, se necessário, ajustes das hipóteses estabelecidas.

4.6	Contribuição	aos	projetos	em	estacas	hélice	contínua

A estaca tipo hélice contínua é um avanço relativamente recente na enge-
nharia de fundações e só recentemente foi introduzida no Distrito Federal. Para 
compreender o seu comportamento nos solos regionais, Silva et al. (2002) pu-
blicaram os primeiros resultados sobre a adaptabilidade da solução aos solos do 
Distrito Federal e compararam as capacidades de carga obtidas pelos principais 
métodos de dimensionamento, baseados em SPT, SPT-T e CPT, com o resultado 
obtido em uma prova de carga estática e instrumentada executada em uma esta-
ca hélice contínua com diâmetro de �0 cm e 18,00 m de comprimento (Figuras 
22 e 2�). Os resultados calculados variaram entre si. Em relação ao resultado 
obtido na prova de carga, a comparação, mostra que os métodos de Aoki e Ve-
loso (19�5) e do Eurocpt (19�9) ofereceram valores próximos ao da carga de 
início da plastificação. No entanto, se for considerado, por exemplo, o critério de 
ruptura correspondente a 10% do diâmetro da estaca, os métodos de Antunes & 
Cabral (1996) e de Décourt & Quaresma (19�8) seriam os que mais se aproxi-
mariam. Todos os métodos citados foram detalhados e referenciados em Silva et 
al. (2002). Os autores, porém, decidiram por prosseguir com as investigações de 
modo a cobrir outros perfis de solo.

Figura 22 – Transferência de carga ao longo da profundidade (Silva et al., 2002).
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Figura 2� – Resultado comparativo dos métodos de capacidade de carga basea-
dos no SPT, SPT-T e CPT com a prova da carga (Silva et al., 2002).

Magalhães (2005) estudou os principais métodos de determinação da capa-
cidade de carga de estacas tipo hélice contínua, utilizando um banco de dados 
nacional e regional. Para as provas de carga desse banco de dados e a partir 
de uma análise estatística, compararam-se as previsões pelos diversos métodos 
semiempíricos baseados no ensaio de SPT e SPT-T com os resultados experi-
mentais. Foram analisadas as formulações originais dos métodos, bem como 
as alterações propostas para os coeficientes utilizados, buscando-se melhorar a 
precisão e a confiabilidade de cada método.

Verificou-se que os métodos de Antunes & Cabral (1996), Gotlieb et al. 
(2000) e Décourt & Quaresma (19�8 – modificado em 1996) foram os que apre-
sentaram os melhores resultados, tanto nas formulações originais quanto para 
os ajustes propostos na dissertação (Tabela �). Magalhães (2005) comparou tam-
bém os recalques medidos nas provas de carga constantes do banco de dados 
analisado, com as previsões elásticas dos métodos de Poulos & Davis (1980) e 
Randolph & Wroth (19�8) verificando uma boa aproximação por esses méto-
dos elásticos. E, finalmente, constatou que o comportamento carga-recalque das 
provas de carga de Brasília, DF, e Goiânia, GO, seguiu a tendência do banco de 
dados nacional. Os métodos utilizados por Magalhães (2005) estão detalhados e 
referenciados em sua dissertação.

Araújo et al. (2009) analisaram os dados obtidos durante o monitoramento 
na execução de 6 estacas hélice contínua, verificando se estes possuíam relação 
com os resultados dos ensaios SPT e com as capacidades de carga obtidas por 
meio da execução de provas de carga. Com o estudo, obtiveram-se os primeiros 
resultados para diferentes tipos de solo das cidades de Brasília e Goiânia, resul-
tando em relações entre os resultados do torque medido na execução, o SPT e 
a capacidade de carga determinada por meio de cálculo e das provas de carga. 
Nas análises comparativas entre torque e SPT, percebeu-se que as duas variáveis 
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são dependentes e proporcionais (Figura 2�). Verificou-se ainda que se pode re-
lacionar com confiabilidade o torque acumulado com a capacidade de carga da 
estaca para o solo estudado. Com isso, apresentaram uma metodologia simples 
e confiável para controle das fundações executadas em estacas hélices contínua 
monitoradas. A rotina sugerida no estudo foi disponibilizada e está sendo usada 
como técnica de controle por empresas que atuam na área. 

