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RESUMO: A literatura técnica e as experiências com construções sobre solos muito moles
demonstram que as deformações previstas podem inviabilizarem o empreendimento,
principalmente, quando se trata de construções populares. Para as obras de grande porte, as
soluções que normalmente envolvem instrumentação do aterro, drenos verticais, expurgo de parte
(ou total) do solo de baixa resistência, estaqueamento, etc, são bastante onerosas. A situação
analisada no presente trabalho trata-se de casas de pequeno porte e baixo valor financeiro,
construídas sobre aterrros, apoiadas em solos argilosos muito deformáveis. A área específica em
estudo, conhecida por Vila Brejal, pertence à região lagunar de Maceió – AL, e apresenta um
subsolo constituído, basicamente, por argila orgânica, às vezes turfosa muito mole, com espessura
que varia em torno de 10 a 40 m, e o lençol freático próximo à superfície, aproximadamente a 0,3 m
de profundidade. Grandes recalques, ordem de grandeza de 0,5 a 1,5 m, ocorreram (e ainda
ocorrem) em decorrência da construção de aterros com alturas que variaram entre 0,5 e 2,0 m, sobre
os quais as casas populares foram construídas. Apresenta-se a prática regional, fazendo uso de
soluções empíricas, para viabilizar a execução dessas pequenas construções em solos de elevada
deformabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Recalque, Argila Mole, Construções de Pequeno Porte.
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Entretanto há um grande impasse quando o
porte da obra não comporta os custos das
fundações, e daí surge o questionamento: é
possível compatibilizar o custo de pequenas
construções com os recalques excessivos em
solos de baixíssima capacidade de suporte?
As construções sobre solos moles
freqüentemente apresentam comportamento
inadequado, em termos de deformações
excessivas ao longo do tempo, podendo levar à
ruína da superestrutura.
Uma solução corrente é a execução de
fundações profundas que transmitem as cargas
da superestrutura para camadas de solo mais
profundas e resistentes. Mas nas obras de
pequeno porte, por exemplo, casas para a

INTRODUÇÃO

Na engenharia geotécnica, um tema que sempre
desperta interesse e preocupações é a
construção de estruturas assentes em solos
predominantemente
argilosos
com
alta
compressibilidade e baixíssima capacidade de
suporte.
São várias as soluções engenhosas para
viabilizarem obras sobre esse tipo de solo,
soluções estas geralmente bastante onerosas
envolvendo instrumentação do maciço para
acompanhamento das deformações ao longo do
tempo, ou até mesmo a substituição das
camadas de solos de baixa resistência por solos
com boa estabilidade a deformações.
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forma generalizada a constituição de solos nas
áreas lagunares, com o lençol freático bem
próximo à superfície (em torno de 0,30 m de
profundidade). A localização em planta dessas
sondagens é apresentada na Figura 4.
A sondagem SP3 (Figura 2) atingiu a
profundidade de 34 m, apresentando
inicialmente camadas de areia pouco compacta
a fofa, sobrejacente a espessa camada de argila
orgânica até aproximadamente 24 m. É um solo
de consistência mole de baixíssima resistência,
pois a simbologia PP significa que o amostrador
padrão penetrou no solo apenas com o seu peso
próprio, o solo não esboçou resistência em
números de golpes (Nspt). A partir dos 30 m, o
solo argiloso apresenta aumento de resistência
com a profundidade.

população de baixa renda, a fundação profunda
é um tipo de solução economicamente inviável,
sendo necessária a adoção de técnicas
construtivas muitas vezes inovadoras, que
viabilizem economicamente o empreendimento.
Assim, o objetivo maior deste trabalho é
conhecer a prática do dia a dia de técnicas de
construção não convencionais, para obras de
pequeno porte, sobre solos argilosos muito
moles. Para tanto, baseado nos dados de campo
fornecidos pelas sondagens com SPT, estudouse o tipo de solo característico da região:
argiloso muito mole, às vezes turfoso. É
apresentado ainda, um cálculo estimativo dos
recalques que ocorrem na região.
2
COMENTÁRIOS
SOBRE
A
GEOLOGIA E GEOTECNIA DA ÁREA EM
ESTUDO
2.1

Geologia

A lagoa Mundaú se situa a noroeste da área em
estudo. Esta lagoa, segundo Lima (1990), sofre
influências das mares que, através de inúmeros
canais, facilitam a entrada e saída da água do
mar, como também das cheias do rio Mundaú.
A variação do nível do mar e os agentes de
erosão propiciam, até hoje, o acúmulo dos
sedimentos marinhos, fluviais, eólicos e flúviolagunares que compõem a planície costeira
quaternária.
A Figura 1 apresenta o mapa geológico e
geomorfológico de Maceió, com destaque para
o bairro da Levada (área em estudo) situado à
margem da lagoa Mundaú, formado por
Terraços
Marinhos
Pleistocênicos
e
Holocênicos, e depósitos flúvio-lagunares.
2.2 Perfis Geotécnicos Típicos do Bairro da
Levada, Maceió-Al.

Figura 1. - Mapa geológico e geomorfológico de MaceióAl.

