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Este livro é resultante de uma prática de docência desenvolvida ao longo de 

20 anos ministrando disciplinas associadas à área de Geotecnia, destinadas a 

alunos de graduação e pós-graduação. Visando à aplicação prática de aspectos 

teóricos da Mecânica dos Solos, apresentam-se exercícios relacionados com 

o desenvolvimento de projetos de fundações, contenções, aterros sobre solos 

moles, entre outros. Tais exercícios, desenvolvidos em sala de aula, ora transfe-

ridos para estas páginas, são abordados de duas maneiras:

 f Tradicional e sem continuidade, tendo como objetivo a aplicação direta 

de conceitos básicos. Assim, um determinado exercício não se conecta 

diretamente com outros.

 f Diferenciada, com uma questão se conectando com outra subsequente, 

estabelecendo uma “história” consistente. São exercícios fundamentais 

que, interligados de maneira lógica, favorecem a memorização de conceitos 

abordados em diferentes capítulos ou em um determinado capítulo.

De maneira sucinta, os capítulos têm os seguintes conteúdos:

 f O Cap. 1 versa sobre o cálculo de tensões efetivas, fundamentais para as 

análises de deformações e de estabilidade dos solos desenvolvidas em 

capítulos posteriores.

 f No Cap. 2, apresentam-se questões relacionadas com estimativas de 

tensões geradas por carregamentos externos, com foco principal em pre- 

visões de recalques de camadas submetidas a fundações rasas e aterro.

 f No Cap. 3, concentram-se exercícios para previsões de recalques por 

compressão edométrica e estimativas de recalques com base na teoria 

da elasticidade. Nesse capítulo, têm-se algumas questões que concluem 

“histórias” relacionadas com projetos de fundações rasas, conectando 

conceitos dos três primeiros capítulos. Em contrapartida, uma nova 

“história” é sugerida, referente a uma análise de aterro sobre solo mole, 

com posterior implementação no Cap. 5.

 f No Cap. 4 são resolvidas questões que envolvem fluxos em meios porosos 

e, assim, são pertinentes as estimativas de poropressões, vazões e 
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gradientes hidráulicos. Alguns conceitos são fundamentais para poste-

riores análises de estabilidade. Apenas uma situação hidrostática é anali-

sada, correspondente à questão da ascensão capilar.

Exercícios relacionados com percolação de óleo e fluxo em solo não 

saturado, raramente abordados na literatura geotécnica clássica, são 

resolvidos.

 f O Cap. 5 apresenta uma série de exercícios conectados, iniciando com a 

previsão do recalque de uma camada de argila mole solicitada por um 

aterro para um dado tempo. Na sequência são desenvolvidas metodolo-

gias tradicionais, que residem no uso de drenos verticais e na aplicação 

de sobrecarga temporária, cujo objetivo é evitar problemas associados a 

recalques posteriores a um tempo estabelecido. Alguns recursos tipica-

mente usados para monitorar recalques e o processo de adensamento são 

mostrados.

 f O Cap. 6 é o que apresenta o maior número de exercícios, com conceitos 

básicos de resistência ao cisalhamento e uma série de aplicações em 

análises de estabilidade de taludes, de aterro sobre solo mole, de obras de 

contenção e de fundações. Um exercício simples, com análise probabilís-

tica, encerra o capítulo.
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A previsão comportamental do meio físico, a partir de conceitos de Mecânica dos 

Solos, tem como base fundamental a definição da tensão efetiva (σ′ ), que é utili-

zada amplamente em estimativas de deslocamentos e análises de estabilidade. 

Neste livro, σ′ é diretamente ou indiretamente abordada nas seguintes matérias:

 f estimativas de recalques (Cap. 3);

 f fluxo em meios porosos (Cap. 4);

 f teoria do adensamento unidimensional (Cap. 5);

 f resistência ao cisalhamento (Cap. 6).

Os exercícios deste capítulo se apresentam com duas abordagens: a primeira 

é teórica e visa mostrar conceitos fundamentais da Mecânica dos Solos, 

relativos a tensões efetivas em solos saturados e não saturados. Na segunda 

abordagem, os conceitos são aplicados de maneira objetiva, com cálculos, para 

solos saturados.

Exercício 1.1
Deduza as equações de Terzaghi (1936) e de Bishop (1959) para tensões 

efetivas em solos saturados e não saturados, 

respectivamente (Fig. 1.1).

Solução:
Com base no prisma imaginário de solo destacado 

na Fig. 1.1, tem-se à profundidade z um solo saturado 

aplicando tensão total (σ), com a incidência de forças 

Ni′ entre partículas e com a ação de uma carga 

gerada pela poropressão (u) atuante em uma área de 

água (Aw):

σ =
′Ni∑

A
+

u ⋅ AW

A
∴σ = ′σ i +

u ⋅ AW

A
∴ ′σ i = σ −

u ⋅ AW

A

em que σ′i é a tensão gerada pelo esqueleto sólido.