                                       (a)                                                                   (b)
Figura 2� – Capacidade de carga última (a) versus torque acumulado e (b) versus 
NSPT (Araújo et al., 2009).

Costa (1996) iniciou estudos pioneiros no Distrito Federal e no Centro-
Oeste sobre o uso do ensaio de integridade de estacas (PIT) para uso em funda-
ções profundas, em particular as do tipo hélice contínua. A Figura 25 apresenta 
a foto do equipamento adquirido na ocasião e mostra um dos primeiros ensaios 
realizados. Desde então, pode-se estimar que mais de �000 estacas já tenham 

Tabela � – Comparação entre os métodos originais (esquerda), métodos ajusta-
dos (direita) versus provas de carga estáticas (Magalhães, 2005). 
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sido testadas na região por essa técnica, a qual se mostrou extremamente eficaz 
e racional no sentido de prever possíveis problemas futuros na fundação e/ou 
diagnosticar práticas maléficas de execução da fundação. Recentemente, após 
mais de uma década de experiência, foi apresentado por Cunha (2008) o critério 
de classificação da qualidade da estaca que vinha, e ainda vem, sendo utilizado 
desde então (com pequenas mudanças e refinamentos ao longo do tempo) nos 
resultados do ensaio PIT em obras avaliadas no Distrito Federal e no Centro-
Oeste em geral. A Figura 26 mostra um exemplo do critério de classificação “A” 
desse autor.

Figura 25 – Foto do equipamento PIT adquirido pela UnB em 1996.

Figura 26 – Exemplo de resultado PIT para um critério de classificação (Cunha, 
2008).

5 Outros Aspectos Estudados para as Fundações Profundas 

Anjos (2006) executou provas de carga em grupos de estaca do tipo hélice 
contínua em verdadeira grandeza, assentes no campo experimental da UnB. Além 
disso, efetuou provas de carga em tubulões de forma a entender melhor o meca-
nismo de carga e o deslocamento, além de avaliar e calibrar métodos de simulação 
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com base em ensaios de campo (SPT, CPT). No trabalho, Anjos (2006) ampliou o 
entendimento a respeito da capacidade de suporte e da relação carga-deslocamen-
to de fundações profundas tipicamente empregadas no Distrito Federal, como, por 
exemplo, as estacas escavadas, os tubulões e as estacas do tipo hélice contínua. O 
estudo experimental fez-se acompanhar de simulações numéricas do comporta-
mento dessas fundações. Usaram-se resultados de ensaios SPT e CPT como forma 
de verificação das análises de capacidade de suporte propostas. Na análise das re-
lações carga-deslocamento obtidas nas provas de carga, utilizou-se a metodolo-
gia de Fleming (1992), que adota funções hiperbólicas para representar a relação 
carga-deslocamento, tanto do fuste quanto da base, a qual se mostrou adequada, 
sobretudo na estimativa da carga de trabalho (Figura 2�).

Devido à sua simplicidade e fácil aplicação, sua utilização em projetos foi 
sugerida para uso prático. Anjos (2006) propôs ainda uma adaptação do método 
de Paikowsky (1999) para estimar a carga limite de fundações escavadas a partir 
de provas de cargas que não foram levadas à condição de “ruptura”. O método 
proposto baseia-se nas metodologias de Chin (19�0) e Davisson (19�0), cujo va-
lor da carga limite está associado a certo valor de deslocamento. Os resultados, 
em termos de carga e deslocamento, mostraram-se realistas e satisfatórios, em 
especial para os deslocamentos associados à carga limite. Avaliou-se também a 
influência da tensão residual nos resultados de provas de carga instrumentadas. 
Para esse fim, utilizou-se o software Unipile (Goudreault & Fellenius, 1990). An-
jos (2006) observou que negligenciar o efeito da tensão residual conduz a erros 
na interpretação das cargas em profundidade. Por exemplo, as cargas estimadas 
na base são menores, enquanto que as do fuste são maiores, quando comparadas 
com a distribuição “real” obtidas de provas de carga vertical. Todos os métodos 
utilizados e a metodologia sugerida encontram-se detalhados e referenciados 
em Anjos (2006).

