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RESUMO: Nesse trabalho apresentam-se as soluções de fundações, aplicando-se conhecimentos 
teóricos, experiência e prática local, das estruturas (postes-torre) de uma linha de transmissão de 69 
KV, que interliga duas subestações, localizadas na cidade de Maceió, cujo trajeto passa por uma 
área muito próxima a Lagoa Mundaú, na qual tem-se ocorrência de trechos com espessas camadas 
de solos orgânicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reforço de Fundação, Estaca Escavada de Pequeno Diâmetro, Argilas 
Moles. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Quanto ao aspecto geotécnico e geológico, 
Maceió divide-se em três áreas sedimentares. A 
parte alta, que tem altitude média de 40 m, 
subsolo constituído de sedimentos do Terciário, 
formação Barreiras, com predominância de 
argilas arenosas e siltosas ou areias e siltes 
argilosos de consistência ou compacidade 
crescentes com a profundidade. O lençol 
freático, encontra-se em profundidades 
superiores a 30 m (Marques, 2006). As outras 
duas áreas são baixas: uma litorânea (banhada 
pelo mar) e a outra é lagunar. Ambas são 
constituídas, geologicamente, de sedimentos do 
Quaternário. A região litorânea tem o subsolo 
composto de solos arenosos (areias e siltes) de 
compacidade variável entre fofa e muito 
compacta e ocorrências de arenitos ou calcários. 
O lençol freático ocorre na profundidade média 
de 2,0 m. A área lagunar e de restinga situam-se 
80% a Noroeste, e o restante a Sudeste (em 
relação ao centro de Maceió). É banhada pela 
lagoa Mundaú e um canal que liga essa lagoa ao 
mar. O subsolo dessa área é constituído de 
sedimentos do Quaternário, com predominância 

de argilas orgânicas moles e muito moles, 
eventualmente turfosas. Em algumas partes 
dessa área não se tem a ocorrência de solos 
orgânicos. Têm-se areias e siltes de 
compacidade fofa a muito compacta. Ocorrem 
também, nos primeiros metros, antigos aterros 
de solos argilo arenosos, às vezes contaminados 
com solos orgânicos e o lençol freático tem 
profundidade média de 1 m (Gusmão et al, 
2005).  

A linha de transmissão, cujas fundações é o 
objetivo desse trabalho, foi construída nessa 
área. 

Essa linha de 69 KV, que ao longo de sua 
extensão de 2400 m, aproximadamente, tem 34 
estruturas (postes-torre), teve os trabalhos de 
execução iniciados sem nenhum tipo de 
sondagem do terreno nos pontos de implantação 
dos postes-torre. Quando os engenheiros da 
compainha elétrica foram alertados sobre o tipo 
de solo daquela área (especialmente a parte 
próxima à lagoa) e a necessidade urgente de 
uma campanha de sondagem à percussão com 
SPT, 19 estruturas já estavam implantadas (sem 
os cabos de transmissão) e 10 em fase de 
conclusão das fundações que resumia-se na 
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colocação de manilhas de concreto de meio e 
meio metro , diâmetros de 1,10 m e 1,20 m para 
postes de 18 e 20 m de altura, e profundidade 
de 2,40 m e 2,60 m, respectivamente. 

Buscando entender o porquê da não 
realização de sondagens, os experientes com 
esse tipo de obra disseram que não ocorrendo 
solos orgânicos moles e muito moles, nos 
primeiros metros próximos à superfície (3 a 4 
m), os mini-tubulões assentes na profundidade 
de 2,50 m e diâmetro de 1,10 m e 1,20 m, têm 
sido uma boa solução de fundação para as 
estruturas de linhas de transmissão de 69 KV, 
com algumas exceções. 

A pergunta é: como é possível saber, no 
momento da elaboração do projeto, se ocorrerão 
ou não esses solos indesejáveis, sem a execução 
prévia das necessárias sondagens? 
 
 
2 OS LOCAIS E PERFIS 
GEOTÉCNICOS TÍPICOS 
 
Essa rede de transmissão elétrica inicia no 
bairro Centro, atravessa o bairro banhado pela 
lagoa Mundaú e termina em um terceiro bairro, 
passando por diversas ruas densamente 
habitadas por pessoas humildes. Os postes 
foram instalados nas calçadas muitas das quais 
têm larguras entre 1,0 e 1,5 m. Alguns dos 
pontos críticos, em termos de fundações, 
estavam localizados nas esquinas formadas por 
essas calçadas. Tratavam-se portanto, de obras 
de difícil execução, especialmente aquelas 
estruturas (postes) que teriam suas fundações 
reforçadas com estacas. 