Tensões efetivas 1

Fig. 1.1 Detalhes do esqueleto sólido e dos poros do solo

Sólido

z

Água

Ar

u
Ni’Ni’

Área = A

N.A.

Sólido

Água



Tensões efetivas

11

Exercício 1.2
Calcule a tensão total, a poropressão e a 

tensão efetiva atuantes à cota –12,5 m do 

perfil geotécnico A (Fig. 1.3).

Solução:
Em todas as questões que envolvem cálculos de 

tensões, são usados índices físicos dos solos, cujas 

definições são apresentadas no Quadro 1.1.

Para o cálculo da tensão total, são necessários 

os valores das espessuras das camadas com seus 

respectivos pesos específicos (γt ou γsat), lançados no 

seguinte somatório:

= zi
i=1

n

i = 1,5 18 + 8,5 19 + 2,5 15 = 226 kPa

A poropressão é obtida com a carga piezométrica (z), que nesse caso é a 

distância entre o nível d’água e o nível em foco, multiplicada pelo peso especí-

fico da água (aproximadamente 10 kN/m³):

u = z W = 11 W = 110 kPa

Finalmente, com a tensão total e a poropressão, tem-se a tensão efetiva:

= u = 226 110 = 116 kPa

Como σ′ varia linearmente com a profundidade e a cota –12,5 m fica equidis-

tante entre o topo e a base da camada de argila arenosa, a tensão efetiva calculada 

é a tensão efetiva média da camada de argila arenosa.

Fig. 1.3 Perfil geotécnico A

Quadro 1.1 Índices físicos e suas definições

Índice físico Símbolo Definição

Peso específico total γt Peso total/volume total

Peso específico saturado* γsat Peso total/volume total

Peso específico dos sólidos γs Peso de sólidos/volume de sólidos

Peso específico aparente seco γd Peso de sólidos/volume total

Peso específico da água γw Peso de água/volume de água

Teor de umidade w Peso de água/peso de sólidos

Índice de vazios e Volume de vazios/volume de sólidos

Porosidade n Volume de vazios/volume total

Grau de saturação S Volume de água/volume de vazios

Densidade real dos grãos Gs γs/γw

*O peso específico saturado é o peso específico total do solo saturado.

Cota:

N.A.
Zero
–1,5 m

–10 m

–15 m
Rocha sã

γt = 18 kN/m3 

γsat = 19 kN/m3 

γsat = 15 kN/m3 

Areia média a grossa, pouco compacta, amarela

Argila arenosa, mole, cinza



O cálculo de tensões verticais no solo geradas por carregamentos externos 

(acréscimos de tensões) é particularmente relevante para previsões de recal-

ques em projetos geotécnicos de fundações. A estimativa de tensões horizontais 

provocadas também por carregamentos externos é utilizada com frequência em 

análises de empuxos em obras de contenção.

No primeiro exercício, apresenta-se o uso do método simplificado 2:1 para 

cálculo de acréscimo de tensão vertical (Δσ). O caráter simplificado do método 

fica claro em exercícios posteriores, que utilizam soluções baseadas na teoria 

da elasticidade para previsões de Δσ, com equações tradicionais da literatura 

geotécnica.

Exercício 2.1
Um edifício com 15 pavimentos (Fig. 2.1) 

será construído em um terreno com o 

perfil geotécnico apresentado na Fig.  1.4, com 

pilares incidindo em radier retangular (B = 20 m e 

L = 30 m em planta) assentado à cota –2 m. Consi-

derando que a soma das cargas permanentes 

com as cargas acidentais resulta em 12 kPa por 

pavimento, calcule Δσ à cota –15 m.

Observação: haverá um pavimento de subsolo 

e uma consequente escavação com geometria 

idêntica àquela descrita para o radier.

Solução:
Segundo o método simplificado 2:1, as tensões 

aplicadas no meio se espraiam, com a área de 

aplicação da força Q aumentando a uma razão 

2:1. Assim, Q permanece constante, aplicando 

tensões que diminuem com a profundidade (z), 

tendo em vista que as dimensões B e L da área Fig. 2.1 Perfil geotécnico B solicitado por edifício com 15 pavimentos

Tensões no solo geradas 
por carregamentos 

externos 2

Cota:

Zero
N.A.

–2 m

–10 m

–20 m

Areia média

Argila

Areia 	na

–23 m
Rocha sã

Edifício – 15 
pavimentos

q

2

1

–15 m

∆σ
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Exercício 2.3
Calcule os acréscimos de tensão nos pontos A, B, C e D mostrados na 

Fig. 2.5, gerados pela sapata S5, com balanços iguais (Fig. 2.6), solicitada 

por um pilar com 4.500 kN de carga vertical e com dimensões de 25 cm × 140 cm, 

em planta. A tensão admissível adotada para o projeto da sapata foi de 300 kPa, 

com a qual o solo subjacente sofre deslocamentos admissíveis e tem-se um fator de 

segurança adequado com relação à ruptura do sistema solo/fundação.