Figura 2� – Metodologia de Fleming aplicada à estaca escavada.
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Por fim, Anjos (2006) realizou provas de carga em grupos de fundação car-
regados verticalmente (1, 2 e � estacas tipo hélice contínua) no Campo Experi-
mental da UnB e fez análises numéricas em um estaca escavada e em um tubulão 
executados nesse local. Nesse caso, utilizou-se tanto de funções de transferência 
de carga quanto dos softwares GEO� (módulo Piles) e PLAXIS 2D. Os resultados 
mostraram-se satisfatórios, em particular na estimativa da carga de trabalho.

Importante trabalho foi realizado por Moura (200�), que estudou e deta-
lhou as fundações para aerogeradores assentes em areia de duna no Município 
de Fortaleza, CE, onde foram verificados os métodos de capacidade de carga e 
recalque com base em ensaios convencionais de campo, entre os quais SPT, e 
PMT (pressiômetro de Ménard), observando sua adaptabilidade no dimensio-
namento das fundações superficiais para esse tipo de estrutura. 

6	Conclusões

O ganho de conhecimento gerado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia da UnB em termos de publicações, de formação de pessoal, de troca 
de experiência indústria-academia, de técnicas inovadoras, know how implanta-
dos na região e de cursos ministrados tem sido, sem dúvida, fundamental para 
o progresso tecnológico e para o desenvolvimento do Centro-Oeste e do país 
como um todo. Uma pequena parte desse conhecimento, voltado à área de fun-
dações, está aqui descrito. 
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Capítulo 17
O Estudo de Radier Estaqueado na UnB

Maurício M. Sales
Renato P. Cunha

Radier estaqueado é um termo empregado para descrever uma fundação 
mista, que agrupa um elemento superficial, radier, e um grupo de estacas, onde 
se considera o contato do radier com o solo e a interação de todos os elementos 
dessa fundação.

Tanto o radier quanto as estacas são responsáveis pela capacidade de carga 
e pelo recalque do conjunto. A parcela da carga que é transferida diretamente 
ao solo pelo contato solo-radier e a que chega a cada estaca é fruto de diversos 
fatores intervenientes, entre os quais se destacam: a geometria da estaca, o posi-
cionamento das estacas, o módulo elástico do solo e a rigidez do radier.

Trabalhos antigos como Zeevaert (195�), Kishida e Meyerhof (1965) e Pou-
los (1968) já mencionavam situações que hoje se encaixariam nesse tipo de fun-
dação. Entretanto, somente a partir da década de 80 que um maior interesse 
pelo tema pode ser notado nas pesquisas internacionais. Três grandes grupos de 
pesquisadores merecem ser citados pelos relevantes trabalhos desenvolvidos: o 
grupo australiano, com as contribuições de Poulos, Randolph, Small e outros; 
o grupo italiano, com Viggiani, Mandolini e colegas, e o grupo alemão, com os 
trabalhos de Franke, El-mossalamy, Reul e parceiros.

No Brasil, o grupo da UnB foi um dos pioneiros a se dedicar sistematica-
mente ao tema a partir de 199�, com o desenvolvimento de trabalhos teóricos, 
experimentais e numéricos. Muito se avançou, mas muito ainda pode ser explo-
rado nesta forma moderna de se encarar uma fundação mista e que ainda não é 
contemplada na maioria das normas internacionais. A seguir, são resumidos os 
trabalhos realizados nesses últimos 12 anos de dedicação ao tema.

Sales (2000), em um trabalho pioneiro nesta área, fez uma revisão crítica do 
comportamento de sapatas estaqueadas e de radiers estaqueados, apresentando 
definições, a motivação de seu estudo e o desempenho de obras que empregaram 
essa alternativa de fundação. Nesse trabalho, foram realizadas nove provas de 
carga no Campo Experimental da UnB, para avaliar o desempenho de elementos 
isolados, bem como associados na forma de grupo ou sapatas estaqueadas. Os 
testes foram realizados tanto na condição natural de umidade do solo, como na 
situação pré-inundada, como mostrado nas Figuras 1 e 2.



Livro Comemorativo dos Vinte Anos do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia – UnB�82

Figura 1 – Vista de um grupo de quatro estacas ensaiadas.

