
I 

Campus de São Carlos 

ESTUDO DO COLAPSO DO SOLO ATRAVÉS DE 
ENSAIOS DE. PLACA MONITORADOS COM 

TENSIÕMETROS E TOMOGRAFIA 
COMPUT 1\DORIZA DA 

AUTOR: Wli,.SON CONCIANl 

ORIENTAOOR: PROF. DR. MÁRCIO MIRANDA SOARES 

,., 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA ,., 

DE SAO CARLOS 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 
• 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA - PÓS GRADUAÇÃO 

Estudo do colapso do solo através de ensaios de placa monitorados 

com tensiômetros e tomografia computadorizada 

WILSON CONCIANI 

Tese apresentada à Escola de Engenharia de 

São Carlos, da Universidade de São Paulo, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

Título de Doutor em Engenharia Civil : 

Geotecnia. 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Miranda Soares 

São Carlos 

1997 



I -, . 

C744e 

Ficha catalográfiC8 preparada pela Seção de Tratamento 
da lnfonnaçAo do SeMço de Biblioteca - EESC-USP 

Conciani, Wilson 
Estudo do colapso do solo através de ensaios de 

placa monitorados com tensiômetros e tomografia 
computadorizada I Wilson Conciani. -- São Carlos, 
1997. 

Tese (Doutorado) ~- Escola de Engenharia 
de São Carlos-Universidade de São Paulo, 1997. 
Area: Engenharia Civil 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Miranda Soares 

1 . Solos não saturados. 2. Colapso. 3 . Ensaios 
de Campo. 4. Medidas de sucção. 5. Tomografia de 
solos. 6. Modelos. I. Titu lo 



11 

DEDICATÓRIA 

A DEUS sem quem nada se pode fazer. 
Aos meus pais que me mostraram o caminho 
do saber, a Roseli, Renata e Fernanda pelo 
apoio e ajuda. 



AGRADECIMENTOS 

São muitos os que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. Procura-se 
nesta página lembrar-se de todos, ainda que as vezes sejam citados juntos com sua 
intituição por razões de espaço. 

- Ao prof. Márcio pela orientação, apoio, incentivo e ensinamentos que em muito 
transcendem a relação professor-aluno. 

- Aos prof. Cintra e Orêncio que ajudaram a questionar muitas info rmações vindas ou 
produzidas. Seus ensinamentos enquanto profissionais e pessoas foram va liosos. 

111 

- Aos colegas, que querendo ou, não participam da elaboração dos traba lhos. Em especial 
aos amigos Benedito Carneiro, Míriam Carvalho, Sandro Machado, Massao Futai e Antônio 
Bellincanta. 

-Ao CNPDIA-EivffiRAPA que abriu suas portas para este trabalho apoiando-o de todas as 
formas possíveis. Nesta instituição existe um espírito de equipe tal que citar um só nome 
seria i t~usto para com os demais. 

- Ao CCDM da UFSCar, que fez as microgra fias do solo desta tese sem custos. Sobretudo 
ao amigo Clever que trabalhou na execução desta taretà. 

- Às prefeitu ras de Campo Novo do Parecis e Rondonópolis que apoiaram este trabalho em 
suas respectivas cidades. 

- À memória do Sr Euclides HÔrst, ex-prefeito de Campo Novo, polít ico visionário, lavrador 
capaz ele plantar a semente ela educação e da ciência em uma região que ainda está 
nascendo enquanto centro urbano e produtor. 

-Aos laborataristas José Luiz, Antônio, Décio, Vadinho e, ao funcionário Herivelton 
Ma1iins que colaboraram sempre na medida do necessário 

- À NACON pelo apoio logístico ao desenvolvimento da fase de campo deste trabalho. 



SUIVIÁRIO 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE SÍMBOLOS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

RESUMO 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos 

1.2 Organização do texto 

2 CARACTEIÚSTICAS DOS SOLOS COLAPSÍVETS 

2. 1 Introdução 

2 .2 Origem dos solos colapsíveis 

2.3 Influência da granulometria 

2.4 Estnttura 

2.5 Identificação empít ica do colapso 

2.5. 1 Critérios baseados em índices físicos 

2.5.2 Critério fundamentado na pedologia 

2.5.3 Critérios fi.mdamentados em ensaios de campo 

2.6 Mecanismo de colapso 

2.7 Interação solo- água 

2. 7.1 Conclutividade hidráulica 

2.7.2 Medida de sucção 

2.7.2. 1 Métodos de campo 

IV 

X 

XIV 

XV 

XVIII 

XXIX 

XXX 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

lO 

12 

12 

16 

18 

19 

22 

23 

24 

25 



2.7.2.2 TDR 

3 COMPORTAMENTO DOS SOLOS COLAPSÍVEIS 

3. I Introdução 

3.2 Métodos empregados na previsão de recalques 

3.2.1 Métodos de laboratório 

3.2.2 Métodos de campo 

3.2.3 Métodos numéricos 

3.3 Modelos de comportamento 

3.3 .1 Equações constitutivas de Fredlund & Morgenstern (1976) 

3.3.2 Modelos baseados na teoria dos estados críticos 

3.3.2.1 Modelo de Alonso e/ a/. (1987) 

4 OS CAMPOS EXPER IMENTAIS 

4. I Introdução 

4.2 Locali zação 

4.2. 1 Rondonópolis 

4 .2.2 Campo Novo do Parecis 

4 .3 Caracterização dos solos 

4.3.1 Rondonópolis 

4 .3.2 Campo Novo do Parecis 

4.4 Mineralogia 

4.5 Arranjo das partículas 

4 .6 Porosimetria 

4.7 Curva característica 

4.8 Colapsibilidade 

4.8. 1 Medida no campo por ensaio expedito 

4.8.2 Medida por ensaio eclométrico 

5. AS PROVAS DE CARGA 

5.1 Introdução 

5.2 Metodologia 

5.2. 1 Procedimento 

v 

27 

34 

34 

35 

35 

39 

44 

46 

47 

49 

50 

59 

59 

60 

60 

6 1 

62 

62 

64 

67 

69 

72 

75 

77 

78 

78 

82 

82 

83 

83 



5.2.2 Locação e numeração dos ensaios 

5.2.3 Medida de carga 

5.2.4 Medida do recalque 

5.2.5 Medida de sucção e umidade 

5.2.5.1 Tensiômetros 

5.2.5.2 TDR 

5.2.5.3 Papel tlltro 

5.3 Resultados da prova de carga 

5.3.1 Curvas tempo-recalque 

5.3.2 Curvas carga-recalque 

5.3 .3 Sucção durante as provas ele carga 

5.3.3.1 Variação da sucção após a inundação da cava 

5.3.3.2 Evolução da frente de infiltração 

5.4 Interpretação dos resultados 

5.4.1 Medidas de umjdade 

5.4.2 Medidas de sucção 

5.4.3 Sucção versus recalque 

5.4.4 Recalques 

5.4.4.1 Curvas tempo-recalque 

5.4.4.2 Curvas carga-recalque 

5.4.4.3 Estimativa do módulo ele deformação 

5.4.4.4 Colapso calculado com base na curva carga-recalque 

5.5 Comparação dos resultados com outros estudos 

5. 5.1 recalques previstos versus medidos 

6 TOMOGRAFIA COl\IJPUTADORTZADA 

6. I Introdução 

6.2 Princípio ele funcionamento 

6.3 Equipamento 

6.4 Metodologia 

6.5 Calibração 

VI 

84 

87 

87 

88 

88 

90 

95 

95 

95 

97 

100 

102 

103 

105 

105 

106 

109 

111 

I 11 

1 li 

113 

11 5 

11 6 

11 7 

127 

127 

129 

132 

137 

139 



I 

I 

I 

I 

6.6 Resolução 

6. 7 Resultados 

6. 7 . I Comparação da tomografia com medidas convencionais 

6.7.2 Massa específica 

6.7.3 Distribuição de massa específica 

6. 7.4 Índice de vazios 

6.7.5 Estimativa ele recalques 

7 CONCLUSÕES 

7. I Sugestões para trabalhos futuros 

REFERÊNCIAS BlBLIOGRÁFICAS 

APÊNDICE 1: CURVAS CARGA-RECALQUE 

APÊNDICE 2: CURVAS TENSÃO-RECALQUE NORMALIZADO 

APÊNDICE 3: CURVAS TEMPO-RECALQUE 

APÊ1\TDICE 4: l\1EDIDAS DE SUCÇÃO 

APÊNDICE 5: ENSA IOS EDOMÉTRICOS 

APÊNDICE 6: HISTOGRAMAS DE MASSA ESPECÍFICA OBTIDAS POR 

CT 

VIl 

141 

142 

143 

144 

151 

154 

158 

160 

163 

164 

A-l 

A-5 

A-11 

A-23 

A-30 

A-35 



VIII 

LISTA DE FIGURAS 

1.1 Recalque elo radier ele um silo 2 

2. 1 Ciclo peelodiagenético ele solos tropicais 8 

2.2 Estruturas mais comuns de solos colapsíveis 12 

2.3 Ábaco para determinação do potencial de colapso 15 

2.4 Critério de Gibbs & Holland ( 1960) 16 

2.5 Esquema geométrico das sondas coaxiais multi-hastes 29 

2.6 Regiões abrangidas pelo campo elétrico das sondas TDR 30 

2. 7 Arranjo geométrico ele uma sonda segmentada 31 

2.8 Sinal característico de uma sonda segmentada 31 

3. 1 Gráfico típico de ensaio edométrico duplo 1ó 

3.2 Resultado típico do ensaio edométrico simples para determinação do colapso 38 

3.3 Comparação entre resultados do ensaio edométrico simples e duplo 38 

3.4 Esquema do experimento de EI-Ehwany & Houston ( 1990) 43 

3.5 Modelo acoplado de variação de volume segundo Alonso et a/. (1987) 51 

3.6 Modelo elastoplástico para solo não saturado modificado por Gheling ( 1994) 55 

3. 7 Parâmetros do modelo de A1onso et a/. ( 1987) 56 

4. 1 Localização elos campos experimentais em Mato Grosso 60 

4.2 Caracteri zação do pe1 fil do campo expet imen!al de Rondonópolis 63 

4.3 Perfi l de SPT do campo experimental ele Rondonópolis 64 

4.4 Caracteri zação do perfil do campo experimental de Rondonópolis 65 

4.5 Perfil de SPT do campo experimental de Rondonópolis 6~ 

4.6 Coletânea de perfis de SPT do município de Campo Novo 67 

4.7 Difratograma simplificado do solo (sem queimar) de CNP 68 

4.8 Termogramas de análise térmica diferencial 68 

4.9 Arranjo est111tural do solo de ROO 70 

4. I O Arranjo estrutural do solo de CNP 7 1 

4. 11 Distribuição do diâmetro médio dos poros do solo de ROO 72 



IX 

4.12 Distribuição do diâmetro médio dos poros do solo de CNP 73 

4.13 Histograma de freqüência do tamanho dos poros do solo de ROO 74 

4. 14 1-iistograma de freqüência do tamanho dos poros do solo de CNP 75 

4. 15 Curva característica de retenção de umidade do solo de ROO 76 

4.16 Curva característica de retenção de umidade do solo de CNP 76 

4.17 Curva tempo-recalque obtida no campo para o solo de CNP, na tensão de 79 

3,0 kPa 

4. 18 Colapso do solo de CNP em função da tensão de inundação 80 

4.19 Potencial de colapso do solo de CNP em função da tensão de inundação 80 

4.20 Evolução do potencial de colapso do solo de CNP em fi.mção da sucção 8 1 

5.1 Esquema de instalação da placa 84 

5.2 Locação dos ensaios no campo experimental de CNP 85 

5.3 Locação dos ensaios no campo experimental de ROO 86 

5.4 Posicionamento dos tensiômetros 90 

5. 5 Testador de cabos empregado para medir a umidade durante as provas de 91 

carga 

5.6 Sonda TDR empregada para medir a umidade do solo 92 

5.7 Curva de calibração para os solos de CNP e ROO comparadas com a curva de 93 

Topp 

5.8 Curva tempo recalque do segundo estágio de carregamento ( I OkPa) do ensaio 96 

3 de Cl\fP 

5.9 Curva tempo recalque do décimo estágio de carregamento (50kPa) do ensaio 96 

I de CNP 

5. 1 O Curva tempo recalque do estágio onde ocorreu a inundação da cava no 97 

ensaio 3 de CNP (54 kPa) 

5. 11 Curva tensão recalque normalizado de CNP no estado natural (ensaio 1) 98 

5.12 Curvas tensão recalque dos ensaios de placa 99 

5. 13 Comparação entre as curvas carga-recalque das provas de carga número l e I 00 

6 de CNP 

5. 14 Perfil de sucção média para o solo na condição natural de umidade 101 



X 

5. J 5 Valores de sucção medidos no campo e assinalados na curva característ ica I 02 

5.16 Evolução da sucção durante a prova de carga executada no furo 2 de ROO I 03 

5. 17 Variação da sucção após a inundação da cava do ensaio 3 de CNP (tensão de I 03 

54 kPa) 

5.18 Alguns valores de umidade medidos com o TDR no furo zero de CNP I 04 

5. 19 Variação da umidade ao longo da profundidade no momento da inundação l 05 

da cava no furo zero de CNP 

5.20 Variação do recalque e da sucção ao longo do tempo após a inundação na li O 

tensão de 54 kPa, ensaio 3, CNP 

5.2 1 Comparação entre potencial de colapso pelo ensaio de campo e edométrico 116 

duplo (CNP) 

5.22 Comparação entre os recalques previstos e medidos para o carregamento 118 

sem e com inundação 

5.23 Comparação entre os recalques totais, previstos e medidos nas provas de 118 

carga ele CNP 

5.24 Comparação entre os recalques medidos e previstos 120 

5.25 Comparação entre os recalques previstos pelo método de Fredlund & 121 

Morgenstern ( 1976) e medidos pela placa 

5.26 Malha de elementos finitos empregada para sumular a prova de carga 122 

5.27 Dados de uma provas ele carga colocadas no espaço q, S 124 

5.28 Curva tensão- recalque esquematizados para o modelo espanhol 125 

5.29 Simulação elos ensaios I ,2, e 3 ele CNP pelo modelo elastoplásti co 126 

empregando o programa de Gheling ( 1994) 

6. I Distribuição espacial da água no interior ele uma amostra de solo 

6.2 Processo de constlllção de imagens tomográficas 

6.3 Processo de aquisição de imagens tomográficas 

6.4 Arranjo esquemático dos componentes de tomógrafo 

6.5 Mapa de distribuição da massa específica de um solo 

6.6 Esquema de amostragem e direção na amostra 

6.7 Tomógrafo de campo empregado neste trabalho 

128 

130 

131 

132 

136 

138 

139 



6.8 Tomogratla de uma amostra danificada pelo manuseio 

6. 9 Comparação de valores de massa específica determinadas pelo método 

convencional e pela tomografia 

6.1 O Distribuição da massa específica elo solo seco, obtida pela tomografia em 

uma secção longitudinal da amostra antes da prova ele carga representada pela 

média dos valores em uma direção (furo zero de CNP - Z= 50 - 60 em)) 

XI 

142 

144 

6.11 Distribuição da massa especítlca do solo seco, obtida pela tomografia de uma 147 

secção longitudinal ela amostra antes ela prova de carga, representada pelos 

valores em uma direção qualquer (furo zero de CNP - Z= 50 - 60 em)) 

6. 12 Distribuição da massa específica do solo seco, obtida pela tomografia em 

uma secção transversal da amostra ( furo zero de ROO Z= 50) após a prova ele 

carga, representada pela média dos valores em uma direção 

147 

6. 13 Seqüência de histogramas de massa específica da tomogratia do türo zero de 152 

ROO (0,5 m) para as dimensões de pixel indicadas 

6.14 Histograma da tomografia do solo após a prova de carga (pixel 2,5 em_) 

ensaio 2 de ROO (Z= 0,50 m) 

6.15 Massa específica do solo seco obtida pela tomografia em uma secção 

longitudinal da amostra após a prova ele carga 

6.16 Massa específica seca obt ida pela tomografia em uma secção transversal da 

amostra antes da prova de carga, ensaio zero, ROO (Z= 0,6 m) 

153 

154 

155 

6. 17 Índice de vazios de ROO antes e após o carregamento 156 

6.18 Massa especítica do solo seco nas condições natural e após o carregamento 157 

no F6 de CN P 

6. 19 Variação ela porosidade em amostras compactaclas estaticamente pelo topo 158 



LISTA DE TABELAS 

2. 1 Alguns casos de ocorrência de colapso 

2.2 Índice de colapso em função do lP 

2.3 Colapsibilidade em função da quantidade de finos 

2.4 Coeficiente de colapso com a carga aplicada ao cone 

3.1 Classificação do potencial de colapso de acordo com Jerming & Knight 

( 1975) 

3.2 Valores dos parâmetros do modelo de Alonso e/ a/. (1987) encontrados na 

literatura 

XII 

6 

14 

14 

19 

37 

58 

4.1 Avaliação da colapsibilidade por critérios empíricos 77 

5. 1 Valores de carregamentos em que se inundou o ensa io 86 

5.2 Dados do avanço da frente de infiltração do solo (CNP) I 06 

5.3 Valores de tensão capilar para dimensões predominantes nos poros do solo 108 

5.4 Recalques medidos nas provas de carga de ROO e CNP 11 2 

5.5 Valores do módulo de deformação estimados ela curva carga-recalque 114 

5.6 Valores de CP calculados com base na proposta ele Reznik ( 1993) 115 

5.7 Dados de prova de carga com inundação de outras regiões 116 

6.1 Parte de uma tabela de valores de massa específica fornecidos pela tomogratla 145 

no furo zero ele ROO (Z = 0,5 m) 