Solução:
Inicialmente, o enunciado descreve que a sapata S5 tem balanços iguais. Tradi-

cionalmente, as fundações diretas denominadas sapatas isoladas são dimensio-

nadas com balanços iguais (x = y, Fig. 2.6). Sabendo que B e L são, respectivamente, 

a menor dimensão e a maior dimensão da sapata (em planta) e que b e l são, 

respectivamente, a menor dimensão e a maior dimensão do pilar (em planta), 

vem a seguinte condição geométrica:

Tab. 2.3 Planilha para cálculos de Δσ, com P em x = 0, y = 0 e z = 13 m (Westergaard)

Coordenadas do ponto P

x (m) y (m) z (m)

0 0 13

Carga (kN)
Coordenadas r Δσ

x (m) y (m) (m) (kPa)
1.600 0 0 0,00 3,01
2.000 10 0 10,00 1,17
1.600 20 0 20,00 0,22
3.000 0 15 15,00 0,81
4.500 10 15 18,03 0,79
3.000 20 15 25,00 0,23
1.800 0 30 30,00 0,09
2.300 10 30 31,62 0,09
1.800 20 30 36,06 0,05

Σ 6,46

Fig. 2.5 Pontos para cálculos 

de acréscimos

10 m

Cota: –2 m

Cota: –15 m

A B C D

S5 S6

∆σB∆σA ∆σC ∆σD
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Com todos os dados pertinentes à previsão do 

recalque, é válida uma análise gráfica para visuali-

zação do comportamento do solo para a situação em 

tela (Fig. 3.13).

Assim, o recalque máximo é de recompressão:

10 172,13
0,14 log 0,026 m = 2,6 cm

1 2,12 150,69
  máxρ

  
= ⋅ =  +   

A viabilidade do uso de sapatas é frequentemente 

inferida comparando-se o recalque previsto com o 

admissível. Nesse caso, as sapatas estão apoiadas à 

cota –2 m, em uma camada superficial de areia com 

8 m de espessura, entre as cotas –2 m e –10 m (início 

da camada de argila), e, dessa forma, tal camada 

funciona uniformizando os recalques da camada de 

argila, com função semelhante à de um radier. Nesse 

cenário, é razoável a adoção do recalque máximo 

admissível de 10 cm, usado no Exercício 3.1.

Conclui-se, portanto, que o recalque previsto é admissível e a fundação em 

sapatas é viável para a obra em questão, cujas cargas sugerem a solicitação de um 

edifício com aproximadamente três pavimentos. Por curiosidade, a carga total 

do edifício em questão é 22.680 kN, que, se dividida pela área de 20 m × 30 m, 

geraria uma tensão de 37,8 kPa, assim como o acréscimo máximo e o recalque da 

camada de argila indicados a seguir:

10 15
4 , 4 37,8 0,16356 24,73 kPa

13 13
 A q f m nσ  ∆ = ⋅ ⋅ = = = × × = 

 

10 0,14 150,69 24,73
log 0,03 m = 3,0 cm

1 2,12 150,69
  máxρ × + 

= ⋅ = +  

Verifica-se, então, que a consideração de uma carga distribuída em um radier 

promove um acréscimo próximo ao obtido com pilares apoiados em sapatas isoladas.

Exercício 3.5
Duas situações contrastantes foram observadas nos Exercícios 3.1 e 3.4, 

uma com recalque máximo elevado e consequente inviabilização do uso 

de fundação direta, outra com recalque máximo pequeno, de recompressão, que 

indica a viabilidade do uso de fundação direta. Neste último caso, é pertinente 

uma questão: existe outro recalque, além do recalque primário previsto, que 

seria gerado por um fenômeno físico diferente dos estudados até o momento?

Análise:
Os recalques primários são geralmente os mais significativos em previsões 

comportamentais de solos moles. Não obstante, a literatura geotécnica apresenta 

e

172,13150,69

21,44

180,83 log (σ’)

Fig. 3.13 Análise gráfica da variação do índice de vazios com 

∆σ (σ′ em kPa)



A Fig. 4.1 mostra um problema clássico da Mecânica dos Solos, que envolve 

uma análise de estabilidade de um talude de jusante de uma barragem de terra 

homogênea. As linhas de fluxo apresentadas retratam a trajetória da água que 

percola através dos poros do solo, em uma configuração bidimensional. O arco 

de circunferência é referente a uma análise de estabilidade com modelo de 

ruptura circular, que envolve uma possível zona de movimentação dividida em 

fatias. Nas bases submersas das fatias, de 2 a 7, têm-se poropressões positivas 

que influenciam as tensões efetivas e consequentemente as resistências ao 

cisalhamento usadas na análise de estabilidade. Dessa forma, é fundamental a 

estimativa de tais poropressões em uma situação de fluxo.