Figura 2 – Prova de carga de uma sapata sobre quatro estacas, em andamento.

Os testes foram interpretados com o auxílio do programa GARP (Poulos, 
199�), gerando resultados muito interessantes. Tais resultados foram menciona-
dos no artigo State-of-the-art do XVI ICSMGE “Pile foundations: experimental 
investigations, analysis and designs”, em Osaka, por Mandolini et al. (2005).

Essa tese ainda propôs uma nova metodologia para considerar a respos-
ta de estacas totalmente mobilizadas em situações de “sapatas estaqueadas”. O 
novo método foi implementado no programa GARP, denominando-se essa nova 
versão de GARP�, apresentada na forma de equações simples, passíveis de se-
rem usadas na fase preliminar do projeto de uma sapata estaqueada. Aplicou-se 
esse novo método a dois dos testes realizados no Campo Experimental da UnB 
e também a outros dois encontrados na literatura. O novo método simulou de 
forma mais satisfatória os resultados experimentais (Figura �).

A partir desse trabalho, iniciou-se uma profícua interação entre a Univer-
sidade de Brasília e a University of Sydney (Australia), aproximando o grupo 
brasileiro coordenado pelo Prof. Renato Cunha com o experiente e reconhecido 
grupo do Prof. Harry Poulos.
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Figura � – Comparação entre o teste realizado por Décourt (1996) e diferentes 
previsões para uma sapata sobre uma estaca.

Bezerra (200�) retroanalisou as fundações testadas por Sales (2000) utili-
zando diferentes programas e discutindo a importância dos parâmetros envolvi-
dos no desempenho desse tipo de fundação. A Figura � ilustra a importância do 
contato solo-radier na mobilização das cargas nas estacas.

Bezerra (200�) realizou análises numéricas pioneiras de fundações do tipo ra-
dier estaqueado carregadas horizontalmente no Distrito Federal, com o auxílio do 
programa APRAFR (Zhang, 2000). Foi feita uma análise paramétrica dos fatores 
que interferem na resposta dessas fundações quando submetidas a carregamentos 
combinados. Os resultados alcançados ressaltaram que a previsão do comporta-
mento carga-recalque torna-se mais complexa e, em alguns casos, atinge valores 
inesperados quando esforços 
horizontais estão envolvidos. A 
Figura 5 ilustra a distribuição 
de carga ao longo de uma esta-
ca sob um radier quando cargas 
verticais e horizontais são apli-
cadas a esse sistema.

O autor ainda reforçou a 
potencialidade do emprego des-
se tipo de fundação. Destacou 
que ações de otimização do po-
sicionamento das estacas e sua 
geometria poderiam resultar 
em soluções mais econômicas 
sem comprometer a segurança 
da fundação.

Figura � – Distribuição de cargas verticais ao longo de uma estaca. Previsão com 
o programa APRAFR do ensaio VI de Sales (2000).
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Figura 5 – Distribuição de carga ao longo da estaca central: (a) carregamento 
vertical, (b) carregamento horizontal.

Sousa (200�) executou provas de carga em fundações do tipo radier esta-
queado no mesmo tipo de solo previamente efetuado por Sales (2000). Sousa 
(200�), no entanto, estendeu o estudo do comportamento experimental dessas 
fundações quando assentes sob estacas de solo cimento e compactadas com mis-
tura areia-brita, para uso em projetos de conjuntos habitacionais de pequeno 
porte.

Foram realizadas várias provas de carga sobre estacas isoladas, com dife-
rente constituição, e em sapatas sobre uma, três e cinco estacas. Em todas as 
combinações foram realizados testes em solo com umidade natural e na situação 
“previamente inundado”. Os resultados permitiram uma análise do mecanismo 
de transferência de carga de uma fundação assente no solo melhorado, bem 
como o desempenho das estacas de acordo com o tipo de material. Finalmente, 
apresenta-se uma nova metodologia de execução de fundações para a região, em 
especial para casas populares ou obras de pequeno porte.

As Figuras 6 e � ilustram o arranjo das estacas ensaiadas e o aparato empre-
gado nas provas de carga, respectivamente.
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Figura 6 – Arranjo dos grupos de estacas ensaiadas na forma de radier esta-
queado.