6.2 Tomografia do solo antes da prova de carga, furo zero de ROO (Z = 0,5 m) 149 

6.3 Tomografia elo solo após o carregamento e inundação no ensaio 2 de ROO (z J 50 

= 0,5 m) 

6.4 Índice de vazios elo solo de ROO interpretado para valores médios de massa 

específica em cada tomografia 

6.5 Recalques obtidos diferentes critérios de cálculo do índice ele vazios 

156 

159 



LTST A DE SÍMBOLOS 

j1- coeficiente de atenuação em massa ( -s =solo, -w =água, -a=raio A, -b=raio B) 

E•v - deformação volumétrica plástica associada à mudança de sucção 

~~ - coetlciente de Poisson 

- coeficiente ele atenuação linear 

E - deformação 

<!> - dimensão ele partículas 

- ângulo ele atrito elo solo 

p - massa especítlca do solo 

a.- parâmetro adimensional que depende da forma da função Po 

x -parâmetro para saturação do solo ele 13ishop 

p - parâmetro que controla a rigidez do solo devido à sucção 

y - peso específico 

1' - tensão supertlcial da água 

e - umidade em termos de volume 

Â<O> - parâmetro de rigidez da tensão líquida elo solo saturado devido à sucção 

Â<sl - parâmetro de rigidez da tensão líquida do solo não saturado devido à sucção 

K(s) - parâmetro de rigidez para mudança na sucção 

P<~ - massa específica elo solo seco 

Y<~ - peso específico do solo seco 

'Ys- peso específico da fi·ação sólida 

'Yw - peso específico da água 

XJII 



B - menor dimensão da fimdação 

CP - potencial de colapso 

D- diâmetro 

E -módulo de deformação do solo 

H - módulo de deformação em relação à sucção 

- espessura de uma camada de solo 

I - fator de influência da capacidade de carga 

- contagem de fótons (O = feixe livre) 

k - inclinação da reta de carga e recarga 

L - comprimento 

- comprimento da sonda TDR 

- Leitura da sinal do TDR 

LC - superficie de fluência devida ao carregamento 

M - inclinação da linha de estados críticos 

N ou Nspt- índice de penetração padrão do SPT 

p - tensão aplicada 

p • 0 - tensão de pré-adensamento elo solo saturado 

po - tensão de pré-adensamento do solo não saturado 

pc - pressão de referência 

Q- carga 

R - parâmetro elástico em relação à sucção 

r- raio 

S- sucção 

XIV 



s recalque 

S0 - parâmetro de enrijecimento da supedicie SI 

Scolapso _recalque adicional devido ao umidecimento do solo 

SI - superfície de fluência devida à sucção 

Sinicial _ recalque devido ao carregamento do solo 

Sr- grau de saturação 

t- tempo 

Ua - pressão do ar 

Uw - pressão da água 

V - volume 

v- volume específico 

Vw - volume de água 

w - umidade em termos de massa 

Wnat-umidade natural 

X - dimensão da amostra tomografada 

- lado do pixel 

Z - profundidade 

XV 



LISTA DE SIGLAS 

CNP - Campo Novo do Parecis 

ROO - Rondonópolis 

USP - Universidade de São Paulo 

EESC - Escola de Engenharia de São Carlos 

TDR - Time Doma in Reflectome/Jy (retlectometria no domínio elo tempo) 

CT - Computerized Tomograpl~)' (tomografia computadorizada) 

FEM - Finite Elemelll Nfet/wd (método dos elementos finitos) 

XVI 



XVII 

RESUMO 

CONCIANI, W. Estudo do colapso do solo através de ensaios de placa monitorados com 

tensiômetros e tomogrqfia computadorizada. São Carlos, 1997. 179 p. Tese (doutorado) -

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Esta tese apresenta um estudo de solos colapsíveis utilizando provas de carga em 

placas executados com inundação da cava. Durante o ensaio a sucção foi monitorada com 

tensiômetros instalados em cinco profundidades distintas. A inundação da cava foi também 

monitorada pelo uso da técnica de reflectometria no domínio do tempo. Desta forma pode

se acompanhar a evolução da frente de intlltração e da sucção durante todas as fases do 

ensaio. Foi introduzido também o uso da tomogratla computadorizada para registrar as 

alterações causadas no solo pelo carregamento e posterior inundação. O acompanhamento 

da frente de infiltração durante o ensaio foi importante para conhecer a profundidade de 

itú1uência do colapso no maciço do solo. De posse dos valores de sucção, foi possível a 

utilização de modelos para solo não saturado para verificar a sua aplicabilidade na previsão 

de comportamento de estruturas de fundação. A tomografia computadorizada forneceu 

informações a respeito da distribuição de massa especítica do solo antes e depois do 

carregamento, permitindo concluir que a região mais afetada pelo colapso se restringe a 

0,25D. 

Palavras chaves: Solos não saturados, Colapso, Ensaios de Campo, Medidas de sucção, 

Tomografia de solos, TDR. 



XVIII 

ABSTRACT 

CONCIANI, W. Study ofsoi/ col/apse through pia te tests mo11ilored with le11siometers mui 

computerized lomography. São Carlos, 1997. 179 p. Tese (doutorado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

This thesis presents a soil collapse study using plate Joaci tests perfonned with 

soaking the test pit. During the test suction was monitored by tensiometers embecldecl at tive 

clilTe.-eni depihs. Thus, ii was possible to loHow the weiiitlg lront anel suciion evolution ali 

over the tests stages. lt was also introduced the computerized tomography technique to 

record the soil changing caused by loading anel wetting. Monitoring the wetting front cluring 

the test was imp01iant to know the influence clepth o f collapse at soil mass. Having the 

suction values it was possible to use behaviour moclels ofunsaturated soils to verity their 

applicability on predicting foundations stmcture settlements. The computerized tomography 

yielcls informations about soil unit weight distribution before anel after loading, allowing 

concludes that collapse most affected region is restrained up to 0.25 D. 

Key-words: Unsaturated soils, Collapse, Field tests, Suction measurements, Soil 

Tomography, TDR. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O colapso do solo tem prejudicado diversas construções, principalmente na 

infra-estrutura de armazenagem de grãos, conseqüentemente levando a grandes 

perdas financeiras. Um dos casos mais divulgados na imprensa ele Mato Grosso foi o 

ele um si lo com capacidade ele 5.000 ton. Este silo sofreu recalques ele 

aproximadamente 70 em, provocando a perda de mais ele l. 500 ton de grãos. 

Considerando os custos de recuperação da obra e o preço do produto não utilizado, o 

prejuízo atingiu cifra de R$ 200.000,00. A Figura 1.1 mostra o recalque do radier de 

um silo em Campo Novo elo Parecis. Na borda elo radier o recalque foi de 

aproximadamente 40 em. 

Os fatos acima motivaram o presente estudo do colapso no Estado de Mato 

Grosso, através de ensaios de campo. Para que o trabalho pudesse contribuir 

efeti vamente no entendimento deste tenômeno, realiza ram-se provas ele carga sobre 

placas com controle da umidade e da sucção na região de influência do carregamento. 

Para completar estas informações, e verificar as alterações do solo causadas pelo 

colapso, empregou-se também a tomografia computadorizada. 
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Figura 1.1: Recalque do radier de um silo em Campo Novo do Parecis. 

Para fazer frente ao programa de pesquisa proposto, foi feita uma parcena 

entre instituições que pm1icipam técnica e/ou economicamente dos trabalhos. Este 

g111po é composto pela USP- Universidade de São Paulo de São Carlos, Escola 

Técnica Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso, 

EMBRAPA-CNPDJA (Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Instrumentação Agropecuária) e as Prefeituras Municipais de Rondonópolis e Campo 

Novo do Parecis. Os trabalhos ele campo foram apoiados pelas empresas de 

construção locais e contaram com a participação de estudantes de segundo grau de 

escolas locais. A integração destes segmentos repercutiu positivamente não apenas 

no meio técnico, mas em toda a comunidade envolvida. 
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1.1 Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, o de estudar os solos colapsíveis 

do Estado de Mato Grosso nos campos experimentais ele Rondonópolis(ROO) e 

Campo Novo do Parecis (CNP), cont ribuir no entendimento elo fenômeno do colapso 

e poder subsidiar os projetos de fundações em solos colapsiveis. 

Para se atingir este objetivo foram executados os seguintes serviços: 

- caraterização dos solos dos dois campos experimentais; 

- execução de provas de carga sobre placas com medição ele sucção (com e sem 

inundação do solo); 

- acompanhamento do avanço da frente de infiltração de água durante as provas de 

carga com emprego de TDR e tensiômetros; 

- realização de medidas de variação de porosidade no solo causada pelo colapso com 

emprego de tomografia computadorizada; 

-análise dos dados à luz dos modelos de comportamento dos solos não saturados. 

1.2 Organização do Texto 

A tese foi dividida em 7 Capítulos. Os Capítulos 2 e 3 apresentam uma revisão 

bibliográfica nos aspectos de características dos solos colapsíveis, mecanismo de 

colapso, influência e medidas ele sucção e umidade, ensaios e modelos utili zados para 

quantifica r o colapso. No Capítulo 4 é apresentada uma caracterização do solo e da 

região em estudo. O Capítulo 5 apresenta a metodologia, os resultados e as análi ses 

das provas de carga. No Capítulo 6 int roduz-se a técnica de tomografia 

computadorizada, discutindo-se a sua aplicação nesta pesquisa. Finalmente, no 

Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho. Nos apêndices podem-se 

encontrar resultados adicionais aos apresentados no texto. 



CAPÍTULO 2: 

CA RACTERÍSTTCAS DOS SOLOS COLAPSÍVEIS 

2.1 Introduçfio 

De uma forma geral os solos porosos, não saturados, estão sujeitos ao 

colapso. Este fenômeno se caracteriza por uma redução súbita de volume quando 

estes solos experimentam um aumento no seu teor de umidade. Segundo JONES & 

HOLTZ (1 973) apud SANTOS NETO et a/ (1 991) os prejuízos causados por 

colapso e/ ou expansão de solos são maiores que os causados por catástrofes naturais 

(enchentes, furacões, terremotos, etc. ). 

O reconhecimento d<l ex istênci<l do fenômeno do col<l pso é relativamente novo 

na mecânica dos solos. Os primeiros relatos de obras sofrendo rec<llques por colapso 

do solo são da década de 50 (PICHLER - 1948, JENNfNGS & KNJGHT - 1957, 

etc.). Entretanto, ROGERS el ai ( 1994) verificaram que a experiência russa com o 

colapso de solo dat<l das décadas de 30 e 40 (ABELEV, 1931 e DENTSOV, 1944). 

Desde então, estudos práticos e teóricos que surgiram são liderados por 

pesquisadores do Canadá, Espanha, Rússia, África do Sul e Brasil. A nível nacional as 

principais contribuições vêm de São Carlos, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

A experiência russa com solos colapsíveis é tal que as constmçôes neste tipo 

de solo já se encontram normatizadas. O código de obras russo de 1977 divide os 
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solos colapsíveis em diversas classes, de acordo com o seu potencial de colapso, 

KRUTOV ( 1988) e REZNTK ( 1992). 

Os solos susceptíveis ao colapso pertencem às classes mais variadas possíveis. 

Pode-se encontrar na literatura casos ele colapso em solos coesivos e granulares como 

se pode observar na Tabela 2. 1. DUDLEY (1970), MCGOW & COLLTNS (1975) e 

VTLAR et a/ (1981) observam o fenômeno inclusive em solos cuja textura é 

peclregulhosa. Quanto à origem, os solos colapsíveis são bastante diferenciados, 

variando desde solos coluviais, eólicos, aluviais até residuais. 

Neste capítulo apresenta-se um apanhado das características mais comuns em 

solos colapsíveis. Dentre estas características destacam-se a sua granulometria, 

origem, estmtura, sucção e umidade. São também apresentados critérios empí ri cos 

para identificação de solos colapsíveis. A relação da água com o solo é abordada 

através da curva característica de retenção de umidade, ela condutividadc hidráulica e 

ela medida de sucção. 

2.2 Origem dos solos colapsíveis 

Quanto à origem, os solos podem ser residuais ou transportados. Nos solos 

transportados o colapso pode ocorrer em solos de origem eólica, aluvionar ou 

coluvionar. A Tabela 2. 1 permite veritlcar a diversidade da gênese dos solos 

colapsíveis. Nesta tabela os solos são apresentados por faixas granulométricas. 

Os solos residuais são formados a partir da alteração de rochas. A maneira 

com que os agentes ele intemperismo atuam na formação destes solos pode conduzir a 

solos com estmtura altamente porosa e com condições ele estabi lidade precárias. O 

tipo de clima é um fator determinante ela estrutura de solos colapsíveis. A maior pmie 

dos solos colapsíveis encontra-se em regiões tropicais. 
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Tabela 2.1: Alguns casos de ocorrência de colapso. 

Solo Região Rcfc.rência 

Textura Origem 

nrgila (CL) transportado (latossolo) DF Paixão c Carvalho (1994) 

argiloso (marga) compactado* França Mieusscns e / n/ ( 1989) 

argila siltosa Coluvionar c Residual GO Moraes e/ n/ (1994) 

argiloso e arenoso (latossolo) RS Dias (1994) 

argila RJ Campos & Vargas (1991) 

siltc a renoso EUA Houston & El-Ehwany 

( 1991) 

silte argiloso aluviüo EUA Day (1990) 

si ltc-a renoso compactado* Egito EI-Sohby & Raban ( 199 I) 

areia argi losn sc:uüm:lar (aiuviunar?) SP Carneiro ( l'.I'N) 

areia argilosa c areia aluvionar Ba Mendonça e/ n/ ( 1994) 

si ltosn 

areia argilosa DF Mariz & Casa nova (199-l) 

areia lina-argilosa coluvionar SP Ferreira e/ a/ ( 1990) 

areia siltosa compactado* Canadá Tadepalli & Frcdlund 

( 19'> I) 

arenoso (SM) eólico Ne- Br Rinni & Barbosn ( 1989) 

arcnoso/nrgiloso Compactado lnglntcrra Chnrles ( 1993) 

areia siltosa (com cólica (?) PE Ferreira & Teixeira ( 19~9 ) 

pedregulhos) 

arc in siltosa coht\·ionnr Áfricn do Jcnnings & K nighl (1957) 

Sul 

Loess-argiloso (lonm) eólico Rússia Grygoriam ( 1 <)89) 

- snprolíticos Ba Presa e! n/ ( 199 1) 

* = solo de origem desconhecida que fo i ensaiado em amostras compactadas. 

BLlGHT ( 198 1) fez um estudo sobre a ação elo clima na formação de solos 

colapsíveis, concluindo que o clima tipo úmido a sub-úmido altera os granitos 

conduzindo a formação ele areias siltosas, micáceas, porosas (com vazios parcialmente 

preenchidos com feldspato caulinisado e nucas). Algumas vezes o material dos vazios 
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é totalmente lixiviado resultando em uma estrutura muito mais porosa que a inicial. 

Estes solos quando experimentam um acréscimo de umidade podem colapsar. Este 

tipo de estmtura também foi encontrado por ABDULJAUWAD e/ a/. ( 1991) nos 

solos do Iêmen. 

Os depósitos de solos eólicos consistem de materiais acumulados pela ação do 

vento formando dunas, Loess, praias e, depósitos de cinza vulcânjca. São geralmente 

solos granulares ou ligeiramente coesivos e, em sua maioria, têm estmtura porosa. 

Em alguns casos as pati ículas são cimentadas. RTANl & BARBOSA ( 1989) citam um 

caso ele colapso ele solos eólicos arenosos na Região Nordeste elo Brasil. Estes solos 

são também freqüentes na África do Sul, Estados Unidos e na Rússia, DUDLEY 

( 1970) e GRIGORY AN ( 1989). 

Os solos eólicos são característicos ele regiões áridas e semi-áridas, onde o 

lençol fi·eático é profundo. Não é raro os depósitos eólicos serem formados de crostas 

duras e impermeáveis que impedem a infi ltração de águas superficiais na massa do 

solo. Estas crostas podem se fo rmar em regiões semi-áridas ou com índices 

pluviométricos médios, CLEMENCE & FINNBAR ( 198 1 ) . 

Os solos aluvionares constituem-se ele sedimentos depositados pelas águas de 

et~\.1.trradas, inundações, ou cursos d'água. Os materia is depositados nos aluviões são 

ele características bastante cliversitlcaclas. São encontrados solos com textura 

variando de argila a pedregulho. Para o estudo do colapso interessa aqueles depósitos 

com matriz granular contendo pequena quantidade ele argila ou aqueles que sofreram 

evolução peclogenética. DA Y ( 1990) relata o colapso em solo aluvionar com 

granulometria correspondente a um silte argiloso. 

Os depósitos de sedimentos transportados pela ação da gravidade 

( coluvionares) são os menos estudados. Estes depósitos tem se apresentado com 

características simjJares aos solos aluvionares. No Estado de São Paulo grande parte 

dos solos colapsíveis estão situados em área de depósito coluvionar como por 

exemplo podem ser tomados os solos estudados por NOGUEIRA e/ a/ ( 1988) e 

VARGAS ( 1993) 
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VARGAS (1985 e 1993) ressalta que após a formação do solo, os processos 

intempéricos continuam a atuar. Desta forma os solos podem sofrer uma evolução 

pedogenética. Neste processo estão envolvidas ações como lixiviação, eluviação, 

cimentação, etc; as quais geram estruturas porosas e/ou cimentadas. 