De forma geral, para as estimativas das poropressões são necessárias as 

cargas piezométricas nos pontos de interesse. As cargas piezométricas são 

obtidas com o conhecimento das cargas total e de elevação, que são apresen-

tadas no primeiro exercício deste capítulo, em situação de fluxo unidimen-

sional. Em exercícios posteriores, conceitos relativos a fluxos bidimensionais 

são abordados, para cálculos de cargas hidráulicas e de poropressões.

Além das poropressões, uma análise de fluxo visa também à previsão da 

vazão, que é o volume de fluido que atravessa o meio físico em um determinado 

intervalo de tempo. A vazão é usada para dimensionamento de um sistema de 

drenagem adequado, em diversas situações de projeto. A lei de Darcy, de 1856, 

abordada no segundo exercício, é a base para esse cálculo de vazão.

Para ilustrar a importância da previsão da vazão, no quarto exercício é 

descrita uma sequência de procedimentos para dimensionamento de um 

Fluxo em meios 
porosos e capilaridade4

1
2

3

4
5

6
7 8

Barragem homogênea 

Tapete drenante

Linhas de �uxo 
N.A.

Superfície circular

Talude de jusante

Rocha (impermeável)

Resistência ao cisalhamento
Fig. 4.1 Esquema de fluxo em 

barragem de terra

cap4.indd   60 28/04/2021   16:33:07
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carreados, compactando-se o solo. Em compactações de areias, são comuns o 

lançamento de água e o uso de placa vibratória.

Exercício 4.2
Considere o permeâmetro da Fig. 4.2, com uma torneira lançando água 

no nível do ponto A e com água saindo por uma torneira ligada ao 

aparato, no nível do ponto D. Com isso, os dois níveis permanecem constantes e 

é possível medir a vazão (Fig. 4.4).

Com base nos dados mostrados na figura, calcule o coeficiente de permeabi-

lidade para o solo ensaiado.

Solução:
Darcy verificou experimentalmente, em 1856, que a vazão é diretamente propor-

cional à diferença de carga total (∆H), diretamente proporcional à área (A) do 

corpo de prova e inversamente proporcional ao comprimento (L). Definindo um 

coeficiente k, ficou estabelecida a famosa lei de Darcy:

H H
Q A Q k A k i A

L L
∆ ∆

≈ ⋅ ∴ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

Na Mecânica dos Solos, k é conhecido como coeficiente de permeabilidade 

ou condutividade hidráulica do solo. Esse coeficiente representa a influência 

do tipo de solo nos valores da vazão e da velocidade de entrada ou saída da 

água em uma seção de solo com área A. Como a vazão é o volume de água para 

Solo

Ponto A

Ponto B

Ponto D

150 cm3/min

38
,5

50

10

Área A

N.A.1

N.A.2

Fig. 4.4 Permeâmetro de carga 

constante (dimensões em cm)
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Aplicando a lei de Darcy no quadrado, com perda de carga ∆h, tem-se para 

1 m longitudinal de pranchada:

1 m = f
i

e ef

nQ h H
Q k i A k a k Q k H

n b n n
∆ ∆

= = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∴ = ⋅ ⋅ ∆

Lançando os valores fornecidos no enunciado do exercício e os valores de nf 

e ne obtidos com a rede de fluxo, a vazão para 1 m longitudinal de pranchada é:

Q = 10−5 × 4
8

× 2 24 × 60 × 60( ) = 0,864 m3/dia

c) Para o cálculo de FS com relação ao fenômeno de areia movediça, é neces-

sário o gradiente hidráulico máximo na zona de fluxo ascendente, que é 

obtido com a análise dos quadrados em destaque na Fig. 4.18:

0,75 m
0,25

3 m
 

 máx

h
i

L
∆

= = =

1
4

0,25
crítico

máximo

i
FS

i
= = =

Exercício 4.7
O fluxo através da barragem de terra mostrada 

na introdução deste capítulo é não confinado 

ou livre, pois um dos limites da rede de fluxo é a linha 

freática e não existe um obstáculo físico para definir 

sua forma. Trace a linha freática usando a parábola de 

Kozeny, de 1933, com um ponto da parábola na posição 

A (Fig. 4.19) e com foco na posição F. Em seguida, trace 

a rede de fluxo e calcule as poropressões atuantes nos 

pontos médios situados às bases das fatias, de 2 a 7.