Devido a limitação de espaço e a relevância 
de outros tópicos e figuras a serem apresentadas 
nesse artigo, dos 26 furos de sondagem 
executados ao longo dos 2400 m dessa linha de 
transmissão, três perfis foram selecionados, 
sendo cada perfil representativo de cada solução 
adotada. Esses perfis são mostrados nas Figuras 
1, 2 e 3. 

 
 
 
 

NA Prof NSPT Classificação do material

0,0 6
9
4
2
1/45

-5,0 PP
PP
PP
PP
PP

-10,0 PP
PP
PP
PP
1/45

-15,0 1/45
1/45
PP
PP
PP

-20,0 PP
1/45
1/45
1/45
3/35

-25,0 4
2
4
4
5

-30,0 6
18
23
28/28
29

-35,0

-40,0

-45,0

AREIA fina com ocorrência de resto de
construção, pouco compacta.

ARGILA silte arenosa, consistência média.

AREIA fina, siltosa, fofa.

ARGILA areno siltosa, consistência muito
mole.

ARGILA orgânica, consistência muito mole.

ARGILA arenosa, consistência mole.

ARGILA, consistência muito mole a dura.

0,30m

 
Figura 1 – Perfil típico do subsolo das estruturas que 
tiveram fundações da solução 1. (AGM, 2009). 

 
NA Prof NSPT Classificação do material

0,0 2/45
1/45
1/45
1/45
1/45

-5,0 9
26
30/27
27/28
28/26

-10,0 30/23

-15,0

-20,0

-25,0

-30,0

-35,0

-40,0

-45,0

AREIA fina com resto de construção, fofa.

SOLO ORGÂNICO, consistência muito 
mole.

SILTE arenoso, medianamente compacto a 
compacto.

AREIA fina, siltosa, compacta.

0,80m

 
Figura 2 – Perfil típico do subsolo das estruturas que 
tiveram fundações da solução 2. (AGM, 2009). 
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NA Prof NSPT Classificação do material

0,0 8
1/45
3/45
1/45
2

-5,0 PP
PP
1/45
1/45
1/45

-10,0 1/45
PP
PP
1/45
1/45

-15,0 1/45
1/45
PP
1/45
1/45

-20,0 PP
PP
PP
PP
PP

-25,0 PP
PP
PP
PP
PP

-30,0 PP
PP
PP
PP
PP

-35,0 PP
2
3
3
3

-40,0 6
7
10
12
13

-45,0 13
12

ARGILA arenosa, consistência média.

ARGILA silte arenosa, com ocorrência de
pedregulho, consistência muito mole a
mole.

SOLO ORGÂNICO, com ocorrência de 
turfa, consistência muito mole.

AREIA fina, fofa.

AREIA argilosa, pouco a medianamente
compacta.

0,70m

 
Figura 3 – Perfil típico do subsolo das estruturas que 
tiveram fundações da solução 3. (AGM, 2009). 

 
Nos perfis de sondagem onde se tem 

registrado, em profundidades variáveis de zero 
a pouco mais de três metros, a ocorrência de 
metralhas (resto de construção) argilas arenosas 
de baixa e alta consistência, tratam-se de 
antigos aterros, com mais de 10 anos de 
existência, já estabilizados. Isso decorre do fato 
de que nos locais de ocorrência de camada de 
solos orgânicos moles e muito moles de 
pequena e grande espessuras ao longo do trajeto 
dessa linha, não se tem registro, até o presente 
momento, de deformações prejudiciais às 
residências, apesar de se ter, em alguns pontos, 
intenso tráfico de veículos pequenos e grandes. 
Mas é evidente que construções de casas sobre 
aterros recentes, invariavelmente ocorrem 
pequenos e grandes recalques (a depender da 
espessuras do aterro e da camada orgânica). 