Quanto ao estágio de evolução pode-se encontrar em uma região, solos oriundos 

de uma mesma matriz em estágios de formação diferentes. Neste caso um pode ser 

colapsível e outro não. Ainda mais, uma camada pode encontrar-se sobrejacente a outra. 

KLAPPA ( 1983) ao estudar os calcretes apresentou um ciclo pedodiagenético (Figura 

2.1) que permite verificar os diversos estágios de formação por que passa um solo. Em 

um dado estágio de desenvolvimento do ciclo os solos podem ser susceptíveis ao 

colapso. De acordo com os comentários feitosa anteriormente, o colapso poderia ocorrer 

nas fases sedimento ou solo. 

Solo Cal ereta 

,.--.------,Pcdodfagrnese .--------. 

~~~liM~ a 4 ~,..._.Jiff-.....,~ 

Figura 2.1: Ciclo pedodiagenético de solos tropicais, proposto por I<LAPPA (1983). 
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2.3 Influência da granulometria 

EL-SOHBY & RABAA ( 1987) realçam que um dos primeiros fatores a ser 

considerado no estudo do potencial de colapso dos solos é a granulometria, pelo tàto 

que a distribuição granulométrica fornece uma primeira idéia da estrutura que os solos 

podem ter. 

QIAN et a/. ( 1993) apresentam um estudo mostrando a itúluência da 

granulometria e da distribuição dos vazios nos solos não saturados. Estes autores 

veritkaram que a granulometria e a cli spo~ição (de volume) do~ Vél7.ios provocam 

alterações nas tensões capilares e conseqüentemente na variação da resistência. 

MCGOWN & COLLTNS ( l975), relacionando a granulometria com a classe 

dos solos, afirmam que dos grupos CL, SC, SM, GM e SM do Sistema Unificado de 

Classificação, podem ser colapsíveis. Já os solos dos grupos CL, CH podem 

apresentar compot1amento ambíguo ( expansível e/ou colapsivo ). 

A imp011ância da dimensão das partículas foi estudada também por EL

SOI-:LBY e/ a/. ( 1987) que observou a colapsibilidade para diferentes teores de areia, 

silte e argila. EL-SOHBY & RABAA ( l987) mostrou que o solo com maior teor de 

areia apresenta maior potencial de colapso. A medida que diminui o teor de areia e 

aumenta o teor de silte o colapso diminui Os autores atribuem este resultado a 

esfericidacle dos grãos de areia e angulosidade das partículas de silte. 

Para DUDLEY ( 1970) o teor de argila crítico para a ocorrência do máximo 

colapso estaria em torno de 12%. Entretanto, outros estudos como os de EL-SOHBY 

& RABBAA (1984) têm verificado colapso para teores de argila maiores que 40 %. 

Em alguns casos estes solos exibem uma pequena expansão para em seguida colapsar. 

A influência da dimensão das partículas no colapso é tão marcante que alguns 

pesquisadores propõem critérios granulométricos para identificação do colapso, como 

será visto mais adiante na seção de critérios de identificação. 
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2.4 Estrutura 

De uma forma geral, o conhecimento da micro e macro estrutura do solo é um 

fator importante no estudo das propriedades mecânicas do solo. Em solos não 

saturados e, de uma maneira mais acentuada em solos colapsíveis, o conhecimento elo 

arranjo estrutural do solo é imprescindível. O mecanismo ele colapso ela estmtura do 

solo está intrinsecamente ligado ao seu arranjo (fabric). 

GUORUI ( 1988) ao estudar o colapso ele Loess formados na China 

estabeleceu uma relação entre o potencial de colapso e o tipo de estrutura apresentada 

pelo solo. Este pesquisador dividiu as estruturas em doze gmpos diferentes. Para cada 

grupo foi associado um potencial de colapso. 

Os solos colapsíveis são caracterizados por apresentar uma estrutura porosa e, 

meta-estável. Esta estmtura, é mantida estável por forças temporárias que são a 

sucção, capilaridade, agentes de cimentação e calçamento. Estes agentes podem atuar 

isolada ou conjuntamente. 

Para DUDLEY ( 1970); COLLlNS & MCGOWN ( 1974 e 1975) e, KNODEL 

( 198 1) a estmtura dos solos colapsíveis pode ser dividida em três grupos. No 

primeiro gmpo, segundo DUDLEY o mais importante, a estrutura porosa é mantida 

estável por forças capilares. O segundo grupo onde os grãos maiores, como silte e 

areia estão calçados por partículas menores, como o silte e argila. Finalmente, um 

terceiro gmpo onde a estabilidade da estrutura é garantida por agentes cimentantes 

como as argilas, os óxidos de Cerro e alumínio ou, os carbonatos. 

De uma forma geral pode-se dizer que todos os modelos propostos têm uma 

mesma base, ou seja, de um elemento de grande massa (grão de areia ou ped) mantido 

em condição meta-estável. O que realmente muda nos modelos propostos é o agente 

ele tlxação das partículas. A Figura 2.2 mostra os grupos com os seus diversos 

arranJOS. 
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A capilaridade é o fator mais citado na literatura como responsável pela meta

estabilidade de solos porosos. Para DUDLEY ( 1970) o solo sofre ressecamento 

criando muitos tubos capilares na estmtura do solo. Durante este processo a água fica 

presa em espaços muito pequenos nos contatos intergranulares. A tensão superficial 

ela água nos contatos com o solo cria uma força capaz de imobilizar a partícula de 

solo. Esta força é ainda acrescida ela sucção promovida pela interface ar-água. 

Nesta situação uma medida da poro-pressão da água no solo se apresenta 

negativa. Se for considerado o princípio das tensões efetivas de Terzaghi, o solo terá 

então uma resistência aparente superior a real. Contudo, a adição de água ao solo 

moditlca os valores de poro-pressão e, remove as forças que mantinham a estrutura 

estável. Como conseqüência imediata, o solo sofre uma redução de volume. 

DUDLEY ( 1970) ci ta casos em que o solo ganhou resistência com o incremento elo 

grau de saturação até um valor em torno de 50%, passando então a perdê-la. 

Os va lores de tensão intergranular observados são ela ordem de 140 kPa (0, 14 

Kg/cm2
) para areia fina . Em siltes o valor da tensão intergranular varia de 35 a 3500 

k.Pa (0,35 a 3,5 Kg/cm2). Para a fração argila os valores, considerando as forças 

capi lares e de gravidade, tornam-se menores que o das forças elétricas, osmótica e, ele 

Yan Der Waals. 

No grupo elas pat1ículas calçadas podem ser encontrados várias arranJOS 

diferentes: areia fixa pela fração silte, areia presa por anéis de argila, areia calçada por 

argila floculada, areia fixa por partículas ele argila e silte após enxurradas (mud jlow), 

etc. 

No grupo onde se tem a ação ele agentes ele fixação por aglutinação ou 

cimentação, os arranjos mais comuns são: areia aglutinada por forças ele superficie de 

partículas de argila, grumos (de argila e/ou silte) ligados por pontes de argila, areia 

cimentada por óxidos e carbonatos. 



CRAO.S ,, 
SILT! 
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Figura 2.2: Estruturas mais comuns em solos colapsfveis, segundo DUDLEY (1970). 

2.5 Identificação empírica do colapso 
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Os critérios apresentados nesta seção são empíricos e fundamentam-se em 

relações com a granulometria, umidade, limites de Atterberg, porosidade, etc. Em 

alguns casos os resultados de ensaios rotineiros em geotecnia são correlacionados para 

caracterizar um solo co lapsível. O uso destes critérios é de valor limitado e, em muitos 

casos restritos à experiência local. Estes critérios não são os llnicos ex istentes, porém os 

mais conhecidos. 

2.5.1 Critérios baseados em índices físicos 

DENISOV ( 1951) 

Um dos critérios mais conhecidos é o de DENISOV (1951) citado por ROGERS 
et a! ( 1994 ). Trata-se de uma relação entre o índice ele vazios elo solo no 
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estado natural e aquele correspondente à umidade do limite de liquidez. O índice K 

(Eq. 2.1) é o indicador da colapsibilidade. 

K = e,_ I eo 

Para 0,5 < K < 0,75 o solo é altamente colapsível 

K ~ I ,O o solo não é colapsível. 

eL _índice de vazios do solo com umidade igual ao limite de liquidez; 

e0 - índice ele vazios natural do solo. 

FEDA ( 1966) 

(2. 1) 

O critério de FEDA (1 966) é fundamentado na umidade natural elo solo e nos 

limites ele Atterberg. O coeficiente K,_ (Eq 2.2) exprime a colapsibilidade. Solos com 

grau ele saturação inferior a 60% geralmente são colapsíveis por este critério. 

(~·} w,. 
K =_o __ _ 

L 11' L - 11' /' 

onde: 

wo - umidade natural; 

So - grau de saturação; 

Wp - limite de plasticidade; 

Wt - li mite de liquidez; 

NORMA RUSSA 

(2.2) 

O código de obras da ex-URSS, apresenta um critério baseado no índice de 

plasticidade. CAR V ALI-lO ( 1994) aborda este cri tério e a Tabela 2.2 apresenta os 

valores do índice de colapso em função do índice de plast icidade. 
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Tabela 2.2: lndice de colapso (CI) em função do IP 

Indice de plasticidade (IP) CI 

I ~IP< IO 0,10 

10~IP<l4 O, 17 

J4~lP<22 0,24 

HANDY (1973) 

Um critério fimdamentado na quantidade de finos foi elaborado por HANDY 

( 1973). Este critério foi elaborado considerando que os solos colapsíveis têm, 

freqüentemente, uma matriz arenosa. Como foi visto anteriormente, tal fato não é 

necessariamente verdadeiro. A Tabela 2.3 apresenta as classes de colapsibi lidade 

propostas por aquele pesquisador. 

Tabela 2.3: Colapsibilidade em função da quantidade de finos (Handy, 1973) 

(%) passa na # 200 Probabilidade de colapso 

< 16 alta probabilidade 

16 - 24 provavelmente colapsível 

24-32 Probabilidade < 50 % 

> 32 geralmente não colapsívcl 

CLEMENCE & FlNNBAR ( 1981) 

CLENIENCE & rlNNBAR ( 198 1) propuseram um teste empírico, baseado na 

porosidade dos solos, que consiste em tomar uma amostra ele solo, indefonnacla , do 

tamanho ela palma da mão, e dividi-la em duas pa11es aproximadamente iguais. Uma 

elas partes é molhada e moldada na mão. Compara-se o volume elas duas amostras. 

No caso do volume da amostra molhada ser menor, então, o solo é colapsível. Como 

pode se observar trata-se de um método qualitativo. 
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BASMA & TUNCER (1992) 

O critério de BASMA & TUNCER ( 1992) é função da textura granulométrica, 

da umidade inicial e do peso específico seco natural do solo. A correlação estatística 

desta variáveis foi obtida por regressão linear múltipla. Os resultados estão apresentados 

em forma analítica (Eq. 2.3 e 2.4) e gráfica (Figura 2.3). O ábaco é de grande utilidade 

no caso de pequenas construções e em locais com poucos dados disponíveis sobre o 

potencial de colapso de solos. A construção deste ábaco presume que a tensão de 

inundação no e11saio edométrico é de 200 kPa e, o teor de umidade ilúcial igual ao ótimo 

da compactação. 

CP= 48,496 + O, 1 02cu - O, 4571-t'o- 3, 533 r d + 2, 80 In cr, •. 

(2.3) 

CP= 48,506+0,072(S - C) - 0, 439w0 - 3, 123yd + 2,85lncrw (2.4 ) 

Onde: CP = potencia l de colapso 

Cu= coeficiente de uniformidade 

w0 = umidade inicial(%) 

(S-C) = diferença entre o teor de areia e argila (%) 

Yd =peso específico seco 

crw = tensão de umidecimento no ensaio edométrico. 
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Figura 2.3: Ábaco para determinação do potencial de colapso, BASMA & TUNCER (1992) . 

GIBBS & HOLLAND ( 1960) 



O ábaco apresentado por GIBBS & HOLLAND ( 1960) na Figura 2.4 

aperfeiçoou e facilitou o uso da proposta de DENISOV ( 1951 ). Essa constatação foi 

comprovada por HOLTZ & HILF (1961) durante a construção de canais de irrigação 

assentes sobre loess. 

GIBBS & BARA (1962) 

ROGERS et a!. (1994) apresentam o critério de GIBBS e BARA (1962) que é 

fundamentado no índice de consistência do solo. Se este índice for maior ou igual a 

unidade, então o solo deve ser colapsível. Na opinião deste autor o índice de 

consistência não é adequado para verificar o comportamento de solos não saturados. 

li' - li' 
LI = , 

ll'l. - IVp 

sendo : LI - índice de consistência 

w - teor de umidade natural elo solo 

Peso 
t:S J.i t: Cif. 

seco 
natural 

Limite de llquldez ( r. ) 

I O 20 30 40 50 60 70 00 90 

16. 0 1-----+-//--t-- -+--1--t-- +-----;---j 
(kN/n? J 

, '._ Peso especifico do s s611dos = 27,0 kN/m3 

'····: P~so c opcclflco dos s 611dos = 26,0 kN/mJ 

Cos o I 
Co so ll _

1
__ Coso m ~~~l-os 

-+ -
~t;-Ó~d-os 

Di vaz ios ~- ,-vazios 

r~~~L-~6udos ~t s ólidos 

Fofo Vazios Iguais ao Denso 
v olume de 6guu no 
llmllc de llquldez 

Figura 2.4: Critério de GIBBS & HOLLAND (1960) apud HOLTZ & HILF (1961) 

(2.5) 
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2.5.2 Identificação baseada na classificação pedologica 

Alguns autores têm procurado relacionar a classificação pedológica elo solo 

com seu comportamento. É bastante verdade que a classificação pedológica do solo 

abrange aspectos relacionados com a textura, a gênese, a posição topográfica, a 

presença de argilo-minerias, o estado de saturação, etc. Este critério é válido como 

primeiro enfoque já que realmente algumas classes excluem a possibilidade de colapso 

e/ ou expansão. 

Nesta linha de trabalho têm atuado pesquisadores como GEHLING el 

a/.(1982), DIAS (1985, 1994) e, FERREIRA (1990, 199 1, 1993). Tem sido 

identificado que os seguintes horizontes de solos podem apresentar colapso: B 

latossólico, B textura! não ltidromórfico, B câmbico. Nestes solos a probabilidade de 

ocorrência de colapso varia de média a alta. Contudo, podem também ocorrer colapso 

em outras classes de solos, ainda que a probabilidade seja menor. DIAS (1 994) 

enfatiza também que, estas informações pedológicas sejam confi·ontadas com as 

condições climáticas para verificar a existência da condição de defi ciência de umidade 

no solo. 

Segundo GEHLTNG e/ a/. ( 1982) a abrangência do critério pode tàcilmente 

ser estendido em âmbito regional Nesta sitl1ação é po sível comparar as unidades 

pedológicas com maior nível de detalhes, possibilitando extrapolar características ele 

uma unidade para outra. O trabalho ele FERR.EffiA ( 199 1) sobre o mapa de 

probabilidade de colapso do Estado do Pernambuco é muito ilustrativo da 

aplicabilidade do critério pedológico . 

Para VARGAS ( 1985 e 1993) o emprego de pedologia em geotecnia deve ser 

feito primeiramente para o entendimento da gênese do solo. A partir deste 

conhecimento seria possível inferir algumas de suas propriedades. Particularmente, no 

caso dos solos colapsíveis, a pedologia ajuda a entender como o solo está est ruturado, 

a presença ou não de cimentos, etc. 
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Os trabalhos que envolvem a relação entre a classificação pedológica com a 

colapsibilidade são nacionais e pioneiros a nível mundial. Não se pode, contudo, 

desconsiderar que no Brasil predominam os latossolos, LEPSCH ( 1977). Logo, a 

predominância de colapso em latossolos pode não ser um indicativo adequado. 

2.5.3 Critérios fundamentados em ensaios de campo 

SPT 

DECOURT (1992) e DECOURT & QUARESMA ( 1994) propuseram um 

método empírico que permite estabelecer se um solo é ou não colapsível, em função 

dos resultados obtidos no ensaio SPT com medição de torque. Após a determinação 

do valor do N,.vt mede-se o torque máximo necessário para extrair o amostrador 

padrão. O valor do torque dividido pelo NSJ,1 é denominado razão TI N,.,~. . Se o valor 

desta razão esti ver compreendido ent re 2 e 3, o solo é considerado colapsível. 

Este procedimento tem a va ntagem de ser executado sobre um ensaio bastante 

popular no país. Entretanto, não é possível quantificar o colapso através da razão T/ 

N,pt . Os dados c as correlações disponíveis são, em seu estágio atual, somente 

aplicáveis para os solos terciários ela bacia sedimentar ele São Paulo. 

CPT 

A aplicação do ensmo ele cone (CPT) na medida do colapso é citada por 

REZNlK ( 1989). Neste caso foram executados ensaios de cravação estática elo cone 

na condição ele solo natural e inundado. A expressão elo colapso fo i dada por Kw 

(Eq .2.6) cujos limites estão apresentados na Tabela 2.4. Acima dos valores constantes 

nesta Tabela o solo é considerado como sendo colapsível. 



PtJ 
Kw = --

Pqw 

Onde: Kw = coeficiente de colapso 

P qw = resistência a penetração do cone no solo inundado 

Pc1 = resistência a penetração do cone no solo na condição natural 

Tabela 2.4: Coeficiente de colapso com a carga aplicada ao cone, REZNIK (1989) . 

Carga aplicada (kPa) Solo colapsível se 

Kw > 

100 2,0 

200 1,5 

300 1,3 

2.6 .Mecanismo do Colapso 

19 

(2.6) 

O mecamsmo do colapso no solo está estreitamente ligado a pressão de 

sucção existente nos poros do solo e a tensão sobre ele aplicada. Um modelo que 

busca correlacionar a ação destes dois elementos sobre a estrutura do solo foi 

proposto por ALONSO e! a/. (1987, 1990) através de superftcies acopladas de 

sucção e carregamento. Estas propostas são, no estágio atual, as que melhor 

representam a ação que a água e o carregamento exercem sobre a estrutura do solo. 

Em alguns trabalhos houve menções quanto à ocorrência elo colapso (redução 

dos vazios) pela ação de cargas elevadas, sem mudança de sucção, ROGERS et ai 

( 1994). Neste caso o colapso ocorreria por exceder a capacidade do agente 

cimentante. Entretanto, há uma tendência para se considerar o colapso apenas na 