Solução:
Com as posições do foco e do ponto A, facilmente é obtida a posição da diretriz, 

haja vista que a propriedade fundamental de uma parábola é a equidistância 

de seus pontos, entre o foco e a diretriz. Assim, o segmento AB tem o mesmo 

comprimento de AF. Os outros pontos da parábola podem ser obtidos com o 

esquema da Fig. 4.20, arbitrando valores para x e calculando os respectivos 

valores de y. Por exemplo, sabendo que o foco está a 2,15 m da diretriz, um ponto 

Impermeável

Estroncas

N.A.

N.A.

A B

F

Rocha (impermeável)

Barragem 
homogênea 

x/3
x

Diretriz

8 m

2 
m

1
2

Cota: +13,5 m

Cota: –0,5 m (referencial)

Cota: zero
1

2

N.A.

Fig. 4.18  Zona de fluxo ascendente com gradiente 

hidráulico máximo

Fig. 4.19 Definição do foco e da 

diretriz para a parábola



A magnitude de um recalque primário pode ser prevista a partir dos conceitos 

descritos no Cap. 3. Neste capítulo, são apresentados os conceitos necessários 

para previsões de recalques primários em determinados intervalos de tempo, 

utilizando a teoria do adensamento unidimensional de Terzaghi (1943).

Essa análise do processo de adensamento é frequentemente usada em 

projetos de aterros sobre solos moles. O objetivo é a aplicação de um ou dois 

métodos para promover a evolução do recalque em um intervalo de tempo 

predefinido, quando necessário.

Por exemplo, a construção de um aeroporto em uma área de baixada tem que 

ser iniciada com o lançamento de um aterro sobre um perfil de solo sedimentar 

marinho com camadas de argilas moles a muito moles. Esse aterro gera acrés-

cimo de tensão e provoca recalques significativos, que evoluem gradativa-

mente com o tempo. Com uma pequena evolução dos recalques, a aplicação do 

pavimento e a inauguração do aeroporto devem seguir com inúmeros problemas, 

tendo em vista os deslocamentos verticais das pistas de pouso e de decolagem. 

Dessa forma, com a certeza de problemas futuros relacionados a recalques, é 

possível a utilização de uma série de métodos para reduzi-los. Neste capítulo, 

são abordados dois métodos para acelerar os recalques, para que ocorram antes 

da conclusão da obra.

O primeiro exercício aborda conceitos relevantes para previsões de recal-

ques com o tempo. Na sequência, são apresentados os métodos para acelerar 

recalques. Apresentam-se ainda exercícios que ilustram o uso de instrumentos 

de campo para monitorar o processo de adensamento.

Exercício 5.1
Um aterro de areia argilosa (γt = 20 kN/m³), com 2 m de espessura e 

grandes dimensões em planta, será lançado sobre o perfil geotécnico 

descrito na Fig. 5.1. A partir de uma campanha de ensaios de adensamento com 

amostras extraídas da camada de argila mole, verificou-se o comportamento 

descrito na Fig. 5.2, para corpos de prova com 2,5 cm de espessura. Com base 

nesse comportamento e nos parâmetros apresentados no perfil, calcule:

A evolução dos 
recalques com o tempo 5
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F s( )= kh

kh

1 ln
rs

r

Com essa última equação, mais dois passos 

empíricos são tradicionais: a adoção de uma relação 

kh/kh′ e de um raio de influência rs. Hansbo (1981) su- 

gere que a razão entre a permeabilidade horizontal 

da zona indeformada e a permeabilidade horizontal 

da zona amolgada é igual a kh/kV. O raio de influên cia, 

segundo Hansbo (1987), é duas vezes o raio equiva-

lente do mandril, que é a lâmina que conduz o dreno 

(encapsulado) até a profundidade de projeto. Como 

o mandril tem seção retangular, tipicamente com  

6 cm × 12 cm, seu raio equivalente é 4,787 cm. Substi-

tuindo os valores na equação correspondente ao 

efeito smear, tem-se F(s) = 0,526.

Voltando à função F(n), com R = 84,6 cm, r = 3,3 cm 

e F(s) = 0,526, tem-se F(n) = 3, com consequente grau 

de adensamento médio horizontal de 67,5%, que é 

superior ao valor da meta (59,8%). Repetindo todos os 

cálculos, com L = 1,642 m, a meta é atingida e o grau 

de adensamento resultante é 70%.

Se fosse adotada uma relação kh/kV = ch/cv =  

kh/kh′ = 2, o valor de L necessário seria de 1,739 m. 

Curiosamente, se o solo fosse considerado isotrópico, 

com o espaçamento arbitrado inicialmente (L = 1,5 m), a meta seria atingida.

