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1. Resumo

Neste trabalho serão exploradas primeiramente as características das argilas

moles,  sua  origem  e  formação  e  propriedades  geotécnicas,  principalmente  em

relação a sua resistência, visando um conhecimento amplo na influência que essas

propriedades  podem  ter  durante  e  após  a  execução  de  obras.  Ainda  serão

estudados diversos métodos para a obtenção de seus parâmetros de resistência por

meio de ensaios de laboratório e de campo, bem como suas correlações; e por fim

será  feita  uma  análise  de  diversas  soluções  que  podem  ser  adotadas  para  a

melhoria  das  fundações  nos  solos  com  presença  de  argila  mole,  buscando

alternativas que se adequem a esse tipo específico de solo.

2. Introdução

Na construção civil, o solo tem uma importância fundamental, pois é sobre ele

que as estruturas de obras, como construção de estradas, barragens, edificações ou

aterros,  são apoiadas. Antes de iniciar qualquer tipo de construção é necessário

conhecer o tipo de solo em que será realizada.

Um dos maiores desafios para o homem que atua na construção civil,  é a

realização de obras sobre os solos compressíveis que são, em geral, argilas moles,

formadas durante o período Quaternário, de origem fluvial ou marinha, ou seja, solos

de  deposição  recente.  Os  solos  de  argilas  moles  apresentam  em  geral

características, como baixa resistência, baixa permeabilidade e alta deformabilidade,

desse modo um estudo bem detalhado é de vital importância na consolidação de

fundações sobre eles.

Os maiores problemas e desafios que se apresentam nas construções sobre 

argilas moles: estabilidade da fundação durante e após a construção, decaimento da

capacidade de suporte do solo e recalques de aterros ao longo do tempo.

3. Objetivos

O propósito deste trabalho é estudar os métodos mais apropriados para que 

as fundações em regiões, que apresentam a predominância de argilas moles, 

tenham mais estabilidade. Em seguida será realizado um estudo mais 



aprofundado da solução de melhoria com o método das colunas de brita.

4. Metodologia

O estudo proposto será dividido nas seguintes atividades:

4.1 Estudo de resistência ao cisalhamento das argilas moles:

Nesta  fase  serão  estudados  os  diversos  métodos  para  a  obtenção  da

resistência do cisalhamento:  Ensaios de Laboratório,  Ensaios de Campo e

Correlações.

4.2 Método de análise de estabilidade de taludes:

Método geral das Lamelas, Método de Fellenius, Solução Bishop Simplificada

e Ábacos

4.3 Solução de melhorias dos solos moles:

Nesta fase serão apresentados os conceitos e processos executivos:  Pré-

carregamento e sobrecarga temporária, Remoção e substituição do solo mole,

Construção por etapas, Bermas de equilíbrio, Geodrenos com e sem vácuo,

Colunas de Brita e Jet Grouting.

4.4 Estudo de caso:

Será estudado a solução de colunas de brita com maior profundidade e 

detalhamento.

5. Desenvolvimento

Nessa primeira etapa do trabalho foi realizado um diagnóstico da importância

do conhecimento acerca de solos compostos por argilas moles, pois o Brasil possui

uma grande parte  de seu território  que apresenta estes tipos de solos,  que têm

características  desfavoráveis  para  a  construção  civil.  Desse  modo  é  de  vital

importância  ter  um  conhecimento  amplo  sobre  suas  propriedades  geotécnicas,

principalmente no que diz respeito a resistência ao cisalhamento das argilas moles,

para que se possa melhorar a estabilidade ao realizar obras sobre estes solos. 

Em função do exposto sobre a resistência ao cisalhamento foram estudados

diferentes  métodos  de  obtenção  desse  parâmetro,  sendo  eles:  Ensaios  de



laboratório, os quais são precisos; porém a amostragem é difícil e a amostra pode se

deformar no processo de retirada e moldagem; ensaios de campo como Vane Test e

correlações que são métodos que podem fornecer parâmetros mais adequados. A

seguir, foram estudados métodos de análise de estabilidade de taludes que podem

ser utilizados para conseguir a resistência necessária na execução das obras.

6. Resultados Preliminares

Dentro  os  métodos  que  foram  estudados  estão  soluções  que  envolvem

apenas movimentação de terra, porém quando essa primeira tentativa de adequar a

inclinação do talude à resistência da fundação não for possível, é indicado o reforço

da fundação, que será apresentado na próxima etapa do trabalho.Nessa próxima

etapa, serão analisadas soluções como: pré-carregamento e sobrecarga temporária,

construção por etapas, bermas de equilíbrio, soluções com geodrenos com e sem

vácuo, Jet Grouting e por último com maior aprofundamento, a solução com colunas

de britas.
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