Figura � – Arranjo e equipamentos utilizados nas provas de carga de uma sa-
pata sobre estacas curtas de solo-cimento ou em material granular compactado 
(areia-brita-cimento).

Passos (2005) estudou o desempenho de provas de carga em placas realizadas 
em um depósito de areia fofa melhorado pela execução de estacas de areia com-
pactada. A pesquisa envolveu a construção de um depósito arenoso fofo, em mo-
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delo reduzido, mas em campo, cujo melhoramento foi feito com estacas de areia 
e brita. A execução das estacas foi de forma semelhante à técnica empregada na 
região Nordeste do Brasil, adaptando-se o equipamento do SPT para tal fim.

A eficiência do melhoramento foi avaliada a partir de ensaios in situ reali-
zados antes e após a execução das estacas. Tais ensaios incluíram SPT (Standard 
Penetration Test), CPT (Cone Penetration Test), DMT (Dilatometer Test), DPL 
(Dynamic Probing Light) e provas de carga sobre placas. 

A Figura 8 mostra a construção do maciço de areia fofa, execução das esta-
cas de melhoramento e alguns ensaios in situ realizados para a caracterização do 
material. A Figura 9 apresenta um layout das provas de carga realizadas sobre o 
solo melhorado e placas sobre estacas compactadas.

Os resultados das provas de carga sobre placas foram analisados e compa-
rados com as previsões feitas pelo método híbrido (GARP) e com o método dos 
elementos finitos usando o programa PLAXIS �D, a partir da retroanálise dos 
ensaios. Esse procedimento conseguiu prever, de forma razoável, os resultados 
de campo em termos de resposta carga x recalque do sistema de fundação. A 
Figura 10 ilustra as malhas utilizadas nas análises �D.

Figura 8 – Construção do bloco de areia fofa, melhoramento com a execução de 
estacas de areia compactada e a realização de ensaios in situ.

Os resultados das provas de carga sobre placas foram analisados e compa-
rados com as previsões feitas pelo método híbrido (GARP) e com o método dos 
elementos finitos usando o programa PLAXIS �D, a partir da retroanálise dos 
ensaios. Esse procedimento conseguiu prever, de forma razoável, os resultados 
de campo em termos de resposta carga x recalque do sistema de fundação. A 
Figura 10 ilustra as malhas utilizadas nas análises �D.
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Figura 9 – Arranjo das provas de carga realizadas.

Figura 10 – Simulação numérica das provas de carga realizadas.

Os resultados dos ensaios in situ aliados às análises numéricas mostraram 
que a deformabilidade das estacas é da mesma ordem de grandeza daquela do 
solo melhorado. Dessa forma, acredita-se que, para o caso estudado, as funda-
ções superficiais assentes sobre esse tipo de material podem ser tratadas como 
sapatas sobre um solo melhorado equivalente e não como sapatas estaqueadas.

Observou-se, ainda, que o melhoramento promove aumento das tensões 
horizontais do maciço tratado e que o efeito da cravação do tubo é mais signi-
ficativo na densificação do maciço do que a compactação durante a confecção 
da estaca.

Cordeiro (200�) abordou o tema de fundações estaqueadas contendo uma 
ou mais estacas com algum tipo de dano. São apresentados os principais danos 
ocorridos nas fundações estaqueadas e alguns casos reportados na literatura so-
bre reforço de fundações, previsão de capacidade de carga e recalque em grupos 
de estacas com alguma estaca danificada.

Foram realizadas análises paramétricas para alguns grupos de estacas nas 
situações de grupo intacto, grupo danificado e grupo reforçado, avaliando os 
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resultados em termos de capacidade de carga, de resposta carga x recalque da 
fundação e a parcela de carga absorvida por cada elemento de tal sistema nas 
três situações. A Figura 11 mostra um exemplo de bloco estudado, e a Figura 12, 
diferentes formas de reforço.

Figura 11 – Exemplo estudado de radier sobre seis estacas.

Figura 12 – Diferentes posições de estacas danificadas e de estacas introduzidas 
para reforçar o radier estaqueado.