Exercício 5.3
Com a malha de drenos projetada no exercício anterior, o grau de 

adensamento resultante é de 70%, não sendo suficiente para evitar 

recalques posteriores ao prazo de 6 meses que antecede a obra descrita na 

Fig. 5.5, por exemplo. Use o procedimento da sobrecarga temporária e projete 

uma altura de aterro, para um período de 6 meses, com o intuito de provocar 

todo o recalque primário do aterro com espessura necessária para que sua 

superfície fique à cota +2 m. Considere a existência dos drenos dimensionados 

no exercício anterior.

Solução:
Este exercício solicita uma superposição de dois métodos muito usados para 

acelerar recalques primários, sendo que o primeiro foi detalhado no exercício 

anterior. O segundo é referente ao uso de sobrecarga temporária, que consiste 

no lançamento de um aterro com espessura superior à necessária, por um deter-

minado período, para provocar todo o recalque primário previsto para o aterro 

com a espessura necessária.

Dreno
vertical

Zona amolgada

kh kh’

rs

Fig. 5.8 Efeito smear



Nos capítulos anteriores, todas as análises de tensões foram realizadas em 

planos horizontais, apenas com tensões normais verticais. Na primeira parte 

deste capítulo, é analisado o estado de tensões em um determinado ponto do 

solo, de maneira mais abrangente, com cálculo de tensão horizontal, a partir da 

definição de um coeficiente de empuxo no repouso. Em seguida, apresentam-

-se conceitos básicos para cálculos de tensões em um plano qualquer, no qual 

atuam tensões normais e cisalhantes.

Na sequência, são desenvolvidas aplicações de conceitos clássicos de resis-

tência ao cisalhamento em diferentes análises de estabilidade. Dessa forma, 

problemas tradicionais da Geotecnia são desenvolvidos, tais como:

 f análises de estabilidade de taludes (infinito e finito);

 f análise de estabilidade de aterro sobre solo mole;

 f análises de estabilidade de obras de contenção;

 f previsões de capacidades de carga para projetos de fundações profundas.

Em vários exercícios, são realizados tratamentos de resultados de ensaios de 

laboratório ou de campo, bem como são feitas reflexões sobre o aspecto compor-

tamental do solo, referente a solicitações drenadas e não drenadas, e também 

com relação a trajetórias de tensões.

Exercício 6.1
Calcule as tensões efetivas, vertical e horizontal, atuantes no ponto P 

mostrado na Fig. 6.1. Sabe-se que a argila é normalmente adensada e 

seu coeficiente de Poisson é igual a 1/3.

Solução:
Imagina-se que a camada de argila foi se depositando gradativamente, com 

incrementos de tensões no plano horizontal e consequentes deslocamentos 

verticais (Fig. 6.2), com deslocamentos horizontais nulos, em função de acrés-

cimos iguais de tensões em elementos vizinhos. Como não se têm deslocamentos 

Estado de tensões 
e resistência ao 
cisalhamento6
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cisalhante efetiva ou tensão cisalhante total, usa-se 

apenas o termo tensão cisalhante.

Exercício 6.3
Muitos deslizamentos de taludes ocorrem em 

perfis geológicos com uma camada de pequena 

espessura (H) de solo, em relação ao comprimento (L), 

com características geomecânicas radicalmente dife- 

rentes, quando comparadas com as características do 

material subjacente, como ilustra a Fig. 6.8. Essa hetero-

geneidade abrupta, associada à estratigrafia, permite 

uma análise simplificada com duas superfícies para- 

lelas (A e B), desprezando-se os arcos de circunferência 

existentes no topo e no pé da encosta. Esse é o modelo 

do talude infinito, mostrado na Fig. 6.9.

Para este exercício, o solo apresentado na Fig. 6.8 

é resultante de ações de intemperismo em um 

granito, que é uma rocha magmática intrusiva. Esse 

solo permaneceu no local de formação e é, assim, 

chamado de solo residual. Nesse caso particular, o 

solo em tela é residual jovem, que se caracteriza por 

guardar características da rocha-mãe, inclusive com 

juntas reliquiares.

A caracterização do solo residual jovem mostrou 

uma pequena fração de silte (10%) dispersa em uma 

matriz arenosa (90%), com cor variegada. Corpos 

de prova, moldados a partir de blocos extraídos da 

encosta, foram submetidos a ensaios de cisalhamento 

direto com diferentes tensões normais de confi-

namento. A Tab. 6.1 apresenta os piores resultados 

obtidos na ruptura, com as tensões efetivas confi-

nantes e as respectivas tensões cisalhantes máximas, 

com corpos de prova inundados (considere que a 

inundação os satura).

Sabendo que a encosta tem uma inclinação de 20°, altura de 5 m, γt =  

18 kN/m³ e γsat = 19 kN/m³, analise sua estabilidade, com as seguintes condições:

a) Com poropressão nula.

b) Com fluxo paralelo às superfícies A e B, com a linha freática coincidindo 

com a superfície A.