No estudo geotécnico do Bairro da Levada são
apresentados dois perfis de sondagens
geotécnicas, denominadas SP3 e SP5.
A sondagem SP3 (Figura 2) localizada à Rua
Comendador Luís Calheiros Gato e a sondagem
SP5 (Figura 3) localizada à Avenida
Comendador Tércio Wanderley, representam de

A Figura 3 mostra a sondagem SP5 que, de
forma similar ao perfil da sondagem SP3, tem o
subsolo constituído por solos arenosos e
argilosos de baixa resistência, só atendendo a
resistência necessária para a paralisação aos 43
m de profundidade.
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Breve Histórico
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A área específica em estudo pertence à região
lagunar de Maceió – AL. Essa área, muito
conhecida por Vila Brejal, situada no bairro da
Levada, tem localização excelente para a
população de baixa renda, pois está a pouco
mais de 600 m do centro comercial de Maceió,
vizinha à antiga Ceasa e do Mercado de
Produção, o qual faz parte do Mercado
Municipal. A Figura 4 mostra em uma visão
ampla da região em estudo, a localização da
Vila Brejal e suas vizinhanças, onde a Noroeste
se tem a lagoa Mundaú limitando toda a área.
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Figura 2 – Perfil de sondagem SP3. (AGM, 2009).
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Figura 4. - Mapa da região, com destaque para a área de
estudos. (Duarte e Soares, 2009).
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Até a década de 60, quando Maceió tinha
pouco mais de 165.000 habitantes (hoje com
900.000 habitantes, aproximadamente), essa
área era um exuberante manguezal, conhecido
na época por Brejal. Esse manguezal era
interligado à lagoa Mundaú através de pequenos
canais
naturais;
consequentemente
era
permanentemente alagado. Uma faixa de terra
com uns 10 m de largura, que margeava a lagoa,
com elevação de uns 0,50 m, interligava a lagoa
ao mar, passando por dentro do antigo mercado
municipal.
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Figura 3 – Perfil de sondagem SP5. (AGM, 2009).
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de 5 anos toda essa área de aproximadamente
300.000 m2 (500 m x 600 m) foi invadida e
aterrada. Como o perfil geotécnico do subsolo
da região, apresentado no item anterior (Figuras
2 e 3), é constituído, de forma generalizada, por
uma camada de areia com espessura média de
0,50 m, seguida de uma camada de argila
orgânica, às vezes turfosa muito mole, com
espessura que varia em torno de 10 a 40 m,
grandes recalques ocorreram em decorrência da
construção desses aterros com alturas que
variaram de 0,5 a 2,0 m, sobre o qual casas
populares foram construídas.
Na maior parte dessa área, metade da
espessura desse aterro submergia devido à
existência de uma lâmina d’água de até 1 m, e
camada superficial de argila muito mole. Em
decorrência de grandes recalques que variaram
entre 0,50 a 1,50 m, aproximadamente, novas
medidas construtivas foram adotadas pelos
habitantes que ali construíram suas casas.
Nas construções dessas casas, alguns
moradores adotavam vigamento ao nível do
piso (um tipo de radier) e a 2,70 m,
aproximadamente, em todas as paredes. Outros
construíram apenas o radier, e adotaram pé
direito com mais de 3,0 m, ficando a parte mais
alta do telhado (cumeeira) com mais de 4,0 m
de altura (Figura 5a e 5b).
As casas A, B e C, destacas nas Figuras 6, 7,
e 8, respectivamente, são exemplos de grandes
recalques devido à baixa resistência do solo.
Ainda nessas figuras, as casas que não
apresentaram esses grandes recalques, ou foram
reconstruídas
recentemente,
ou
foram
construídas com pé direito mais alto.

(a)

(b)
Figura 5 – a) Casa com pé direito de 2,7 m; b) Casa com
pé direito de 3,7 m. (Duarte e Soares, 2009).

CASA A

Figura 6 – Casa A, localizada na Vila Brejal, Maceió-Al.
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CASA B

Figura 7 – Casa B, localizada na Vila Brejal, Maceió-Al.

CASA C
P L A T A B A IX A

ATERRO

CORTE A

Figura 9 – Esquema da situação local, para estimativa de
recalques. (Duarte e Soares, 2009).

Figura 8 – Casa C, localizada na Vila Brejal, Maceió-Al.
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CÁLCULO ESTIMATIVO DE RECALQUES
DE CONSTRUÇÕES NA VILA BREJAL

Para se estimar os recalques dessas pequenas
construções, considerou-se uma área de 10 m x
30 m, na qual foram construídas 4 casas, cada
uma com área de ocupação de 75 m2 (5 m x 15
m). A Figura 9 apresenta a situação descrita, em
planta baixa e em corte
Na formulação do problema, as 4 casas
foram assentes sobre um aterro com 1,5 m de
altura e peso específico de 1,6 ton/m3, e o
subsolo constituído por uma camada de areia
com 1,0 m de espessura, sobrejacente a camada
de argila muito mole, NSPT em torno de 1 golpe
ou P/P (peso próprio do amostrador), com 20 m
de espessura (Figura 10):