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condição de mudança de sucção, uma vez que a hipótese da tensão aplicada superar a 

resistência do agente cimentante é mais próxima do que se admite como sendo o 

conceito de ruptura. 

Entretanto, os pnmetros ensatos de JENNfNGS & KNIGHT ( 1957) 

verificaram a razão direta da proporcionalidade entre a carga externa e o colapso 

observado. Isto quer dizer que, para um mesmo valor de sucção, quanto maior a 

carga externa maior será o colapso produzido. Isto tem sido confirmado por outros 

pesquisadores e.g. MAHLER ( 1995) e CARVALHO (1994) 

Ensaios edométricos com inundação (e sucção monitorada) realizados por 

T ADEPALLI e/ a/. ( 1992) mostraram que quanto maior a sucção, maior o colapso. 

Observaram-se também que tão logo a sucção apresente a tendência de queda o 

colapso tem início. Estes pesquisadores concluíram que o colapso não é devido às 

tensões cisalhantes, mas à redução da sucção. Este fato fo i também observado por 

KOHGO e/ a/. (1993). Em suma: quanto menor a umidade inicia l do solo maior o 

colapso. 

LLORET & ALONSO ( 1980) verificaram que o colapso por inundação do 

solo se dá em 3 fases distintas. Estas 3 fases correspondem à mudança dos 

coeficientes de permeabi lidade da água e do ar. 

Na primeira fase, o solo se encontra com um grau de saturação baixo e a 

permeabilidade ao ar é elevada. Nesta fase as deformações ocorrem lentamente. isto é 

devido à súbita redução da permeabi lidade ao ar pelo preenchimento (com água) dos 

vazios nas extremidades. Assim é gerado um ligeiro acréscimo na pressão de ar 

existente nos poros da amostra de solo. Este acréscimo é apenas suficiente para 

romper a barreira de água e estabelecer o fluxo de ar para fora da amostra. 

No segundo momento, a medida que o ar é expulso, a permeabilidade à água 

aumenta. A entrada de água na estrutura do solo, promove uma redução (instantânea) 

da sucção. Nesta fase a velocidade de deformação aumenta em razão geométrica. É 

estabelecido o colapso propriamente dito . 
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Quando a maior parte da carga hidráulica é dissipada, a permeabilidade à água 

se torna constante e a pressão de ar restante passa a se dissipar lentamente. A 

permeabilidade ao ar é muito baixa nesta fase. O solo está quase saturado e a sucção 

é baixa. Nesta fase os recalques são pequenos e dependentes do tempo. A redução da 

sucção é insuficiente para gerar grandes deformações. 

SANTOS NETO ( 1994) estudando o parâmetro B ele Skempton em solos 

compactados verificou que a condição ele saturação é também imp011ante no estudo 

da deformação do solo não saturado. Ele observou que, quando as bolhas ele ar estão 

eclusas, o solo passa a se comportar como se estivesse saturado. Este fato justifica a 

constatação de DUDLEY ( 1970), ele que o colapso não ocorre quando o grau de 

saturação excede 50 - 60% para areias c aproximadamente 70% para argilas ( 90% 

para JENNJNGS & BURLANDS, 1962 ) . O código ele obras russo admite que se o 

grau ele saturação de um solo poroso é maior gue 80% o solo não é colapsível, 

REZNIK ( 1993). Os diferentes limites encontrados indicam que cada solo tem um 

grau de saturação que corresponde ao limite de continuidade da fase gasosa. 

Um outro mecanismo de colapso associa este fenômeno à dissolução dos 'í 

cimentos presentes no solo pal1icularmente em solos porosos. Neste caso a ação da 

água é de solvente para o cimento. Tão logo a água solvate o cimento, a estnJtura do 

solo se torna instável e, o solo colapsa. Este tipo de colapso foi observado por 

TSMAEL & AL-SAHNAD ( 1993), CARVALHO, 1\!l.F. ( 1994), PATXÀO & 

CARVALHO ( 1994) e POLIDO & CASTELLO (1991) entre outros pesquisadores. 

Para verificar o efeito ela cimentação no colapso, FEDA e/ a/. ( 1991) realizaram 

estudos em solos cimentados, não cimentados Uá colapsados) e, envelhecidos (para 

reconstituir as ligações). Foi verificado que, após o envelhecimento, o solo volta a 

exibir colapso. Cabe ressaltar que mesmo nestes solos envelhecidos a sucção toi 

monitorada e tem sua ação conjunta com as forças de dissolução. 

Retornando às micro estruturas apresentadas anteriormente pode-se dizer que 

o colapso da estrutura por acréscimo de tensão (mantida a sucção constante) se dá 

por deformação dos pe(/.,· ou quebra dos escoramentos e dos contatos entre partículas. 

Desta forma os grumos ou pat1ículas se deslocam (ou rolam) para os vazios. Os 
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grumos se deformam ou têm apenas os pontos de contatos quebrados porque a 

sucção os tàz mais rígidos que realmente são. Se por outro lado, as cargas externas 

forem mantidas constantes e a sucção reduzida, o mecanismo permanecerá 

praticamente inalterado e, o solo sofrerá a redução de volume correspondente. 

Segundo ALONSO e f a/. ( 1987) estas deformações são irreversíveis. 

2. 7 Interação solo-água 

Os solos colapsíveis por não estarem saturados, soti·em muita intluência da 

água capilar e adsorvida. O ar e o vapor de água presentes nos vazios de solo têm um 

papel fundamental a ser desenvolvido no fenômeno do colapso. 

A presença de água no solo depende ele fatores internos e externos ao solo. Os 

fatores mais importantes a serem considerados são a disponibilidade de água, a 

estrutura do solo, a saliniclacle, a textura e, a mineralogia. 

A textura e a estrutura elo solo estão diretamente relacionadas com o volume 

de vazios e a capacidade que o solo tem para reter água. Uma estrutura porosa 

evidentemente tem mais espaço para armazenar água. Quanto à textura , a capacidade 

de interação físico-química para a fixação da água (forças de superfície e adsorção) 

nos solos argilosos é bastante superior a ele solos arenosos. O simples experimento 

dos funis cheios com areia e argila é ilustrativo para rea lçar a influência da textura. O 

funil com argila retém água enquanto o outro permite que ela se escoe. 

A salinidade e mineralogia têm também um papel destacado no 

armazenamento de água no solo. Alguns minerais são mais higroscópicos fixando uma 

maior quantidade de água, e.K. Montmorilonita. Outros minerais como o qua1izo, não 

têm nenhum tipo de interação com a água. A estrutura do mineral e a sua capacidade 

de troca de cátions (CTC) são determinantes na retenção de água pelo solo. A 

presença de minerais hidrófilos faz com que esta capacidade de retenção aumente. 

A curva característica é uma forma de representação da capacidade de 

retenção de água de solo. Para construir a curva característica geralmente toma-se um 

solo saturado e aplica-se pressão de ar (alta sucção) para expulsar a água. O processo 

inverso também pode ser feito. É interessante notar que a obtenção da curva 
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característica por processos secagem ou molhagem resulta em um traçado diferente. 

Este fato é conhecido como histerese. 

A histerese é devida ao efeito de ângulo de contato da água com as pat1ículas 

sólidas, a desuniformidadc geométrica dos poros, a diferença de condutividade 

hidráulica em meios saturados ou não saturados. 

Para fins geotécnicos a curva característica tem seu emprego muito restrito. A 

curva característica seria útil para se verificar a qualidade de ensaios de porosimetria 

ou condutividade hidráulica. Contudo, FREDLUND & XrNG ( 1994) afirmam que a 

curva característica do solo pode ser empregada no estudo de propriedades tais como 

permeabilidade e resistência ao cisalhamento de solos não saturados. O emprego da 

curva característica do solo para determinar a condutividade hidráulica de solos foi 

proposto por Ch.ilds & Collins-George ( 1950) apud ALONSO el a/. ( 1987) e tem 

sido retomado por pesquisadores mais modernos como FREDLUND et a/. ( 1994). 

2.7.1 Condutividade hidníulica 

A condutividade hidráulica dos solos não saturados é, como nos solos 

saturados, dependente da textura, porosidade, temperatura e sali nidade. Entretanto 

nos solos não saturados os fatores temperatura e sali nidade têm maio• a<;ão que em 

solos saturados. Um outro fator muito di scutido no estudo da permeabilidade é a 

curva característica de retenção de água no solo. A histerese apresentada pelo solo no 

compot1amento perda/ganho de umidade versus sucção faz com que a condutividacle 

hidráulica apresente valores diferenciados quando o solo é inundado ou drenado. 

Um mesmo solo pode ter valores de condutividade hidráulica diferentes nas 

condições saturado e não saturado. lsto se deve ao tàto de que nos solos não 

saturados o ar ocupa os vazios, podendo sofi·er uma retração dos poros. Em alguns 

casos os poros são fechados mantendo ar ou água oclusos, o que ditkulta o fluxo de 

água. Para a água escoar há a necessidade de expulsar o ar ex istente nos vazios do 

solo. Além disto, maiores valores de sucção imobilizam a água sob maiores pressões, 

fazendo com que ela se torne mais viscosa. 
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ALONSO et a/. ( 1987) mostram a variação deste valores de condutividade 

hidráulica em função de conclutividade do ar. Neste estudo foi possível verificar que a 

permeabilidade (à água) praticamente não se altera enquanto o fluxo ele ar não se 

estabelece de forma contínua. Pode-se então constatar que a condutividade hidráulica 

é, de forma aproximada, inversamente proporcional ao fluxo de ar no solo. Estudo 

similar foi realizado por MARIZ & CASA NOVA ( 1994) em solos do Distrito Federal 

onde foi observado que a condutividade hidráulica além de ser dependente elo fluxo 

de ar, é determinante no mecanismo do colapso. 

O avanço da frente ele infiltração no solo pode ser caracterizado por cinco 

fases, Ma in & Larson ( 1973) citado por CARVALHO (L 989). Considerando-se o 

avanço na direção vertical e sentido para dentro elo solo, são identificados os 

seguintes trechos: 

- a zona ele saturação: uma fina camada superficial em que a saturação total é 

alcançada; 

- a zona de transição: uma região onde a umidade diminui a medida que a 

profimdidade aumenta; 

- a zona de transmissão: uma região onde a umidade é constante com a profundidade; 

- a zona de umedecimento: uma região onde a umidade volta a diminuir com a 

profimdidade; 

- a fl·ente de umedecimento: uma interface entre as camadas alteradas pela adição de 

água ao pertll e a zona que mantém as características iniciais ele pe1tll. 

Com base nesta divisão de zonas de avanço da frente de inundação, existem 

vários modelos para determinar a taxa de infiltração de água no solo e a 

conclutividade hidráulica. O conhecimento das condições de umidade e sucção em 

cada uma destas zonas permite que se conheça as condições e a intensidade que o 

colapso ocorre no solo. 

2.7.2 Medida da sucção 
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O valor da sucção é uma componente importante na determinação do estado 

de tensões dos solos não saturados. A medida do valor da sucção é uma tarefa 

relativamente dificil e demorada. Os procedimentos empregados em laboratório 

geralmente baseiam-se na técnica da translação de eixos. Ou seja, desde que não se 

pode medir a pressão da água intersticial aplica-se uma pressão de ar que compense a 

pressão negativa da água. No campo muitas vezes são empregados equipamentos para 

medida direta do potencial ou ele parâmetros que se correlacionem com ele. 

O emprego ele papel filtro constituiu inicialmente uma solução ele campo. 

Entretanto, a precisão dos resultados requer o emprego de balanças com resolução de 

milésimo de grama. Este fato torna inviável o seu uso em condições de campo. 

A técnica do papel filtro consiste em colocar o papel filtro junto ao solo e 

aguardar que a umidade entre os dois se equilibre. Após a determinação da umidade 

do papel, o valor é comparado a uma curva de calibração, donde se obtém o valor da 

sucção, O método oferece uma precisão pequena. Entretanto é uma técnica muito 

simples e de baixíssimo custo, MARINHO ( 1994). Atualmente, nos Estados Unidos, 

o ensaio é padronizado pela norma de ensaio ASTM D 5298 - 92. A faixa de medida 

elo papel é bastante ampla pode variar de 1 O kPa a 1 O MP a, CAJ\!fPOS ( 1994) 

2.7.2.1 .Métodos de campo 

As técnicas de campo são bastante mais diversificadas. EDlL & MOT AN 

(1984) WOLLE & CARVALHO (1988), FREDLUND & RAHARDJO (1988) e 

CAMPOS (1994), citam o emprego de psicrômetros, tensiômetros, blocos porosos, 

blocos térmicos e blocos de pressão. A técnica de retlectometria no domínio do 

tempo (TDR) - HERMANN ( 1992) e métodos nucleares, CREST ANA e! a/ ( 1986) 
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foram utilizados para medir a umidade do solo que por sua vez pode ser 

correlacionada com a sucção. 

A utili zação de equipamentos como os psicrômetros e os blocos térmicos só 

se justifica em termos de capacidade de leitura. Estes instnunentos fornecem valores 

de sucção muito acima dos tensiômetros convencionalmente empregados. Entretanto, 

apresentam restrições de emprego tais como: durabilidade, sensibilidade e, tempo de 

resposta . 

TENSlÔMETRO 

O tensiômetro é praticamente o único efl11ipamento capaz de medir ele forma 

direta a sucção do solo. O valor medido é o da sucção matricial. O tensiômetro 

consiste em um tubo impermeável cheio de água com um sensor na extremidade 

superior e uma pedra porosa na patie inferior. A pedra porosa (com alta pressão de 

borbulhamento) é enterrada no solo. Quanto maior a sucção do solo mais água vai ser 

retirada do tubo. A diminuição da água no interior do tubo gera uma pressão negativa 

em seu interior, que se equilibra com a do solo, fornecendo a medida da sucção ao 

sensor colocado na superficie. 

O princípio ele funcionamento é simples, no entanto, há restrições ao 

funcionamento dos tensiõmetros. A restriçao mais séria neste caso é a pressão de 

cavitação da água. Desta fo rma o emprego dos tensiômetros está limitado a sucções 

inferiores a I 00 K.Pa (com mais segurança cerca de 80 k Pa). Diversas modificações 

têm sido propostas para superação do problema da cavitação, CA.MPOS ( 1994). A 

técnica de aplicação de contra-pressão é a que tem apresentado melhores resultados, 

RlDLEY & BURLA.l'ID ( 1995). 

Para WOLLE & CAl~ VALI lO ( 1988) o tensiômetro deve supnr as 

necessidades de grande parte dos trabalhos de engenharia. Isto é atlrmado quer em 

termos de tempo de resposta como na faixa de trabalho. 

Em geotecnia os tensiômetros têm sido utilizados na monitoração das sucções 

em encostas. Este procedimento visa o estudo da estabilidade de taludes de solos não 



\ 
I 

saturados quando sujeitos a intensas precipitações pluviométricas, 

CARVALHO ( 1988). 
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WOLLE & 

Em alguns casos têm sido relatado a automação de leituras feitas com 

tensiômetros, entretanto, esta automação só tem sido possível nas leituras pois o 

tensiômetro requer verificação freqüente elo nível interno de água e a eliminação de 

eventuais bolhas de ar que se formem no sistema de medida, FLENITNG et ai. ( 1994). 

2.7.2.2 TDR 

AJgumas técnicas para medida de umidade do solo têm sido empregadas para 

estimar a sucção por meio de curvas características de retenção de umidade. Uma 

técnica ele campo promissora é a reflectometria no domínio do tempo (TDR). Trata

se de uma técnica não destrutiva, baseada na transmissão e recepção de sinais de 

microondas, através ele "antenas " ou sondas instaladas no solo. No solo seco os 

va lores ela constante dielétrica estão tipicamente na faixa de 3 a 5. Na água este valor 

está em torno de 80. Assim sendo, pequenas quantidades de água são capazes ele 

afetar extremamente o va lor ela medida de conclutiviclacle elétrica no solo. 

De uma forma geral a técnica TDR é empregada para medida elo conteúdo 

volumétrico ele água no solo KUJALA & RA VASKA (1 994). Contudo, a técnica 

permite ainda monitorar a evolução ela frente de inundação. PHENE el a/. ( 1988) e 

HERJ.\1ANN & CRESTANA ( 1994) citam pesquisas para medidas "in si tu" de sucção 

mátrica, onde foram utilizadas correlações com resultados ele lensiômetros e 

calibração com curvas características do solo. BAUMGARTNER el a /. (1994) 

desenvolveram uma sonda de TDR que além da função normal, de emitir e receber os 

sinais de microondas, também funcionam como tensiômetros. Estas sondas são 

vazadas, construídas em aço inoxidável. Em sua extremidade a haste do TDR tem 

uma pedra porosa também de aço inoxidável. 
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BENSON et a/. (1994) relata o uso de TDR para monitorar o teor de umidade 

ele aterros sanitários. Neste caso a técnica foi escolhida em decorrência da facilidade 

ele automação e de registro e coleta de dados. Os dados de BENSON et a/. ( 1994) 

eram multiplexados e transmitidos por telemetria ou modem para uma central. No 

Brasil TORRE ( 1995) desenvolveu um sistema de aquisição de dados similar. A 

automação de leituras na TDR implica em total automação, pois não existe 

manutenção diária a ser reali zada. Uma outra aplicação interessante é o estudo da 