 
 

3 AS ESTRUTURAS E CARGAS 
PREVISTAS 
 
As estruturas são postes de concreto armado, 
comprimento de 18 e 20 m. Apresentam dois 
tipos de seção transversal: duplo – I e circular, 
com dimensões (na base) de 60 cm x 80 cm 
(duplo – I) e com diâmetro de 80 cm (tipo 
circular). Como já foi dito, a fundação projetada 
originalmente, constituía-se de manilhas de 
concreto armado (mini-tubulões) com diâmetro 
de 1,10 m e profundidade de 2,40 m para os 
postes de 18 m, e diâmetro 1,20 m e 
profundidade de 2,60 m para os de 20 m. 
Detalhes desse tipo de fundação são mostrados 
na Figura 4. 
 

base de concreto armado

Calçada

Solo
compactado

Solo
cimento

Poste

Solo
compactado Manilha

Solo
cimento

 
Figura 4 – Esquema do tipo de fundação projetada 
originalmente. (AGM, 2009). 
 

Algumas dessas estruturas pesam (incluindo 
equipamentos e peso de 3 homens) entre 3.200 
kgf e 4.500 kgf; mais de 75% delas têm peso de 
7.200 kgf a 9.200 kgf. A força máxima prevista 
de estaiamento aplicada no topo do poste foi de 
200 kgf e a ação de vento considerada foi de 50 
kgf/m2 (região Nordeste). Evidentemente que os 
postes não podiam ser instalados, nem 
estaiados, em dias de vento forte. Dessa forma, 
a carga inicial atuante, no caso dos postes de 20 
m, totalizava 12,35 tf (incluindo o peso da 
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fundação). O momento máximo previsto, 
ocorreria nos postes de esquina (considerado 
ângulo de 90º), cuja composição resultava em 
uma força de estaiamento de 300 kgf (na 
diagonal) e um momento correspondente na 
base do poste de 5,25 tf.m, que somado ao 
momento resultante da ação do vento 
(aproximado) tinha-se 9,25 tf.m. A força 
horizontal total máxima prevista era de 0,75 tf. 
 
 
4 ESTACAS ROTATIVAS-INJETADAS 
COM BULBOS 
 
Essas estacas são do tipo escavada com 
circulação de lama bentonítica, de pequeno 
diâmetro (de 10 a 40 cm) (Marques, 2004), cuja 
execução, apresentada da Figura 5, resume-se 
em: 

a- Perfuração com lama bentonítica (ou 
água), por meio de perfuratrizes, ou 
manual para terrenos não muito 
resistente e diâmetros menores que 25 
cm e profundidade máxima de 10 m. 

b- Substituí-se a peça perfurante por um 
bico através do qual aplica-se um jato 
d´agua, em pontos estratégicos, ao 
longo da profundidade, com pressão de 
4 kgf/cm2, na direção horizontal, 
provocando aumento de diâmetro 
nesses pontos escolhidos, nos quais se 
formarão bulbos após o preenchimento 
do fuste com argamassa fluída. 

c- Limpa-se o fundo da perfuração e 
coloca-se a armação. 

d- Injeta-se argamassa fluída, com 
procedimento semelhante ao da estaca 
raiz, e tem-se a estaca concluída. 

Mais de 90% dos edifícios da região praieira 
de Maceió, estão apoiados nessas estacas. 
Recentemente executou-se uma prova de carga 
numa estaca dessa, com diâmetro de 40 cm, 
comprimento de 15 m, com dois bulbos e perfil 
do subsolo composto de siltes e areias finas 
fofas a compactas. A carga máxima de ensaio 
foi 210 tf (limite do sistema reativo) para um 
recalque total de 11,3 mm e permanente de 2,78 
mm. 

 

 
Figura 5 – Execução da Estaca Rotativa-Injetada com 
Bulbos. (Marques, 2004). 

 
 

5 SOLUÇÕES 
 
Foram três tipos de fundações adotadas. A 
primeira para as estruturas em que os locais que 
seriam implantadas tinham perfis geotécnico 
iguais ou melhores que o apresentado na Figura 
1, teriam as fundações projetadas originalmente 
conforme é mostrado na Figura 4. Isso porque 
os esforços resistentes estimados, oferecidos 
pelos solos que compõem o referido perfil, são 
superiores (e satisfatórios para esse tipo de 
estrutura) aos atuantes. A força horizontal é 
maior que 3,0 tf (contra 0,75 tf), a resistência 
vertical, correspondente tão somente ao atrito 
lateral, é de 18,5 tf (contra 12,35 tf) e o 
momento resistente maior que 13,1 tf.m (conta 
9,25 tf.m) (Hachich et al, 2002). 