Solução:
a) Esta análise de estabilidade, referente ao talude infinito, pode ser feita 

comparando-se a tensão cisalhante atuante (τ) com a resistência ao 

u

u

Tensões efetivas Tensões totais

σ‘, σ
σ3 σ1

σ’1σ’3

σασ’α

τ

τα τα

2α 2α

Fig. 6.7 Círculos de Mohr de tensões efetivas e tensões totais

H

Superfície A

Superfície B

L

Rocha alterada
Solo residual jovem de granito

Fig. 6.8 Perfil com baixa razão H/L

�

T

W N

∞

∞

Fig. 6.9 Modelo de talude infinito

Tab. 6.1 Resultados dos ensaios 

de cisalhamento direto

σ′ (kPa) τmáx (kPa)

50 35,0
75 52,5
100 70,0
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O valor médio do ângulo de atrito efetivo é de aproximadamente 37°. Segundo 

a teoria de Rankine, o empuxo ativo é o seguinte:

E q K H
⋅ ⋅ ×= + ⋅ ⋅ = + × =

2 19 4
20 0,24858 4 57,67 kN/m

2 2
 t a

a a

H Kγ  
  

Com uma compacidade média de 55%, a areia em foco é medianamente 

compacta (35% < CR < 70%). De acordo com a Tab. 6.22, é razoável o uso de  

PD = 1,35 · Ea (médio, entre os sugeridos para as condições fofa e compacta). 

O valor do empuxo empírico é simplesmente a soma das áreas retangulares 

descritas na Fig. 6.69:

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ = × ×0,6 1,2
0,3 0,7 1,02 1,02 1,35 57,67 79,41 kN/m D D

Dempírico

P P
E H H P

H H
⋅ ⋅

=

Exercício 6.14
Considere o uso de grampos (Fig. 6.70) para a situação apresentada no 

exercício anterior, substituindo as estroncas. Calcule o espaçamento 

horizontal (Fig. 6.71) necessário para o uso de barras de aço CA-50, com 20 mm 

de diâmetro. Em seguida, especifique os comprimentos necessários para os 

grampos, tendo em vista que ficarão envolvidos por uma calda de cimento 

injetada em uma perfuração com 76 mm de diâmetro. Sabe-se que um esforço 

médio de tração de 104 kN, obtido a partir de 20 ensaios de arrancamento, foi 

necessário para promover a ruptura na interface solo/grampo. A configuração 

do ensaio é mostrada na Fig. 6.72.

Solução:
Os grampos ou agulhas ou chumbadores têm resistência a esforços de tração, 

que são acionados com um deslocamento da zona ativa (Fig. 6.70), sendo, dessa 

forma, elementos passivos. Assim, os grampos se diferenciam dos chamados 

tirantes, que são executados para serem protendidos, com trechos livres e 

bulbos de ancoragem.

De maneira simplificada, as componentes horizontais dos esforços de 

tração nos grampos têm que suportar o empuxo de 79,41 kN/m calculado no 

Exercício 6.13:

cos
cos h hempírico

empírico

N T
N T E e e

E
αα ⋅ ⋅

⋅ ⋅ = ⋅ ∴ =

em que eh é o espaçamento horizontal entre grampos, N é o número de grampos, 

T é o esforço de tração e α é a inclinação do grampo em relação à horizontal. O 

esforço de tração é o menor valor obtido ao comparar a resistência estrutural 

admissível do grampo com sua resistência admissível ao arrancamento. Uma 

postura comum de projeto é usar o máximo possível do grampo, ou seja, sua 

resistência estrutural. Para tanto, especifica-se um comprimento de ancoragem 

na zona passiva suficiente para que a resistência admissível ao arrancamento 

seja igual ou maior do que a resistência estrutural admissível (Test):
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 f Carga mínima:  

Qmín = 8.000 1,05
20

180 2
(10 22 + 10 1,252 )

= 414 kN

Como a carga máxima é superior à resistência estrutural (424 kN), é neces-

sário aumentar o número de estacas ou modificar o espaçamento entre estacas 

em y. Aumentando o espaçamento em y, tem-se um efeito de redução da 

diferença entre as cargas máxima e mínima. Usando, por exemplo, um espaça-

mento de 4,5 m entre as linhas B e C e uma distância de 6 m entre as linhas A e D, 

têm-se cargas máxima e mínima iguais a 424 kN e 416 kN, respectivamente.

Simulando a incidência do momento em torno do eixo y, as cargas máxima e 

mínima são, respectivamente:

 f Carga máxima: Qmáx = 8.000 1,05
20

+ 60 1,5
(8 1,52 + 8 0,752 )

= 424 kN

 f Carga mínima: Qmín = 8.000 1,05
20

60 1,5
(8 1,52 + 8 0,752 )

= 416 kN

Portanto, com Qmáx = 424 kN, o espaçamento em x não precisa ser modificado.