evolução de descontinuidades em rochas relatada por DOWDJNG & HUANG 

(1 994). 

A técnica de retlectometria no domínio do tempo mede basicamente o tempo 

de viagem de um sinnl eletromagnético no solo. Este tempo é empregado para 

determinar a constante dielétrica através ela Equação 2. 7 . Por sua vez a constante 

clielétrica é função ela umidade do solo, da textura, da estmtura e ela salinidaele. TOPP 

e! a/. ( 1980) considerou desprezível a influência dos outros fatores, que não a água. 

Onde: E - constante dielétrica; 

c = velocidade da luz; 

L = comprimento das hastes; 

t - tempo ele viagem do sinal. 

(2.7) 

Para que o sinal emitido pelo equipamento ele TDR percorra o solo é 

necessário o emprego de uma linha de transmissão também conhecida como sonda ou 

"antena" . A linha ele transmissão é um par de hastes com características geométricas e 

de impedância bem definidas. 

A impedância de uma linha de transmissão é função do diâmetro elas hastes e 

do seu espaçamento. A impedância da sonda é governada pela Equação 2.8. Verifica

se nesta equação que pa ra manter as características de impedância é preciso manter 
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constante a razão entre o espaçamento infra- hastes e o seu diâmetro. A relação s/d 

nas sondas empregadas para medir a umidade do solo geralmente está em torno de 

10. 

60 2s 
Z =-ln

e d 

Sendo: Z - impedância da linha de transmissão; 

s - espaçamento entre as hastes; 

d - diâmetro das hastes. 

(2.8) 

O uso de sondas com pares de hastes requer cuidados tais como filtros de 

ruídos, casadores de impedância, etc. Para superar estas dificuldades ZEGELIN ef a/. 

( 1989) empregaram o conceito de linhas de transmissão coaxiais. Desta forma, as 

sondas passaram a ser constituídas de uma haste central que é circundada por outras 

hastes (em número variável). A Figura 2. 5 mostra esquematicamente a sonda 

desenvolvida por ZEGELIN e seus colaboradores em 1989. 
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Plástico dielétrico 

Figura 2.5: Esquema geométrico das sondas "coaxiais" multi-hastes. 

Cabo 
coaxial 

O desenvolvimento da sonda multi-haste teve por base a forma dos campos 

elétricos gerados em torno das hastes. ZEGEUN e seus colaboradores ( 1989) 
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verificaram que as hastes múltiplas confinam melhor o sinal diminuindo as perdas. A 

Figura 2.6 ilustra a forma dos campos elétricos. 

a) duas hastes b) três hastes c) quatro hastes 

Figura 2.6 : Regiões abrangidas pelo campo elétrico das sondas TDR, ZEGELLIN et a/. 

(1989) 

Como pode ser verificado na Figura 2.6 a medida de umidade feita com TDR 

é uma medida global e não pontual. A região ele medida é constituída por um prisma 

que tem a seção transversal apresentada na Figura 2.6 e a altura igual a extensão da 

sonda empregada. Para estudar a umidade em diferentes regiões de um perfil de solo, 

TOPP & DA VlS ( 1980) desenvolveram uma sonda segmentada. 

A sonda segmentada é constituída por hastes com trechos de impedâncias 

diferenciados. Fisicamente, o arranjo é obtido empregando trechos de haste cottt 

diâmetros diferentes. Isto faz com que a haste tenha trechos com diferentes relações 

s/d e portanto com distintos valores de impedância, Figura 2. 7 . Na prática esta sonda 

segmentada funciona como se houvesse um "empilhamento" de sondas. 

A alteração do valor de umidade em uma região mais próxima à supertlcie fa z 

com que aquele trecho apresente uma alteração de leituras. Os demais trechos 

sofrerão apenas deslocamento do sinal não sendo influenciados pela va riação do 

primeiro. Em uma linguagem matemática pode-se di zer que o valor do sinal de um 

trecho é dado pela diferença entre dois trechos consecutivos (Lnrinat = Ln - Ln-t). Isto 

pode ser mais facilmente entendido pela observação do sinal gerado em uma sonda 

segmentada, como apresentado na Figura 2.8. 
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O valor de umidade obtido por emprego de ambas as técnicas não apresenta 

diferenças significativas. Esta análise foi feita por TOPP & DA VIS ( 1985) com 

sondas segmentadas verticais e, sondas li sas horizontais instaladas nas mesmas 

profundidades ele medida. CONCIANJ et a/. ( 1996) apresentam uma comparação de 

medidas realizadas com sondas segmentadas e lisas. Não foram encontradas 

diferenças significativas. 

A maioria dos trabalhos realizados com a técnica TDR, empregam 

equipamentos disponíveis no mercado que fornecem diretamente o va lor ela umidade, 

tomando como base de calibração a equação de TOPP et a/. ( 1980). Esta equação 

tem, na maioria elos casos, fornecido medidas satisfatórias de umidade do solo. 

Entretanto, tem-se verificado que, em alguns casos, a equação de Topp íetu 

conduzido a erros significativos, CONClANl et a/. ( 1995), HE RRMANN ( 1993), 

LARROSA et a/. ( 1995). 
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Figura 2.7: Arranjo geométrico de uma sonda segmentada. 
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Figura 2.8: Sinal característico de uma sonda segmentada. 
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A equação de TOPP e/ a/. ( 1980) foi obtida com cinco tipos de solos, desde 

uma argila até um material fi·ancamente arenoso e mais dois materiais artificiais, 

constituídos de micro esferas ele vidro com faixas granulométricas diferentes. No 

experimento destes pesquisadores os materiais foram arranjados de forma a 

apresentarem distribuição ele vazios uniforme sem contudo, haver preocupação em 

mantê-lo constante para todos os materiais. 

As curvas de constante dielétrica por teor ele umidade volumétrica foram 

obtidas com pequenas variações. Estas curvas fo ram comparadas com as obtidas por 

outros pesquisadores e com solos diferentes. Desta comparação é que TOPP e/ a/. 

( 1980) estabeleceram a sua curva de calibração. Esta curva apresenta um desvio 

padrão de I ,3 % para uma contlabilidacle de 95 %. 

TOPP e/ a/. ( 1980) argumentam que a curva proposta deve abranger o efeito 

ela textura, ela mineralogia e do peso específico do solo, uma vez que, foi ca librada 

para uma tàixa muito ampla de tipos de solos. No entanto, os resultados obt idos em 

alguns solos dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso, mostram que 

as curvas de Topp não devem ser utilizadas indiscriminadamente. 

O emprego do TDR para estimar a sucção do solo no campo é feito por uma 

calibração "cruzada" com uma curva ele calibração construída com pares ele valores de 

constante dielétrica-teor de umidade volumétrica, sendo transferidos para a curva 

característica do solo. Desta forma pode-se obter uma curva constante dielétrica

sucção empregada para se estimar a sucção do solo no campo. A obtenção ele curvas 

de calibração sucção por constante dielétrica é possível através de câmaras de pressão 

(Câmara de Richards) fornecendo neste caso, variações menores que as obtidas 

através de correlação. 
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O procedimento de estimativa de sucção com TDR foi empregado 

primeiramente por PHENE e/ a/. ( 1988)e posteriormente por HERRMANN & 

CRESTANA ( 1993). A variação ela sucção elo solo no campo, através ela 

comparação ele tensiômetros e TDR, foi rea lizada por CONCIANI e/ a/. (J 995). 

Neste experimento ele campo, sondas lisas ele TDR foram instaladas ao lado de 

tensiômetros em três profimdidades diferentes. As leituras de umidade realizadas com 

TDR foram empregadas para obter a sucção pelo ramo ele secagem ela curva 

característica de retenção ele umidade. Os valores encontrados foram comparados às 

leituras ele sucção fornecidas pelo tensiômetro e verificou-se uma boa convergência 

entre os valores fornecidos por ambas as técnicas. 



CAPÍTULO 3 

COMPORTAMENTO DOS SOLOS COLAPSÍVEIS 

3.1 Introdução 

O estudo do comportamento dos solos colapsíveis tem sido feito por métodos 

semi-empíricos e teóricos. Dentre os métodos semi-empíricos pode-se citar os que 

empregam os ensaios cclométricos duplos, ou com sucção controlada, para estudar a 

compressibilidacle c. o potencial ele colapso~ os ensaios de campo como a prova ele 

carga sobre placas e até algumas tonnulações como as desenvolvidas por 

FREDLUND & MORGENSTERN ( I 976). Os métodos teóricos são representados 

por modelos ele comportamento como os de ALONSO e/ a/. (1987), WHEELER & 

SI V AKUMAR ( 1995) e KHOGO e/ a/. ( 1992). Além destes existem também os 

métodos numéricos que são fundamentados nos modelos supra-citados e em 

resu ltados expe1 i mentais. Dentre estes últimos os mais conhecidos no Brasil são os 

trabalhos ele M1 R ANDA ( 1989) e NlAHLER ( 1994) que aplicam o método dos 

elementos tlnitos. 

Neste capítulo serão apresentados os principais métodos empregados para 

previsão de recalques em solos colapsíveis, as equações constitutivas de FREDLUND 

& MORGENSTERN ( 1976) e o modelo de ALONSO et a/. (1987) os quais serão 

empregados para discutir os resultados das provas de carga. 
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3.2 Métodos empl'egados na pl'evisão de l'ccalques 

A medida elo recalque causado pelo colapso é uma das primeiras preocupações 

quando se projetam obras de engenharia em solos porosos colapsíveis . Esta medida 

pode ser feita através de ensaios de laboratório e/ ou campo. Os ensaios de 

laboratório são basicamente os edométricos (com ou sem sucção controlada), 

enquanto os ensaios de campo mais comuns são as provas ele carga. 

3.2.1 Métodos de laboratório 

A pnme1ra aplicação elo ensaio edométrico para a medida do colapso 

encontrada na literatura é ele ABELEV (193 1) apud ROGERS e/ a/. ( 1994). Este 

pesquisador empregou uma amostra indeformada que foi inundada na tensão ele 300 

kPa. O potencial ele colapso foi definido pelo índice de compressibilidadc para esta 

condição de carregamento. 

(3.1) 

Onde: CP = potencial de colapso 

ó.e = variação do índice de vazios na inundação 

eo = índice de vazios inicial (antes da inundação) 

O ensaio mais conhecido para medida do colapso em laboratório é o ensaio 

conhecido como "duplo adensamento" ou ensaio edométrico duplo proposto por 

JENNINGS & KNIGHT ( 1957). Este ensaio consiste em submeter duas amostras 

indeformadas obtidas em um mesmo bloco de amostra ao ensaio de adensamento . 

Um ensaio é feito com o solo em seu estado natural de umidade. O outro com o solo 
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previamente inundado. As curvas e versus /og P obtidas para as duas amostras são 

diferentes. Para uma mesma tensão, a diferença entre as duas curvas é o índice de vazios 

que expressa do colapso. O valor do potencial de colapso do solo é dado pela mesma 

equação de ABELEV considerando um mesmo nível de carga. A Figura 3.1 mostra o 

resultado apresentado por JENNINGS & KNIGHT (1957). 

O critério de colapsibilidade de Jennings & Knight foi apresentado em 1975 e, 

encontra-se na Tabela 3 .1 . Este critério foi definido para uma tensão de 200 kPa. Com 

este critério os autores queriam afirmar que nem sempre o colapso é motivo de 

precauções adicionais. 

<Jvps crv Jog (J 

Amostra na 
Umidade Natural 

h ... ,. 
Curva 

FIGURA 3. 1: Gráfico típico do ensaio edométrico duplo de JENNINGS & I<NIGHT (1957) 

O cálculo dos recalques adicionais devido ao colapso, segundo os métodos de 
ABELEV (1931) e JENNINGS & KNIGHT (1957, 1975) segue o mesmo procedimento 
empregado na teoria do adensamento de Terzaghi. Embora tratando-se ele fenômenos 
diferentes, as previsões ele recalques realizados desta forma têm, segundo JENNINGS 
& KNIGHT (1957, 1975), fornecido valores da compatíveis com os observados em 
obras. 
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TABELA 3.1: Classificação do potencial de colapso de acordo com JENNINGS & KNIGHT 

(1975) 

CP(%) severidade 

O- I nenhum problema 

I - 5 problema moderado 

5- 10 problemático 

lO - 20 problemas graves 

> 20 Problemas muito graves 

s=CP. H (3.2) 

Sendo: s - recalque adicional previsto 

H - espessura da camada colapsível. 

O emprego do método do ensaio edométrico duplo apresenta uma dificuldade 

em compatibilizar o índice ele vazios inicial e a pressão de pré-adensamento para as 

duas amostras. Por causa desta dificuldade e, devido a não homogeneidade do solo, 

manuseio e atnolgamento inlt oduL.idu na preparação das amostras o ensaio 

eclométrico simples tem sido mais empregado. No ensaio edométrico simples, ex iste 

apenas uma diferença em relação a proposta de ABELEV ( 193 I): o nível de 

carregamento para u qual a most ra é inundada. Variando o nível de carregamento 

para inundação, os recalques podem ser previstos para o mesmo nível de 

carregamento da obra projetada. A Figura 3.2 mostra um gráfico típico do ensaio de 

adensamento simples. 
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O'v logcrv 

FIGURA 3.2: Resultado trpico do ensaio edométrico simples para determinação do colapso. 

O desempenho de ambas as técnicas foi avaliado por BASMA & TUNCER 

(1992) e esta comparação é apresentada na Figura 3.3. Verifica-se que as diferenças são 

pouco significativas. 

o J 4 • • n 11 u u 11 n u H 

FIGURA 3.3: Comparação entre os resultados de ensaios edométricos simples e duplos 

(BASMA & TUNCER, 1992) 

Um problema dos ensaios de laboratório, apontados por HOUSTON et a/. 

( 1988) é a velocidade de inundação. Neste caso a velocidade com que seja fornecida a 

água ao solo influi na quantidade de colapso ocorrido. Por esta razão, o ensaio 

edométrico duplo pode fornecer valores ele colapso maiores que os de campo. No campo 

raramente se consegue saturar os solos, o que é facilmente alcançado em uma amostra 

pequena no laboratório . 

Por causa ela variação do colapso em função da velocidade de inundação e, por 
ser dependente do valor ela sucção presente no solo, foi desenvolvida a célula de 
adensamento com sucção controlada, ESCÁRIO (1969), ESCÁRIO & SAEZ (1973), 
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apud PRESA et a/ ( 1988). Neste ensaio a amostra do solo é submetida a níveis de 

sucção diferentes para uma mesma carga, medindo-se as deformações sofridas. É 

também possível faze r va riar a carga mantendo-se a sucção constante. 

3.2.2 ·Métodos de campo 

Muitos autores têm procurado empregar ensaios de campo para previsão do 

recalque devido ao colapso. Para estes autores apesar da ditlculclade em estabelecer as 

condições de co•llu1nu pa1 a a inl t:qm::lação dos resultados, os ensaios de campo 

fornecem previsões mais realistas, eliminam as di ficuldades de amostragem, 

minimizam as perturbações no solo, além de se poder ensaiar o solo em uma condição 

de umidade mais próxima daquela que será experimentada pela fundação e, fo rnecer 

resultados mais imediatos. Dentre os métodos de campo citados na literatura 

destacam-se as provas de carga em placas, sapatas e estacas, o ensaio pressiométrico 

e, o expanso-colapsômetro. 

PROVAS DE CARGA SOBRE PLACAS 

As provas de carga sobre placas são o meio mais rea lístico para determinar a 

capacidade de carga e o recalque de fundações rasas. Entretanto, a aplicação elos 

resultados ele provas de carga no projeto de fundações cnfi·enta a barreira da escala, o 

desconhecimento da tensão transmitida ao solo e a impossibilidade de se calcular as 

deformações sofridas pelo solo. 

A tensão transmitida ao solo pela placa depende de vários fatores, entre eles 

pode-se citar o tipo de solo, a rigidez da placa, a posição do carregamento, etc. Estes 

fatores contribuem na não uniformidade elas tensões transmitidas ao solo em relação a 

fo rma teórica. Considera-se, geralmente, a tensão média de contato entre a placa 

rígida e o solo como sendo a tensão transmitida pela placa. 
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Os valores de deformação são de dificil definição em provas de carga. É 

assumido que a região de influência da prova de carga alcança a profundidade igual ao 

diâmetro da placa ou, em alguns casos, até duas vezes o seu diâmetro. Entretanto, é 

preciso levar em conta que a região imediatamente abaixo da placa sofrerá uma 

deformação maior que a região mais profunda. Segundo MAHMOUD et a/. ( 1995) a 

região mais atingida pelo recalque da placa é limitada à profundidade de 0,25 vezes o 

diâmetro da placa. A influência do carregamento diminui até alcançar a profundidade 

igual ao diâmetro ela placa e é negligenciável após duas vezes o seu diâmetro. No 

caso específico elo ensa io ele solo com inundação este autor sugere que as 

deformações ocorram prioritariamente na profundidade alcançada pela frente de 

umedecimento. A avaliação desta profi.mdiclade é estabelecida por escavação após o 

ensa1o. 

Os valores de recalques estimados por provas ele carga em placas precisam ser 

corrigidos para as dimensões elo elemento ele fundação, que são, em geral, diferentes 

das dimensões da placa. Da diterença de dimensões entre o ensaio e o elemento de 

fundação resulta que a região abrangida pela prova de carga é menor que a região de 

influência ela obra. Isto pode significar que camadas não alcançadas pelo ensaio serão 