A segunda solução para as estruturas cujos 
locais tinham perfis geotécnicos iguais ou 
semelhantes ao apresentado na Figura 2, teriam 
suas fundações originais (Figura 4) reforçadas 
com três estacas tipo Rotativas-Injetadas, com 
bulbos, conforme mostram as Figuras 5a e 5b, 
com diâmetro de 20 cm e comprimento de 7,5 
m. Assim sendo, estimando-se a resistência 
horizontal do solo de superfície (variável de 50 
e 80 cm de espessura) mais a resistência das 
estacas (0,4 tf por estaca, para deformações 
compatíveis com esse tipo de estrutura) tem-se 
1,3 tf. Pelo critério de cálculo de capacidade de 
carga dessas estacas (Marques, 2004), estima-se 
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uma carga admissível de 10 tf. E assim, o 
esforço resistente vertical resulta em 30 tf. O 
momento resistente mínimo estimado oferecido 
pelas estacas é de 9,4 tf.m (Leite, 1998) que 
somado com o do peso próprio da estrutura 
totaliza 16,8 tf.m. 

A terceira solução apresentada nas Figuras 
6a e 6b, foi aplicada às estruturas cujo subsolo 
apresentavam perfis geotécnicos semelhantes ao 
mostrado na Figura 3. A resistência horizontal 
estimada esboçada pela sapata e o mini-tubulão 
foi de 2,5 tf (a atuante prevista máxima é 0,75 
tf). O somatório das reações verticais (sapata 
1,7 tf, mini-tubulão 11,3 tf e as estacas 9 tf) 
corresponde a 22 tf (contra 12,35 tf) e o 
momento resistente total foi estimado em 17 
tf.m (contra o atuante máximo previsto de 9,25 
tf.m). 

 

base de concreto armado

Calçada

Solo
compactado

Solo
cimento

Poste

Solo
compactado

Manilha

Solo
cimento

Estacas de reforço
d=20cm
4Ø6.3

Comp. Var.(4,00 e 8,00)m

 
(a) 

 

Estaca

Manilha

 (b) 
 

Figura 5 – a) Esquema do tipo de fundação da solução 2; 
b) Disposição em planta da solução 2 (AGM, 2009). 

 

base de concreto armado

Calçada

Solo
compactado

Solo
cimento

Poste

Solo
compactado Manilha

Sapata

(a) 
 
 

COBRAMSEG 2010: ENGENHARIA GEOTÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. ©  2010 ABMS.

5



2,00

1,
20

RUA Meio-fio

ESTACAS

 
(b) 

 
Figura 6 – a) Esquema do tipo de fundação da solução 3; 
b) Disposição em planta da solução 3 (AGM, 2009). 

 
Ressalta-se que todos os esforços resistentes 

apresentados nas três soluções já são 
minorados. Portanto são cargas reativas 
admissíveis. E as deformações correspondentes 
são inferiores às que essas estruturas suportam 
com segurança. 
 
 
6 CONCLUSÕES 
 
O conhecimento da área e a experiência local 
foi preponderante nas soluções adotadas, 
principalmente no que se refere ao fator tempo 
de conclusão da obra. 

No momento em que se teve o conhecimento 
da necessidade urgente da execução de 
sondagens, esse tempo já estava em situação 
crítica diante do órgão financiador. Se além das 
sondagens tivessem que ser executados todos os 
ensaios correntes, tais como ensaio de 
adensamento, provas de cargas nas estacas e em 
placas, a multa contratual seria inconcebível 
diante da difícil situação financeira da 
conncessionária elétrica. Sem o conhecimento 
local certamente as estacas seriam muito 
profundas e inviáveis, sob o ponto de vista 
econômico. 

A execução dessas estacas com bulbos sob 
as fundações já existentes (das 34 estruturas 12 
tiveram suas fundações reforçadas), com o 
lençol freático a 0,80 m de profundidade, é uma 
experiência local já aplicada com sucesso em 
outras situações de reforço de fundações de 
pequenas e médias edificações, nessa área e em 
outras regiões. 
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