ATERRO
AREIA NSPT 5

ARGILA MUITO MOLE NSPT 5

CORTE B

Figura 10 – Aterro sobre um subsolo típico da Vila
Brejal. (Duarte e Soares, 2009).
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∆p =

Os
parâmetros
de
resistência
e
compressibilidade da argila muito mole em
análise, foram obtidos com base nos estudos
realizados por Coutinho e Ferreira (1988), por
serem similares as da Vila Brejal. Através de
ensaios de caracterização e de ensaios
oedométricos, os autores pesquisaram as
características e compressibilidade das argilas
orgânicas da cidade de Recife-Pe.
O recalque da camada de areia é considerado
elástico, segundo a fórmula:

rareia =

po h
Ead

rarg ila = ∆h =

2,4 x10 x30

(10 + 11)(30 + 11)

x1,5 = 1,25t / m 2

h
p + ∆p
k log o
1 + ei
p0

(4)

Onde

po = pressão do solo antes da construção do
aterro;

(1)

h = espessura da camada de argila;

po = γ aterro haterro

ei = índice de vazios inicial da argila,
adotado ei = 1,6;

k = índice de compressão da argila, adotado
k = 3,0;

∆p = acréscimo de pressão calculado
segundo a hipótese simplificada.
Os valores ei = 1,6 e k = 3,0 foram
calculados a partir de correlações do trabalho de
Coutinho & Ferreira (1988). Por se tratar de
uma área em que o nível d´água está bem
próximo à superfície do terreno, devem ser
considerados os valores dos pesos específicos
submersos da areia e da argila, no cálculo da
pressão do solo (γareia = 1,0 t/m3; γargila = 0,95
t/m3). A pressão do solo antes da construção do
aterro é dada por:

(2)

po = γ aterro haterro = 1,6 x1,5 = 2,4t / m = 0,24 kg / cm 2
2

A espessura da camada de areia é h = 1,0 m,
e o módulo oedométrico da areia Ead = 100
kg/cm2, assim o recalque elástico é dado por:

0,24 x1,0
= 0,0024cm = 0,024mm
100

Um valor considerado desprezível quando
comparado ao recalque da camada de argila
mole.
No cálculo do recalque por adensamento da
camada de argila, estimou-se o acréscimo de
pressão no ponto médio da camada (11 m de
profundidade em relação à base do aterro),
gerado pelo peso próprio do aterro. Utilizando a
Hipótese Simplificada, uma das mais antigas
teorias de distribuição de pressões nos solos,
como destaca Barata (1984), tem-se:

pxBxL
∆p =
x1,5
(B + z )(L + z )

x1,5 =

De acordo com a Teoria de Adensamento de
Terzaghi (1943), estimou-se o recalque da
camada de argila segundo a fórmula:

Onde
po = pressão gerada pelo peso próprio do
aterro;
h = espessura da camada de areia;
Ead = módulo oedométrico da areia fofa.
A pressão gerada pelo próprio do aterro é
dada por:

rareia =

pxBxL

(B + z )(L + z )

(5)
p o = 1,0 x1,0 + 0,95 x10 = 10,5t / m 2 = 1,05kg / cm 2

Finalmente, calcula-se o recalque
adensamento da camada de argila:
rarg ila = ∆h =

por

h
p + ∆p 2000
10,5 + 1,25
k log o
=
3,0 log
= 112,7cm
1 + ei
p0
1 + 1,6
10,5

Ou seja, um recalque de 1,13 m da camada
de argila, o que corresponde uma estimativa
bem próxima dos recalques que ocorrem na
Vila Brejal.

(3)
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Deve-se destacar ainda, que foi desprezada a
pressão gerada pelas fundações das casas, por
ser bem pequena (em torno de 0,2 kg/cm2) e seu
bulbo de pressão ser dissipado dentro do
próprio aterro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região da Vila Brejal, localizada no bairro da
Levada, Maceió-Al, devido a sua formação
geológica de origem (depósitos flúviolagunares.), apresenta solos com baixa
capacidade de suporte, gerando assim, uma
dificuldade para assentar construções, mesmo
as de pequeno porte, sobre este tipo de solo.
Originalmente, eram manguezais que ao
longo das décadas foram aterrados e as casas
construídas sobre o aterro. A presença do solo
argiloso com matéria orgânica ou mesmo turfa,
abaixo do aterro, é responsável pelas grandes
deformações nas estruturas assentes sobre ele.
Há
vários
estudos
de
controle
e
acompanhamento de recalques, porém o alto
custo financeiro certamente inviabilizaria a sua
execução por se tratarem de construções para
uma população de baixa renda.
Assim, com a finalidade de minimizar as
deformações excessivas ao longo do tempo, os
moradores da região, fazendo uso de soluções
empíricas, utilizaram uma espécie de vigamento
ao nível do piso da casa e numa altura de 2,50
m em todas as paredes. Dessa forma, se tem
uma estrutura bastante rígida sujeita a recalques
totais, ou seja, as deformações ocorrem
uniformemente em todos os pontos de apoio das
fundações, não trazendo riscos de ordem
estrutural, apenas de ordem visual ou estética.
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