solicitadas pela fundação resultando, obviamente, em comp011amento diferente do 

esperado. 

Ai nda com relação ao tamanho da placa ou modelo empregado, é preciso 

considerar que diferentes formas e dimensões implicam em diferentes modos ele 

solicitação e que portanto, os parâmetros estudados são afetados por estas diferenças. 

Apesar destas limitações, os fatores apontados não são suficientes para desaconselhar 

o uso elas provas de carga. 

Com relação a extrapolaçâo ele dados de ensaios de placa para obras diversos 

autores propuseram relações de proporcionalidade. O livro de Sll\10NS & MENZTES 

( 1977) apresenta um ábaco do efeito de proporcionalidade, para diversos solos. Neste 

ábaco está também implícito que a proporcionalidade entre os recalques da placa e da 

obra estão também relacionados com a porosidade do solo. Desta forma, as relações 
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usualmente empregadas para extrapolar os recalques devem ser revistas quando se 

tratar de solos colapsíveis. 

No estudo dos solos colapsíveis a maioria dos pesquisadores têm empregado 

placas circulares de 0,5 m2 de área, CARVALHO & SOUZA ( 1990); REZN1K 

( 1993); AGNELLI ( 1992). 

CARVALHO & SOUZA ( 1990) empregam o ensaio de placa para verificar a 

ocorrência do colapso em solos coluvionares. Estes autores realizaram uma prova de 

carga com o solo no estado natural, e outra inundando o solo com o carregamento de 

l/3 da carga de mptura obtida na primeira prova de carga. Estes autores não fazem 

previsão de colapso,. limitando-se a constatar a ocorrência do fenômeno. 

REZNIK ( 1993) realizou um amplo estudo de colapso nos /oesses ucranianos 

através de provas de carga com e sem umedecimento do solo. O colapso foi 

determinado pela comparação entre os módulos de deformação das duas provas de 

carga e o potencial ele colapso calculado pela Equação 3.3. A determinação do 

módulo de deformação foi feita segundo a Equação 3.4. 

CP = (-1--_I_Jq 
ELw E Ld 

onde : ELw= Módulo de detormação para o solo inundado; 
1 

(3 .3) 

ELt~ = Módulo de deformação para o solo na condição natural de umidade; 
·~ 

q = tensão aplicada. 

(3.4) 

sendo: lw= tàtor ele forma (0. 785 para carregamentos circulares); 

p = coeficiente de Poisson; 

d = diâmetro da placa; 

ilq = diferença entre a carga aplicada e peso próprio atuando no terreno; 

ils = recalque medido. 
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E importante observar que REZNlK ( 1993) não considerou o fator de 

embutimento da placa. No entanto, as provas de carga foram realizadas a 

profundidades de até um metro, em cavas retangulares com dimensões superiores às 

da placa. 

A realização de provas de carga com diferentes tamanhos de placa mostrou 

que o recalque devido ao colapso é tanto maior quanto maior for a placa empregada, 

ISMAEL & AL-SANAD (1993). 

De uma forma geral tem se obse1vado que os recalques previstos por provas 

de carga são menores que os previstos por ensaios edométricos. Os ensaios 

edométricos podem fornecer previsões de recalques até 2,2 vezes superior aos 

previstos com resultados de provas de carga, DUDLEY ( 1970) e WOLLE et a/. 

( 1989). 

A metodologia de execução das provas de carga para previsão de recalques 

por colapso ainda não foi padronizada. Alguns autores preferem realizar duas provas 

de carga seguindo a proposta de JENNlNGS & KNlGHT ( 1957) enquanto outros 

preferem seguir a técnica modificada de ABELEV ( 193 1 ), como AGNELLl ( 1992); 

ISMAEL & AL-SANAD (1993) e AGNELLI & ALBlERO (1994). 

A preparação do terreno para execução de provas de carga tem consistido 

simplesmente em abrir a cava, geralmente com a mesma dimensão da placa, e aplicar 

uma camada ele areia grossa para regularizar o fi.mdo da vala, REZNlK ( 1989). 

A inundação ela cava para medição do colapso é sempre um fator preocupante. 

Na realização de provas de carga o tempo e a fo rma de inundação têm variado. Em 

geral, o tempo ele inundação varia de 2 (ISMAEL & AL-SANAD, 1993) a 24 horas 

(REZNTI<, 1992). Alguns autores acrescentam água mantendo uma vazão constante 

independentemente ela altura ela lâmina acumulada no fundo da vala. Outros até 

atingir uma lâmina de água, ele espessura constante. Finalmente, os ensaios onde 

quantidades determinadas de água são fornecidas a cada inte1 valo de tempo 

estabelecido. Neste caso, como pode ser visto, não há fornecimento contínuo de água. 
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REZNTI< ( 1993) realizou medidas de umidade após as provas de carga, 

verificando que a saturação do solo na região afetada pelo ensaio estava situada entre 

70 e 80 %. Esta medição está de acordo com as realizadas por EL-EHW ANY E 

HOUSTON (1990). EL-EHWANY & HOUSTON (1990) constataram que após nove 

dias de inundação o perfil de umidade se alterou apenas nos primeiros 2,5 m após o 

fundo da cava. Foi observado não haver um acréscimo contínuo de umidade, mas uma 

cwva cujo máximo está na metade da profundidade atingida pela fi·ente de inundação. 

A Figura 3.4 ilustra o experimento destes pesquisadores. JUCÁ (1 994) observou que 

mesmo após intensos períodos de chuvas a umidade de um perfil de solo não se 

alterou abaixo de 3 m. Esta camada que muda de umidade ficou conhecida na 

literatura como camada ativa. 
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Figura 3.4: Esquema do experimento de EL-EHWANY & HOUSTON (1990). 

HOUSTON e! a / ( 1988) reali zaram uma prova de carga em sapata construída 

na superfície. Para inundação do solo a água estava confinada por uma berma elevada 

em torno do modelo testado, A área afetada pela inundação desta prova de carga foi 

mapeada por extração de amostras imediatamente após a prova de carga. fo i 

encontrado que esta região tem a forma de um semi-elipsóide com o raio menor 

(horizontal) variando de I ,5 m a 1, I m e, o raio maior (vertical) da ordem de 2,25 m. 

A grande dificuldade na extrapolação dos resultados de provas de carga para 

previsão de recalque é o desconhecimento da condição de umidade antes, durante e 
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depois dos ensaios. A instnunentação de provas de carga para monitoramento da 

condição de umidade e sucção em provas de carga foi proposta por CONCIANI 

( 1995) e CONCIANI et ai. ( 1995). 

A determinação do recalque pelo colapso também é investigada sobre modelos 

em escala natural, EL-EHW ANY & HOUSTON ( 1990), SOUZA ( 1993) e ROLLINS 

& ROGERS ( 1994). 

A execução de provas de carga com inundação controlada foi proposta por 

FERREIRA & LACERDA ( 1993). Estes autores propuseram um equipamento capaz 

de realizar provas de carga com placas de pequeno diâmetro e, um depósito de água 

elevado para controlar o fornecimento de água ao solo .. A este equipamento os dois 

pesquisadores chamaram de expanso-colapsômetro, por medir deformações tanto de 

colapso quanto de expansão. De forma similar, M.AHNIOUD ef a/ (1995) 

desenvolveram um arranjo que permite carregar o solo mantendo controle sobre a 

forma ele irrigação elo solo. O inconveniente destes dois arranjos está na pequena área 

carregada. 

3.2.3 Métodos numéricos 

O avanço ela computação proptctou as condições necessárias ao 

desenvolvimento da modelagem e da previsão de comportamento do solo através ele 

métodos numéricos, sendo que o método dos elementos finitos (M EF ou FEM) é o 

mais empregado na engenharia geotécnica. Os trabalhos de Ml RANDA & V AN ZlL 

( 1989) e MAI-ll.,ER ( 1994) mostram a utilidade do emprego deste método numérico 

ao cálculo de recalques de solos não saturados. 

O programa de FEM denominado Unstruct tem sido bastante difundido e 

freqüentemente aprimorado, MIRANDA (1989), MENESCAL (1992) e Mm.ANDA 

& CHAGAS ( 1995). Este programa permite realizar previsões de deslocamentos para 

solos saturados e não saturados. Particularmente, o Unstruct tem sido empregado na 
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previsão de recalques em solos colapsíveis. A sua aplicação é bastante ampla, 

servindo para fazer previsões dos recalques de fundações prediais, de barragens e até 

na extrapolação de resultados de ensaios. 

A versão Unstruct-3 empregada nesta tese tem como princípio básico as 

equações constitutivas de FREDLUND & MORGENSTERN ( 1976). Para utilização 

deste modelo, MIRANDA ( 1989) admite que todos os parâmetros podem ser obtidos 

através do ensaio edométrico duplo. O valor do coeficiente de Poisson necessário à 

estimativa dos parâmetros envolvidos é arbitrado conforme a situação. 

Os parâmetros de entrada de acordo com o Manual do Programa (Miranda, 

199 1) são: 

EO - módulo de deformação do solo na condição natural de umidade (cr-Ua); 

Es - módulo de deformação do solo na condição inundado (cr-Ua); 

H - módulo de deformação em relação à condição de sucção (Ua-Uw); 

Ua - pressão do ar intersticial do solo; 

(Ua - Uw) - sucção do solo; 

a , p - coeficientes que relacionam H com a tensão no solo. 

Todos estes dados e mais a condição ele carregamento c a geometria elo 

problema são fornecidos ao programa através de um arquivo ele entrada ele dados. 

Todos os cálculos intermediários tai s como peso próprio elo terreno, variações do 

peso próprio, etc. são calculados pelo programa. As comparações ele resultados 

apresentadas por MIRANDA ( 1991) apresentam boa concordância entre os valores 

previstos e medidos em ensaios edométricos. 

É preciso registrar que as características mecânicas do solo são retiradas ela 

curva do ensaio edométrico trecho a trecho. Isto objetiva fornecer ao programa uma 

pseudo não-linearidade. O programa Unstruct considera que o molhamento do solo se 

faz por ascensão do lençol freático . 
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3.3 Modelos de comportamento 

A busca de modelos para solos não saturados perseguiu, durante muito tempo, 

o princípio elas tensões efetivas ele Terzaghi . Os primeiros modelos procuraram 

colocar em uma equação todos os parâmetros que governam o compmiamento dos 

solos não saturados. Isto era feito quase sempre por introduzir na equação de 

Terzaghi uma variável que considerasse a condição de saturação do solo. 

Na década ele 50 e início da década de 60, as formulações eram dirigidas no 

sentido de encontrar uma variável que relacionasse o teor ele ttmirl~cle (ou grau de 

saturação) com o comportamento do solo. Neste sentido tem-se o modelo ele 

BISHOP ( 1959). 

BISHOP ( 1959) propôs uma formulação para cálculo tensão efetiva com 

emprego de um parâmetro x (Eq.3.5). Esta equação tem dois inconvenientes: 

primeiro a dificuldade de se determinar o valor do coeticiente x (x= I para Sr = 

100%) e segundo, ele acordo com JENNINGS & BURLAND (1962), o ela 

representatividade do colapso. Para estes autores a equação é vá lida apenas para o 

cálculo da tensão intergranular. 

a' = o- + X ( U a - Uw) - U a (3.5) 

A validade el o parâmetro x nunca pode ser comprovada. Para comprová-la 

seria necessário admitir a equação ele Bishop válida e vice-versa. Na década de 60 

surgiram os primeiros trabalhos mostrando a sucção como uma componente 

impo1iante no comportamento dos solos não saturados, MATY AS & 

RADHAKRISHNA ( 1968). Na década de 70 a contribuição significativa veio de 

FREDLUND & MORGENSTERN ( 1976) que estudaram os estados de tensões do 

solo considerando as variáveis (cr-Ua), (cr-Uw) e (Ua-Uw). 
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3.3.1 Equações constitutivas de FREDLUND & 1\'IORGENSTERN ( 1976) 

O trabalho destes pesquisadores deu origem a um modelo constituído de duas 

equações: uma para a parte sólida do solo e outra para a fase fluida. Este trabalho 

pioneiro fomentou um grande desenvolvimento no estudo elo comportamento do solo 

com a sucção. 

FREDLUND & MORGENSTERN (1976) concluíram que uma descrição 

apropriada da mudança de volume elo solo somente pode ser estabelecida através de 

duas equações: uma para descrever as mudanças no elemento sólido e outra, para 

descrever as mudanças no volume ele água presente no solo. As equações (Eq. 3.6 e 

3. 7) foram testadas para amostras de solos indeformaclos e compactaclos, mostrando 

uma boa concordância entre previsão e resultado. Eventuais diferenças foram 

eliminadas pela correção do efeito da histerese. A vantagem deste modelo está na 

viabilidade de aplicação na prática ela engenharia. 

A solução ele FREDLUND & MORGENSTER..l'\1 ( 1976) é uma construção 

semi-empírica baseada na teoria de adensamento de Biot. Para aplicação elo modelo 

são determinadas as propriedades de compressibilidade da água e elos sólidos. A 

visualização da formulação é tridimensional , estando a cletormaçâo no eixo vertical e 

as tensões nos ei>-os hot i . .w nlai~. 

1 ôV 1 ôV 
&= -1 ~C , ) dCa - Ua)+ - ~c dCUa - Ulv) I o a- [;a V o Ua - Uw) (3.6) 

1 ôVw I ôVll' 
0w = - d(u- Ua) + - d(Ua -Uw) 

V ê( a - Ua) V c''(Ua - Uw) 
(3.7) 

Onde V == volume total do solo. 

cr == tensão aplicada. 

Ua == pressão de ar intersticial 



Uw = pressão de água intersticial 

E= deformação total (volumétrica) 

Sw= quantidade de água que entra ou sai do elemento de solo. 
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As Equações 3.6 e 3.7 são generalizadas. Sendo a água incompressível a 

variação de volume devido a água é considerada pelo fluxo de água, a soma elas 

deformações geradas pela estrutura do solo com a variação de volume devido ao 

fluxo de água é igual a deformação total elo elemento elo solo. 

As Equações 3.6 e 3.7 podem ser reescritas da seguinte forma: (FREDLUND, 

1985) 

(o:r- Ua) J.1 (Ua- Uw) 
& . = --(O);+ oz- 2Ua)+----

A H E H (3 .8) 

(o:x + oy + az - 3Ua) (Ua - Uw) ew = . + -----
3H R (3 .9) 

Onde E = módulo de deformação dos sólidos. 

~~ = coeficiente de Poisson. 

H' = módulo ele deformação em relação a sucção. 

R = parâmetro elástico em relação à sucção. 

1 
H = p (l - Ua) e 

( I - p) 1 11& ~ 

fJ = 3 p 2 
- 2p + I (o- - Ua)(Ua - Uw)

0 

LACERDA & MAHLER ( 1995), aludindo à aplicação ele modelos semi

empíricos, afirmam que a utilização ele equações como as de FREDLUND & 
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MORGENSTERN ( 1976) permitem soluções rápidas e eficazes a um grande número 

problemas da engenharia geotécnica. 

DETEIUvllNAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FREDLUND E MORGENTESTERN 

A determinação dos parâmetros E e H pode ser feita a patiir de ensmos 

edométricos com sucção controlada, ou até ele ensaios eclométricos duplos, 

MIRANDA ( 1989). No caso de ensaios edométricos duplos, a sucção é estimada 

através da curva característica pelo valor da umidade da amostra no instante da 

inundação. 

O E é o valor do módulo de deformação elo solo para um dado va lor ele 

sucção (ou umidade) e é obtido diretamente da curva tensão-deformação do ensaio. 

O valor de H é também um módulo de deformação determinado na curva 

sucção-deformação elo solo para um dado valor de tensão. Neste caso, há um ensaio 

onde o valor ela tensão aplicada à amostra é mantida constante enquanto, se faz a 

variação da sucção e se registra as conseqüentes mudanças de volume da amostra. 

3.3.2 Modelos baseados na te01·ia dos estados críticos 

Diversos modelos têm surgido com formulações baseadas na teoria dos 

estados críticos. Dentre estes modelos pode-se citar WHEELER & SIVAKUMAR 

(1995), ALONSO & GENS (1990), KARUBE (1989) e KOHGO et a/. (1992). 

Quase sempre estes modelos empregam modificações elo modelo cam-clay para 

definir os seus parâmetros. Destes modelos os dois primeiros são os que tiveram 

maior repercussão no meio geotécnico. A seguir fa z-se uma apresentação sumária do 

modelo ele Alonso que será chamado de modelo espanhol. 
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3.3.2.1 Modelo de ALONSO et ai. (1987) 

O modelo ALONSO et a/. ( 1987) é fundamentado nas seguintes observações: 

- a existência de sucção em uma massa de solo promove um enrijecimento do 

conjunto. Este enrijecimento é responsável por uma tensão de pré-adensamento 

virtual. A tensão de pré adensamento em um solo não saturado é maior que neste 

mesmo solo quando a sua sucção for nula ou próxima de zero. 

- em um dado solo, quanto maior for a sucção (portanto maior a redução que ela 

pode sofrer) maior será o colapso para uma mesma carga. Este fato parece óbvio se 

for aceito que a sucção promove o enrijecimento d::t estrutura do solo. Uma vez 

removida a sucção, o solo colapsa li vremente. 

Nos solos argilosos e/ ou silte argilosos a presença de argila-minerais 

expansivos pode fazer com que o solo experimente inicialmente uma pequena 

expansão. Esta expansão seria provocada pelo aumento da camada de água adsorvida 

Uma vez aumentado o carregamento externo, ocorre o colapso devido a instabilidade 

da micro-estmtura. 

- o colapso aumenta com o acréscimo da carga. CAR V ALHO,M. F. ( 1994) e 

MACHADO ( 1995) verificara m que este aumento no colapso tem um li mite. A pari ir 

de um certo nível de carregamento o colapso volta a diminuir. 

- para um dado solo e carregamento a deformação de colapso é irreversível. É a partir 

deste estado de irreversibilidade das deformações (plásticas) que a proposta de 

