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Introdução: Os reservatórios metálicos elevados Tipo Taça, devido à alta capacidade
de armazenamento e à praticidade de construção, são usados em vários setores da
construção civil. Esses, têm capacidade de armazenamento de água variando de 3 m³ a
150 m³. Para sua instalação é necessário um dimensionamento adequado da base, e
para isso, deve-se realizar um estudo geológico-geotécnico do local de implantação,
considerar a interação solo-estrutura e verificar os recalques admissíveis. Em solos de
baixa resistência e reservatórios até 40m³, uma solução viável técnica e
economicamente para estabilização do conjunto, é a utilização de fundação mista
(superficial e profunda). Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar os estudos
técnicos realizados para viabilização de uma fundação mista em radier sobre estacas
para um reservatório Tipo Taça de 30 m³ a ser implantado em um solo de
predominância argila-arenosa de baixa resistência. Metodologia: O estudo realizou-se
através de revisão bibliográfica, definição dos tipos de fundações e métodos
construtivos. Através do relatório de sondagem SPT do solo e dos carregamentos do
reservatório, procedeu-se o estudo de viabilidade das fundações. Inicialmente, foi
proposto um radier em base elástica com a utilização do programa Cypecad 2015.n.
Em seguida, um estaqueamento através da metodologia semi-empírica de Aoki-Vellso.
A partir dos primeiros resultados, verificou-se uma fundação mista de radier sobre
estacas. Para o dimensionamento do radier foram consideradas as propagações de
tensões no solo e para as estacas foram consideradas as resistências, lateral e de ponta.
Resultados: Com a sondagem SPT do solo foi constatada uma camada de argila
areno-siltosa de consistência muito mole a mole, a 5,95 m da superfície, de 3,50 m de
espessura e com SPT=2/45 e o nível da água a 6,70m de profundidade. A baixa
capacidade de suporte desta camada, propensa a recalques inadmissíveis, inviabilizou
o uso de radier para absorver o carregamento total do reservatório. O uso de
estaqueamento, sob bloco de coroamento, nas mesmas condições de carregamento,
também foi inviabilizado por esta camada e pela presença do lençol freático. Desta
forma, foi verificada uma fundação mista com radier sobre estacas.O radier com (2,90
x 2,90) m de base e 0,60 m de altura foi assentado a 1,50 m de profundidade em uma
camada de argila arenosa média, com SPT=8. O estaqueamento com nove estacas
curtas de 30 cm de diâmetro e 5,00 m de comprimento, foi executado com arrasamento
de 1,40m, viabilizando a execução de escavação manual a trado, ficando as pontas das
estacas a 30 cm do lençol freático. O estaqueamento suportou 25,20 tf, enquanto que o
radier absorveu apenas 19,80 tf, de um total de 45 tf, viabilizando os recalques na
camada de baixa resistência.  Conclusão: A fundação mista em radier sobre estacas
curtas escavadas manualmente a trado para reservatórios Tipo Taça é uma solução
viável técnica e economicamente para solos com camadas de baixa resistência e com
presença do lençol freático, pois atendem as limitações de recalques e a capacidade de
carga das estacas. 
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