Exercício 6.18
No Exercício 6.16, a análise de capacidade de carga do sistema solo/

estaca foi feita de maneira teórica para um solo homogêneo. Na prática, 

é muito frequente o uso de métodos empíricos ou semiempíricos para previsões 

de capacidades de carga em meios estratificados. Este exercício visa à aplicação 

dessa metodologia tradicional.

Para a planta de pilares mostrada na Fig. 6.76, calcule o comprimento total 

necessário de estacas hélice (D = 300 mm) e também o comprimento total para 

uma solução alternativa em estacas pré-moldadas de concreto (D = 260 mm), 

tomando como base o perfil apresentado na Fig. 6.81, revelado a partir de sonda-

gens SPT. Use o método de Aoki e Velloso (1975), modificado por Monteiro (1997), 

para as previsões de capacidade de carga.

Observação: de acordo com o fabricante, a resistência estrutural admissível 

é de 700 kN para a estaca pré-moldada com 260 mm de diâmetro.

Solução:
Os métodos semiempíricos, amplamente usados para previsões de capacidade 

de carga do sistema solo/estaca, baseiam-se em ensaios in situ de penetração 

(CPT ou SPT) para a obtenção das tensões resistentes de ponta e lateral. De 

acordo com o método semiempírico de Aoki e Velloso (1975), tais tensões são as 

seguintes:

1

2

c
p

s
l

q
r

F
f

r
F

=

=
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Adotando uma postura conservadora, tomando como referência a sondagem 

SP-3 e desprezando a resistência de ponta, com um número total de 122 estacas 

é necessário um comprimento total de 3.272 m, com estacas de 26 m para os 

pilares P7 e P9 e estacas de 27 m para os outros pilares. O comprimento ligeira-

mente inferior para P7 e P9 se deve ao arredondamento do número de estacas e 

à consequente carga por estaca (401 kN, que consta na Tab. 6.30).

Para o dimensionamento da metragem necessária de estacas pré-moldadas 

de concreto, de maneira conservadora, é necessário o uso da capacidade de 

carga do sistema solo/estaca obtida a partir da sondagem SP-3, aos 22 m (307 kN, 

Tab. 6.34). A profundidade é predefinida pois, nos três furos de sondagem, nesse 

nível, ocorre um NSPT maior ou igual a 20 golpes. Nessas condições, a insistência 

Tab. 6.33 Capacidades de carga para estaca hélice (D = 300 mm)

Sondagem SP-1 Sondagem SP-2 Sondagem SP-3

Profundidade 
(m)

Rl (kN) Rp (kN) R (kN) Rl/2 (kN) Rl (kN) Rp (kN) R (kN) Rl/2 (kN) Rl (kN) Rp (kN) R (kN) Rl/2 (kN)

2 15 52 67 8 11 52 63 6 19 69 88 10

3 34 80 114 17 34 92 126 17 46 120 166 23

4 53 92 145 27 61 143 204 30 80 166 246 40

5 76 143 219 38 106 189 296 53 129 218 347 65

6 129 161 290 65 160 201 360 80 190 224 414 95

7 160 183 343 80 194 195 389 97 228 218 446 114

8 198 172 370 99 236 189 425 118 274 133 407 137

9 243 195 438 122 285 218 503 143 281 79 360 140

10 289 235 524 144 338 252 591 169 284 14 298 142

11 354 241 594 177 403 185 588 202 288 14 302 144

12 403 258 661 202 410 111 521 205 295 24 319 147

13 460 212 672 230 417 16 433 208 309 31 340 154

14 494 206 701 247 419 20 439 210 319 31 350 160

15 540 201 741 270 430 20 449 215 326 24 350 163

16 593 206 800 297 437 21 458 218 333 24 357 167

17 631 224 855 316 440 21 461 220 344 24 368 172

18 688 235 923 344 451 21 471 225 351 24 375 175

19 749 252 1.001 375 458 24 482 229 358 24 382 179

20 798 225 1.024 399 465 77 541 232 368 76 444 184

21 854 196 1.051 427 524 125 649 262 424 120 544 212

22 914 200 1.114 457 576 200 777 288 472 188 661 236

23 988 208 1.196 494 654 200 855 327 547 196 743 273

24 1.051 220 1.271 526 714 212 926 357 610 224 834 305

25 1.122 240 1.362 561 777 232 1.009 389 684 271 955 342

26 1.215 240 1.455 608 874 240 1.114 437 803 271 1.074 402

27 1.278 302 1.581 639 941 322 1.263 470 867 279 1.145 433

28 1.409 279 1.687 704 1.082 298 1.381 541 948 228 1.176 474

29 1.479 310 1.790 740 1.157 318 1.475 578 1.019 259 1.278 510