ALONSO et a/. ( 1987) é válida. 

- se um dado solo, submetido a um carregamento qualquer, sofre ciclagem de 

umedecimento e secagem, as deformações decorrentes desta ciclagem são 

cumulativas e irreversíveis. As deformações podem ocorrer sempre em valores 

menores, mesmo que o valor de sucção seja inte rior a um outro ciclo já 

experimentado. 
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Partindo destes fatos ALONSO et a/. ( 1987) propuseram um modelo, 

idealizado. Este modelo de comportamento é aplicável a todos os solos não saturados 

e está representado na Figura 3. 5. SALAS ( 1990) admite o modelo como válido. 

Entretanto, sugere que sejam pesquisadas as formas das curvas propostas, já que a 

proposição é qualitativa e não numérica. 

s 
Sl 

LC 

p 

Figura 3.5: Modelo acoplado de variação de volume segundo ALONSO et a/. (1987). 

Onde: S = sucção 

p = tensão 

SI = supettlcie de aumento da sucção . 

LC = superfície de carregamento que causa o colapso 

Para elaboração deste modelo Alonso et a/. ( 1987) baseou-se na teoria do 

endurecimento plástico (harde11i11g), modelo cam-ck~)l. O encontro das duas 

supert1cies - LC e SI fecha uma região. Os autores do modelo chamam a esta região 

fechada de zona elástica. Com isto querem significar que as deformações do solo 

ocorridas nesta zona poderiam ser recuperadas. Entretanto, uma vez ultrapassada uma 
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das duas superfícies, toda deformação sofrida seria irreversível. Ou seja, o colapso 

ocorre após a saída da zona elástica. No caso particular do colapso, as deformações 

ocorrem quando é ultrapassada a superfície LC. 

A Figura 3. 5 mostra as duas superHcies quando é assumido um 

comportamento acoplado. Isto quer dizer que se uma das superfícies se deslocar a 

outra necessariamente se deslocará. Por exemplo: mantida a sucção constante, varia

se o carregamento externo. Quando a carga ultrapassar LC o solo sofre colapso. 

Continuando a carregar o solo, a superfície LC se desloca para a direita. Assim 

sendo, SI se desloca para cima. Para este solo sofrer o colapso outra vez teria que ser 

submetido a condições mais extremas. 

É imponante obsetvar que este modelo é, em alguns aspectos, qualitativo. Isto 

quer dizer que o deslocamento de uma das superficies não é proporcional ao 

deslocamento ele outra. A formulação matemática e fisica deste modelo foi 

apresentada por ALONSO et a/. ( 1990). O equacionamento do problema é baseado 

em parâmetros de tensão-deformação que consideram a variação de volume devida às 

variações de carga e sucção no volume de solo. Estes parâmetros são obtidos através 

ele ensaios eclométricos e triaxiais com sucção controlada. As equações que acoplam 

o comportamento das duas superfi cies (LC-SI) são: 

d'j70* v 
I " ~J* = Â(O) - k ( & ,. 

v 
---de f' 

'J - ~~ Gol' As ( s 

onde: S0 - parâmetro ele enrijecimento ela superficie SI; 

v- volume específico (= l+e); 

P.,- pressão atmosférica; 

(3 .1 O) 

(3 .11) 



. I 

'I 

Po• - tensão de pré-adensamento para o solo na condição saturado; 

E/- deformação volumétrica plástica associada a mudança de sucção; 

Â.s -parâmetro ele rigidez da tensão líquida devido a sucção (inclinação da 

curva v versus In p no trecho virgem quando há mudança de sucção); 

Ào - ídem ao anterior para o solo no estado saturado; 

ks - parâmetro ele rigidez para mudança na sucção . 

k - inclinação das retas de descarga e recarga na curva log p por v 
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A superficie SI é definida para a máxima sucção que o solo tenha 

experimentado em sua história. Isto pode ser feito, segundo ALONSO et a/. ( 1990), 

por construir uma curva de variação de volume devido à variação da sucção. A 

definição do valor histórico (So) seria feita da mesma forma que a tensão de pré

adensamento. 

O equacionamento das superfícies LC e SI foi apresentado por ALONSO et 

a/. ( 1990). Nesta formulação a superftcie LC é definida pelos parâmetros de rigidez já 

apresentados anteriormente. A equação da supertlcie LC pode ser escrita da seguinte 

forma : 

(3.1 2) 

GENS & ALONSO ( 1992) fazem uma ligação do comportamento elo solo 

com a sua micro-estrutura através da formulação anteriormente apresentada. 

GEHLING ( 1994) melhora e adapta o modelo para solos expansivos. Entretanto o 

caso de solos colapsíveis só foi estudado através de amostras compactadas de 

misturas atiificiais, ALONSO et a/. ( 1990). 
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MACHADO ( 1995) empregou a formulação deste modelo para verificar os 

resultados obtidos no estudo da compressiblidade e colapso ele solos compactados. 

Este autor encontrou uma divergência entre os resultados ele ensaios edométricos com 

sucção controlada e as previsões feitas com o modelo de ALONSO et a/. ( 1990). A 

divergência foi tanto maior quanto maiores os valores ele sucção e/ou tensão aplicada. 

A inadequação elo modelo a grandes valores de tensões em solos colapsíveis 

também já foi motivo de preocupação por pmie elos autores elo modelo. 

BALMACEDA (1991) modificou a equação ela supertkie LC para atender ao 

requisito ele colapso sob grandes valores ele tensões. A superficie LC passa então a ser 

descrita pela função: 

(3 .1 3) 

sendo: ex - parâmetro aclimensional que depende ela forma ela função po 

m - função adimensional sempre maior que a unidade. 

Uma melhoria no entendimento ele SI foi introduzida por GHELING ( 1994) 

quando definiu a posição de Sl como sendo inclinada à 45° em relação ao eixo p e, 

decrescendo à medida em que p aumenta. Esta superticie foi detinicla como limite 

superior, a pari ir da qual ocorrem deformações plásticas (retração) por secagem do 

solo. O termo retração foi empregado porque aquela autora esteve trabalhando com 

solos expansíveis . 

Uma outra superficie paralela a SI, e denominada SD, foi proposta. SD é o 

lim.ite inferior, abaixo do qual ocorrem deformações plásticas (expansão) por 

umedecimento. Estas duas superfícies juntamente com LC, limitam a região de 

deformações elásticas elo solo por variações ele p ou S. Uma visão qualitativa elo 

modelo seria aquela apresentada na Figura 3. 6. 
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s 

Sl 

LC 

SD 

p 

Figura 3.6: Modelo elastoplástico para solos não saturados, expansivos, modificado por 

GHELING (1994) 

PARÂ!'vJETROS DO MODELO DE ALONSO et ai. (1987) 

Os detalhes da obtenção dos parâmetros podem ser encontrados em ALONSO 

et a/. ( 1990) e GEHLING ( 1994). É importante notar, por exemplo, que a 

deformação volumétrica plástica compõe-se de várias parcelas: devido a alcançar a 

supertlcie (LC) e, devido a alcançar a superHcie de escoamento ST. 

Segundo ALONSO e f a/. ( 1990), a superficie SI é definida por construir uma 

curva ele variação ele volume devido à variação da sucção. A definição do valor 

histórico (S0) é feita ela mesma forma que a tensão de pré-adensamento. 

A superficie LC pode ser construída conhecendo-se os valores de tensão de 

pré-adensamento para cliterentes níveis de sucção. Segundo os autores já citados, a 

forma da curva depende, dentre outros, do valor da pressão de referência (Pc -estado 

de tensão de referência para v igual a N<s)), ele um parâmetro que define a máxima 

rigidez do solo (r) e, de um parâmetro que controla a taxa de aumento de rigidez do 

solo com a sucção (P). 

A obtenção elos parâmetros necessários à construção das superHcies SI e LC 

pode ser feita por ensaios edométricos ou triaxiais com controle de sucção. Dois 

ensaios edométricos, realizados com carga constante e variação de sucção, permitem 
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constmir curvas de variação ele volume com a sucção. Destas curvas é possível obter

se o valor ele Às e KS. 

Ensaios de compressão edométrica com diversos valores de sucção (constante 

durante o carregamento) permitem construir a curva log p versus v. Desta curva são 

retirados os parâmetros /~(s) e K . Um exemplo muito claro da obtenção destes 

parâmetros é dado por MACHADO (1995). A Figura 3.7. apresenta um resumo de 

como cletermjnar os parâmetros necessários ao uso elo modelo. 

Figura 3. 7: Parâmetros do modelo segundo ALONSO et a/. (1 990) . 

Alguns va lores destes parâmetros encontrados na literatura são apresentados 

na Tabela 3.2 . Estes valores ainda não podem ser considerados típicos por serem 

poucos os dados publicados. Ainda mais muitos elos dados publicados são de solos 

compactaclos o que limita a sua aplicação aos solos geralmente empregados em 

fu ndações. 

Observando-se a tabela, pode-se verifi car que alguns parâmetros estão 

sofrendo um ajuste ao longo elo tempo. O valor elo r, por exemplo, nos primeiros 

trabalhos foi adotado como sendo 0,75. Entretanto, verificou-se que para solos 

moderadamente colapsíveis um valor mais adequado seria 0,4 - 0,5. 
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É importante observar que, além destes parâmetros apresentados na tabela, 

existem outros também necessários ao uso do modelo. Por exemplo pode-se citar: o 

volume específico, a tensão virtual de pré-adensamento, o grau de saturação, a sucção 

inicial, etc. 

A obtenção de alguns parâmetros pode ser feita por correlações. A LONSO e! 

a/. ( 1993) empregam algumas destas correlações para analisar um caso relatado na 

literatura. Assim, têm-se as equações 3.14 e 3. 15 como possibilidades para estimativa 

de parâmetros. 

- JPys 
il..., -
'"' 4,6y,.. 

~O) 
K = --

JQ 

(3. 14) 

(3 .15) 

A aplicação dos modelos de comportamento de solos não saturados é 

dificultada pelo grande número de parâmetros necessários. Particularmente, os 

modelos elasto-plásticos são pouco práticos o que limita o seu emprego no cotidiano 

da engenharia . 
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Tabela 3.2: Valores dos parâmetros do modelo de Alonso encontrados na literatura. 

Parâmetro Alonso et a/. (1990) Alonso et ai. (1993) Machado (1995) 

a)LC 

Â.(O) 0,2 0,09 0,373 

K 0,02 0,09 0,035 

PC 100 kPa 5 kPa 30 k.Pa 

p 12,5 NfPa·1 0,8 MPa·1 0,0057 kPa·1 

r 0,75 0,4 0,46 

u) (;Oill pressi bi I idade 

devido à sucção 

Â., 0,08 0,02 19 

Ks 0,008 0,001 0,0057 1 

c) parâmetros de 

cisalhamento 

M I 1,2 

K 0,6 O,R 

G l O NfPa 5 l\tfPa 



CAPÍTULO 4 

OS CAMPOS EXPERJl\'TENTAIS 

4. I Introdução 

Para este estudo foram implantados campos experimentais no Estado de Mato 

Grosso. Um na cidade de Rondonópolis ao sul do estado e outro em Campo Novo 

do Parecis, no centro-no11e do estado, a 400 km de Cuiabá. 

A escolha dos locais obedeceu à critérios técnicos e econàmjcos, sendo que o 

fator mais importante foi a ocorrência de obras com problemas de fundação em região 

de grande atividade econômica. Naquelas cidades constatou-se a ex istência de obras 

com problemas de ll111clações devidos a colapsibilidade do solo. As obras que mais 

apresentaram problemas são as de infra-estrutura de armazenagem. Também 

ocorreram recalques em edifícios de pequeno porte, caixas d'água e um grande 

número de residências. Este trabalho visa portanto, fornecer informações que 

reduzam ou mesmo eliminem estes problemas. 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados elos diversos 

programas de investigação geotécnica para estimar os parâmetros fundamentais dos 

solos nos dois campos experimentais. Entre estas características estão aquelas mais 

elementares como os índices físicos, distribuição do SPT ao longo do perfil e também 

ensaios para definir a mineralogia e a colapsibilidade do solo. 
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4.2 Localização 

A Figura 4. 1 mostra a locali zação dos dois campos experimentais em um mapa 

de Mato Grosso. 

Figura 4. 1: Localização dos campos experimentais em Mato Grosso. 

4.2.1 Rondonópolis 

Rondonópolis está situada a 200 Km ao sul de Cuiabá (latitude 16° 27' S, 

longitude 54° 34' W , AJtitude 284 m).O campo experimental de Rondonópolis, 

denominado de ROO, está localizado ao lado da estação meteorológica da UFMT. 

Este solo é típico da região urbana e, está relativamente próximo de um grupo de 

prédios que apresentou problemas de recalque por colapso. 

A região de Rondonópolis está assente sobre um embasamento de arenito do 

grupo Furnas. Sobreposto a este sedimento existe, em alguns locais, depósitos de 
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cascalho de espessura variável e granulometria uniforme. Por sua vez esta camada de 

cascalho está sob um estrato areno-argiloso uniforme e de espessura variando de 

alguns centímetros a alguns metros. Tal situação indica uma deposição em ambiente 

fluvial ou lacustre em eras recentes, provavelmente do período quaternário. 

Pedologicamente o campo experimental está localizado em uma área com horizonte B 

latossólico. 

4.2.2 Campo Novo do Parecis 

A Cidade de Campo Novo elo Parecis está situada a 390 KM a noroeste de 

Cuiabá. (Latitude 13,5° S, Longitude 58° W, altitude 570 m). Em Campo Novo o 

campo experimental está localizado ao lado do Canteiro de Obras da Prefeitura 

Municipal. 

A região de Campo Novo do Parecis é pe11encente a Formação Parecis. 

Atualmente a superficie é constituída de materia l inconsolidado autóctone. A rocha 

que deu origem a este material é, provavelmente, um calcário de origem orgânica que 

pode ser encontrado nas áreas rochosas elo município. A espessura do manto 

inconsoliclado nesta região é grande. Perfurações para prospecção de petróleo 

realizadas pela Petrobrás, a cerca de 40 Km ao sul da sede elo município encontraram 

arenito do Grupo Botucatu. Na sede do município perfurações ele poços profundos 

não encontraram o leito rochoso até a profundidade ele 150 m. Do ponto ele vista 

peclológico trata-se de um latossolo vermelho amarelado. 
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4.3 Caracterização dos solos 

4.3.1 Rondonópolis 

Foi verificado que ambos os solos apresentam uma crosta endurecida de cerca 

de 25 em de espessura. Neste horizonte, a permeabilidade do solo é muito menor que 

nos demais. Também foi veritlcado que os solos se encontram em tàse de laterização ~ 

já apresentam algumas concreções de dimensão da ordem de 2 a 4 mm. 

O solo do campo experimental de Rondonópolis é uma areia argilosa, 

vermelha. Este solo t! da::;::;iftt:ado como SC/CL no SUCS e, como A-6 na HRB. Nn 

Figura 4.2 pode-se ver a sua composição granulométrica. 

O perfil do solo neste local é relativamente pouco desenvolvido. A camada de 

saprolito está situada a uma profimdidade de 4 m. O nível d'água observado na época 

das chuvas está aproximadamente a 2 m de profundidade. No período da estiagem o 

nível de água não foi observado. A Figura 4.2 apresenta um perfil geotécnico do local 

estudado. Como pode ser verificado pela figura, o solo tem um índice de vazios 

elevado, da ordem ele I ,8 a 2,0 crescentes até a profimdiclade ele I ,5 m. Abaixo desta 

profundidade os valores sofrem uma redução brusca, indicando a presença de uma 

camada menos porosa. Nesta camada o índice de vazios está em torno de I ,3. Outro 

tà to importante a ser observado é o grau de saturação que permanece em torno de 25 

% na estação seca e de 3 5 % na estação chuvosa. 

O perfil de SPT do solo no campo experimental é apresentado na Figura 4.3. 

O terreno em Rondonópolis é pouco uniforme quanto ao pedi! de SPT. No campo 

experimental o solo saprolítico foi encontrado em torno de dois metros de 

profundidade. O topo da camada de arenito alterado foi encontrado a 4 m de 

profimdidade, o que corresponderia ao número de golpes Nsrvr maior que 30 na 

figura. 

Os furos de sondagem foram executados a 2 m das estacas de reação, fazendo 
uma linha ao lado das mesmas. A linha de sondagem está entre as estacas e a estação 
metereológica. 
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Figura 4.2 Caracterização do perfil do campo experimental de Rondonópolis. 
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No campo experimental a camada colapsível tem aproximadamente 2,5 m de 

espessura. Esta informação foi inferida a apa11ir do perfil de sondagens, carecendo 

contudo de confirmação por ensaios específicos. Em sondagens reali zadas no período 

chuvoso o nível de água foi encontrado a cerca de 2 m de profundidade. No período 

da seca o lençol freático fica estacionado no topo da camada de arenito alterado. 
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FIGURA 4.3 : Periil de SPT do solo no campo experimental de Rondonópolis. 

4.3.2 Campo Novo do Parecis 

O solo estudado em Campo Novo é predominantemente argiloso e de cor 

avermelhada. Este solo é classificado como CL no SUCS e como A-7-5 no sistema 

HRB. O pertil ele solo em Campo Novo mostra-se bem desenvolvido. As 

características fisicas deste solo estão apresentadas na Figura 4. 4. 

O índice de vazios do solo em Campo Novo é sempre crescente com a 

profundidade. Entretanto este valor cresce muito lentamente e está em torno de I ,9. 

A massa específica da fração sólida está entre 2, 71 e 2. 73 gl cn{ O grau ele 

saturação está em torno de 45 % na estação seca e 55 % na estação chuvosa. 