O trabalho ressaltou a importância da posição e da rigidez das estacas no 
comportamento do grupo de estacas. Mostrou que cada grupo com estacas adi-
cionais deveria ser enfocado como uma nova fundação. A dissertação destacou, 
ainda, que a melhor posição e rigidez ótima deveriam ser investigadas e que, 
em alguns casos, usando menor rigidez nas estacas adicionais, poder-se-ia obter 
um reforço mais barato e ainda alcançar comportamento geotécnico mais favo-
rável.

Lima (200�) revisou diversas metodologias sobre otimização de projetos de 
engenharia e sobre sua potencialidade de aplicação ao campo das fundações. Foi 
dado um enfoque maior aos métodos para otimização de problemas discretos.

Foi elaborada uma rotina de otimização baseada no método “Branch and 
Bound”, a qual foi implementada utilizando o programa GARP como uma sub-
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rotina do programa de otimização. Esse programa partia de uma geometria de 
radier estaqueado com as diversas posições possíveis das estacas e carregamen-
tos definidos. A rotina de otimização buscaria a solução ótima (menor custo) da 
fundação, investigando o melhor posicionamento das estacas e altura mínima 
do radier que atendesse aos critérios técnicos impostos de aceitação (recalque 
absoluto máximo, distorção angular máxima, etc.). A Figura 1� ilustra um exem-
plo estudado de um radier sobre até nove estacas, podendo o carregamento ser 
distribuído ou concentrado sobre a placa. Dependendo do recalque máximo im-
posto, o programa encontrava a alternativa de menor custo e a definição do po-
sicionamento ideal para as estacas. A Tabela 1 exemplifica diferentes resultados 
com imposições de recalques máximos entre 20 e �0 mm.

As análises dos diversos exemplos estudados mostraram a importância da 
aplicação de métodos de otimização em projetos de radier estaqueados. Para 
situações mais complexas, com diferentes carregamentos e vários pilares sendo 
suportados por um só radier, a posição ótima e o número de estacas pode sur-
preender bastante a “intuição” de tentativas manuais de otimização. Num último 
exemplo, Lima (200�) retomou um caso apresentado por Sales et al. (2002), que 
apontava a possibilidade de redução de 25 para 1� estacas de um radier estaque-
ado na cidade de Taguatinga-DF, para atender um recalque máximo de 10 mm, 
por meio de tentativas manuais de novas configurações. O programa de Lima 
(200�) encontrou alternativas com apenas três estacas sob o radier que atende-
riam ao mesmo critério, mostrando, assim, a importância e potencialidade do 
método.

                                         (a)                                                                  (b)

Figura 1� – Perfil de solo (a) e malha com os elementos e possíveis posições das 
estacas (b), usados na análise de um exemplo de radier sobre até nove estacas.
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Tabela 1 – Melhores configurações encontradas na otimização do radier apre-
sentado na Figura 1�, perfil 1 de solo.

Load 
case

Maximum 
allowed 
settlem. 
(mm)

Pile
configu-
ration

Maximum 
computed 
settlem.
(mm)

Minimum 
computed 
settlem.
(mm)

Raft
thickness 

(m)

% load 
on the 

raft

Cost 
(US$)

�0 �6.�8 2�.�9 1.0 61.�� 29,012

�5 �2.6� 26.62 1.0 50.�� �1,�69

�0 29.�8 2�.6� 1.0 �6.61 ��,�25

25 2�.65 21.99 1.0 21.62 ��,150

20 Not possible

�0 ��.89 25.�� 1.0 ��.�0 �1,�69

�5 ��.18 21.55 1.0 �1.25 �6,081

�0 29.68 16.65 1.0 16.5� �5,506

25 2�.�2 21.�0 1.�0 19.�5 62,516

20 Not possible

COMENTÁRIOS FINAIS

Outras teses e dissertações encontram-se em andamento na UnB e também 
em parceria com a UFG, para explorar distintos fatores intervenientes na análise 
de um radier estaqueado. Nesta última década, os resultados obtidos no estudo 
de radier estaqueado foram apresentados à comunidade científica e diversos con-
ceitos já foram incorporados pelos projetistas de fundação da região. A crescente 
tendência de construção de edifícios cada vez mais altos aumenta ainda mais a 
necessidade de melhor conhecer o desempenho de radier estaqueado e, com isso, 
alimenta o interesse do grupo de pesquisadores envolvidos com o tema.
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