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O índice de plasticidade do solo de Campo Novo é ligeiramente crescente com 

a profimdiclade. O lP deste campo experimental varia entre 1 O e 15 %. Observa-se na 

Figura 4.3 que o teor de umidade do solo está sempre abaixo do limite de liquidez e 

próximo do valor do limite de plasticidade. 
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Figura 4.4 Caracterização do perfil do campo experimental de Campo Novo. 

A Figura 4.5 apresenta o perfil de N"'1 do do fi1ro 1 no campo experimental de 

Campo Novo. O 1úvel de água não foi observado no período da seca ou da chuvas. O 
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perfil de SPT é bastante uniforme no Chapadão do Parecis. Uma análise procedida em 

aproximadamente dez relatórios de sondagens (comerciais) de uma região com 

diâmetro de 300 km, verificou que o perfil apresentado na Figura 4.5 pode ser 

considerado como típico. 
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FIGURA 4.5: Periil de SPT do campo experimental de Campo Novo. 

Na Figura 4.6 é apresentada uma coletânea de boletins de sondagens SPT em 

todo o Município. Nesta figura pode ser observado que existem dois comportamentos 

predominantes: um em que o perfil é uniforme até o limite de sondagem, apresentando 

uma argi la porosa com Nspt tipicamente em torno de 4-5, outro onde o perfil 

apresenta uma alteração b111sca em torno da profimdidade de I O m. No segundo caso 

os boletins falam da passagem de uma camada pedregulhosa. Antes da camada 

pedregulhosa o solo é areia argilosa e, após esta camada, o solo passa a se apresentar 

como areia fina, siltosa ou argilosa em geral compacta. A ocorrência deste material de 

maiores valores de N,111 predomina na região sul do município. 
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Figura 4.6: Coletânea de perfis de SPT de todo o Município de Campo Novo. 

4.4 Mineralogia 

O estudo ela composição mineralógica dos solos dos dois campos 

experimentais foi realizado através ele análise térmica diferencial e difração de raios-x. 

Os resultados indicam a presença ele qua11zo, caulinita e gibsita. 

A difração de raios-x foi realizada com materia l em pó passado na peneira 200 

(0,074 mm) cru c queimado à 500° C. O equipamento empregado possui potencia de 

40kV /20 mA. A radiação obtida a part ir de alvo ele cobre tem comprimento de onda 

I ,5406 /'t A Figura 4 . 7 apresenta o difratograma do solo de Campo Novo na 

profundidade de I m. 

A análise térmica diferencial do solo ele ambos os campos experimentais é 

apresentada na Figura 4.8 . A análise dos termogramas indica a presença de caulinita 

mal cristali zada como descrito a seguir: um pico endotérmico em aproximadamente 

120° C indicando a perda de água, um pico endotérmico em aproximadamente 600° C 

indicando a quebra de hidroxilas, um pico exotérmico a aproximadamente 950° C 

indicando a nucleação de mulita. 
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FIGURA 4.7: Difratograma simplificado do solo (sem queimar) de Campo Novo do Parecis. 
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No estudo mineralógico realizado obsetvou-se que os solos apresentaram a 

caulinita como argila-mineral predominante. Este mineral é característico de solos 

intemperizados. A caulinita também foi encontrada como mineral dominante em solos 

colapsíveis estudados por MCGOWN & COLLINS ( 1975). 

4.5 Arranjo das partículas do solo 

O arranJO est rutural foi estudado com o intuito ele verificar se o mesmo 

apresenta as formas estruturais típicas de solos colapsíveis conforme descrito por 

VILA R et a/. (1981 ). Para esta tarefa foi empregado um microscópio eletrônico de 

varredura da Universidade Federal de São Carlos-Departamento de Eng. de Materiais. 

As ampliações variaram em função do tipo ele arranjo e do detalhe procurado. 

No solo ele Rondonópolis foi encontrado um arranjo tipo blocos ele quartzo 

calçados por partículas ele argila e silte. A presença de pontes de argila foi observada 

com freqüência . Este arranjo é similar ao encontrado por CARVALHO ( 1994) 

quando do estudo de solos colapsíveis de Minas Gerais. O aspecto geral elo arranjo 

est1 utural do solo ele Rondonópolis pode ser visto na Figura 4.9. 

O arranjo elo solo em Campo Novo é bastante diferente do encontrado em 

Rondonópolis. Por ser um solo mais argiloso, está organizado em peds que conferem 

a aparência granular verificada visualmente no campo. Este arranjo é poroso e deixa 

canalículos dentro das unidades (pec/.r;) . A diferença de arranjo entre os dois solos leva 

a diferentes padrões ele poros. A Figura 4. 1 O apresenta aspectos elo arranjo estrutural 

do solo de Campo Novo. 
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FIGURA 4.9: Arranjo estrutural do solo de Rondonópolis. 

O arranjo estrutural observado é similar ao apresentado na Figura 2.2 com 

grãos maiores sendo ligados por pontes de argila ou, calçados por contrafortes de 

partículas ou pacotes menores. De acordo com DUDLEY (1970) este arranjo é típico 

de solos colapsíveis. A presença de agentes cimentantes observada na Figura 4.10 é 



, l 

. .) 

71 

também uma forma de manter a estrutura do solo temporariamente estável, conforme 

foi discutido no capítulo 2. 

~
r Ho&- 3811 X 11\Jn ·- Dalcct.or - QllSD Wll: ;>O M 
'•r• - - lliT · IO .OO kV l'hoto No . - lf.ftl • 

FIGURA 4.1 O: Arranjo estrutural do solo de Campo Novo. 



. ) 

.. 

72 

4.6 Porosimetria 

Uma das principais características dos solos colapsíveis é apresentarem índices 

de vazios elevados e maiores que 0,8. A caracterização dos poros do solo é 

geralmente feita por clivicli-los em micro ou macro poros em função do seu diâmetro 

idealizado. Existem diversas classificações para dividir os tamanhos dos poros. O 

limite adotado neste trabalho é de I ,O x 1 o·~ mm. Abaixo deste limite poros serão 

designados micro-poros e, acima macro-poros. Este valor segue a classificação 

empregada por CARVALHO, M.F. (1994) . 

O recurso mais empregado para caracterizar a distribuição porosimétrica do 

solo é o ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio. Na interpretação dos 

resultados são construídas curvas ele di stribuição porosimétrica empregando-se o 

volume acumulado de mercúrio (a percentagem retida acumulada) e a dimensão dos 

poros. Desta forma, obtém-se uma curva similar a curva de distribuição 

granulométrica elos solos. As Figuras 4.11 e 4.1 2 apresentam a curva de distribuição 

percentual dos tamanhos médios dos poros dos solos dos dois campos experimentais. 
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FIGURA 4.11: Distribuição percentual do diâmetro médio dos poros do solo de 

Rondonópolis. 
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A distribuição de diâmetro dos poros apresenta um patamar que caracteriza 

uma marcada distinção entre duas frações de poros. No solo ele Rondonópolis esta 

divisão é menos acentuada admitindo uma certa continuidade de diâmetro dos poros. 

As duas classes mais freqüentes neste caso estariam abaixo de 0,02 microns (20%) e 

acima de lO microns (40%). No solo de Campo Novo do Parecis a distinção entre as 

duas faixas de diâmetros é mais acentuada. As duas classes mais freqüentes neste caso 

estariam abaixo ele 0,01 (30%) microns e acima de 10 microns (45%). 
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FIGURA 4.12: Distribuição percentual do diâmetro médio dos poros do solo de Campo 

Novo do Parecis . 

Uma i1úo rmação importante quando se procura conhecer a porosimetri a elo 

solo é o seu tamanho predominante. Esta informação vem de um histograma de 

tJ·eqüência dos tamanhos elos poros. O histograma é construído colocando-se em um 

grátlco ca1iesiano duas informações obtidas no ensaio: diâmetro médio elos poros e 

log diferencial elo volume. Nesta curva, por se tratar de uma distribuição ele 

freqüência, é possível obter a moela elo tamanho dos poros. As Figuras 4.1 3 e 4.14 

apresentam a distribuição ele freqüência elo solo ele Campo Novo elo Parecis e 

Rondonópolis. 
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O comportamento bimodal na distribuição de poros em solos residuais já foi 

observado por CARVALHO, M.F. (1994). Esta forma de distribuição de poros é tida 

como típica de solos tropicais residuais. 

Para o solo de Rondonópolis a dimensão predominante dos poros é de 

28x I o-3 mm na classe dos macro-poros e 2 x I o-5 mm na classe dos micro-poros. É 

fácil observar na Figura 4.13 que os macro-poros dominam a distribuição de poros do 

solo. 

Para o solo de Campo Novo a dimensão predominante dos poros é de 30 X I o-3 

111111 na classe dos macro-poros e 4 x I o-5 mm na classe dos micro-poros. Neste caso, 

pode-se observa r na Figura 4.14 que os micro-poros dominam a distribuição de poros 

elo solo. 
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FIGURA 4.13: Histograma de freqüência do tamanho elos poros do solo de Rondonópolis. 

Em relação aos solos compactados, que são largamente estudados, é preciso 

observar que as variações de dimensões são principalmente nos macro-poros. Quando 

os solos são compactaclos com elevadas energias geralmente não apresentam o 

comportamento bimodal exibido pelos solos naturais . Entretanto, solos compactados 

abaixo da umidade ótima tendem a exibir o comportamento bimoclal observado em 

solos naturais. 
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FIGURA 4.14: Histograma de freqüência do do tamanho dos poros do solo de Campo Novo 

do Parecis. 

4.7 Curva característicn 

Com o objetivo de caracterizar o compo11amento hídrico do solo foi obtida a 

curva característica ele retenção ele umidade. A curva característica foi obtida com 

amostras ele solo incleformadas colocadas em câmara de Richards para ciclagem ele 

umedecimento e secagem. 

Estas curvas indicam que o comportamento hídrico destes solos é governado 

pelos macro-poros. Jsto é verificado nas Figuras 4.15 e 4. 16 onde se observa que os 

ramos ela cwva se tornam praticamente ve11icais para sucções baixas (I 00 kPa para o 

solo ele Rondonópolis e J 50 kPa para Campo Novo). 
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FIGURA 4.1 5: Clllva característica de retenção de umidade do solo de Ronclonópolis. 
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FIGURA 4.16: Curva característica de retenção de umidade do solo de Campo Novo do 

Parecis. 
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4.8 Colapsibilidade 

A aplicação de critérios empíricos para a avaliação da colapsibilidade do solo 

tem sido criticada por ter, em geral, aplicação restrita à experiência regional. Nesta 

seção foram aplicados alguns dos crit érios citados na revisão bibliográtlca. Os 

resultados desta aplicação estão resumidos na Tabela 4. 1. As divergências observadas 

confirmam que estes critérios apresentam restrições. 

Tabela 4.1: Avaliação da colapsibilidade por critérios empíricos. 

Critério Co!npsível Não colapsível 

N. Russa ROO/CNP 

Gibbs & Holland ( 1960) ROO CNP 

Feda (1 966) ROO/CNP 

Handy ( 1973) ROO/CNP 

Clemence & Finnbar ( 198 1) ROO/CNP 

Basma & Tuncer ( 1992) ROO/CNP 

Pedologia (.Ferreira, 1992) ROO/CNP 

Como pode ser visto na Tabela 4. 1 os critérios baseados em condição de 

umidade e granulometria geralmente não são aplicáveis. Os critérios fundamentados 

na granulometria podem dar resultados sati sfatórios quando os solos são granulares 

apresentando alguma plast icidade. 

Diversas medidas da colapsibilidade foram rea lizadas no solo dos campos 

experimentai s. Estas medidas foram feitas através de ensaios edométricos com e sem 

sucção controlada. Uma medida expedita foi executada com um ensaio de campo 

segundo a metodologia de CONCfANf & SOARES (1 995) . Em todas as medidas os 

solos apresentaram-se como colapsíveis. O valor do potencial de colapso variou em 
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função da carga aplicada e da sucção do solo. Sempre verificou-se no solo os 

comportamentos típicos de solos colapsíveis tais como: aumento do colapso com a 

sucção e com o carregamento externo. 

4.8.1 Medida no campo por ensaio expedito 

Uma primeira estimativa do colapso do solo foi feita no campo empregando-se 

a metodologia de CONCfAl\TJ & SOARES ( 1995). Estes autores desenvolveram um 

ensaio simples e rápido para ve1 iíil:al u colapso no campo utilizando o cdômctro. 

Após coletar uma amostra indefonnada em um anel de aço de 4 em de altura e 12,5 

de diâmetro, a mesma é carregada e suas deformações monitoradas por um 

deflectômetro com resolução de 0,00 I mm. Quando cessam as deformações, devido 

ao carregamento, a amostra é inundada pela base. As deformações adicionais são 

decorrentes do colapso elo solo. 

O arranjo de carregamento no campo, permite aplicar valores de tensão 

vert icais pequenos. Pode-se dizer que um solo é colapsível quando forem verificados 

recalques adicionais. Entretanto, não se pode afirmar que ele não seja colapsível 

quando não forem verificados deslocamentos adicionais devidos a inundação ela 

amostra. A Figura 4. 17 apresenta uma curva tempo-recalque do solo de Campo Novo 

obtida através do ensaio expedito de campo. É possível observar claramente o efeito 

da inundação da amostra na compressiblidade elo solo. 

4.8.2 Medida por ensaio edométrico 

O solo dos dois campos experimentais foi submetido a carregamentos em 

diferentes níveis de tensão aplicada e em seguida inundados. A Figura 4.18 mostra 
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uma curva obtida no ensaio com o solo de Campo Novo do Parecis. Nesta figura vê

se a amostra inundada para uma tensão de 200 kPa. O que corresponde à tensão 

proposta por JENNTNGS & KNlGTH ( 1975). Empregando-se o critério de 

colapsibilidacle daqueles autores o solo é considerado como muito problemático. 
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FIGURA 4.17: Curva tempo recalque obtida no campo para o solo de Campo Novo do 

Parecis na tensão de 3,0 kPa. 

Nos ensaios edométricos veri ficou-se a evolução elo potencial de colapso em 

fu nção da tensão de inundação da amostra. Este comportamento está retratado na 

Figura 4. 19. Observa-se ainda na Figura 4. 19 que à medida em que a tensão de 

inundação cresce, o colapso também cresce. A partir de ela tensão ele 200 k.Pa, o solo 

apresenta uma tendência para estabilizar o potencial de colapso em função da tensão 

de inundação. Os ensaios foram realizados com o solo na umidade natural, cerca de 

20%. 
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FIGURA 4.18: Colapso do solo de Campo Novo medido através de ensaio edométrico, 

z=1,0m. 
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FIGURA 4.19: Potencial de colapso do solo de Campo Novo em função da tensão de 

inundação. 

O solo do campo experimental de Campo Novo foi também submetido a 

ensaios edométricos com sucção controlada. Neste caso, os corpos de prova foram 

saturados e em seguida colocados nas câmaras edométricas para atingirem a sucção 
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desejada. Uma vez o solo na sucção desejada, foi aplicado o carregamento em 

estágios até atingir a tensão de 640 kPa. Nesta tensão a pressão de ar foi reduzida a 

zero e o solo ganhou umidade. Foram então registradas as deformações adicionais. 

Os ensaios edométricos com sucção controlada mostraram que o solo 

apresenta também um incremento no valor do colapso na medida em que a sucção 

aumenta. Este comportamento pode ser observado na Figura.4.20 . 
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FIGURA 4.20: Evolução do potencial de colapso do Solo de Campo Novo do Parecis para 

diferentes níveis de sucção, para tensão de 640 kPa. 

A diferença no potencial de colapso apresentada pelas duas metodologias 

pode estar associada a diversos fatores. Entre os fatores que podem ter interferido nos 

resultados têm-se: problemas de amolgamento e transporte das amos! ras e os níveis 

de sucção atuantes no momento da inundação, pois no ensaio edométrico duplo tbi 

feito controle de umidade e não de sucção. Esta última é com certeza a causa mais 

provável das diferenças existentes entre os dois resultados. A última hipótese é 

reforçada pela verificação de que as amostras sofreram decréscimos de umidade da 

ordem de l% durante o ensaio e até 2 % entre dois ensaios distintos. 



CAPÍTULO 5 

PROVAS DE CARGA 

5.1 Introdução 

O estudo do colapso do solo no campo tem sido dificultado pelo 

desconhecimento da condição de sucção no momento da reali zação do ensaio. 

Existem alguns poucos trabalhos que, preocupados com este problema, coletam 

amostras do solo antes e depois do ensaio para cletermü1ação da umidade. Quanto ao 

avanço ela fl-eníe ele inlillt ação dw ante o ensaio só existem esiJeculações uél seadas em 

estimativas da conclut ividade hidráulica e em medidas de umidade reali zadas após o 

ensato. 

Para superar estas ditlculclades neste trabalho realizou-se provas de carga 

sobre placas com emprego de tensiômetros e sonda TDR. Os primeiros forneceram 

medidas da sucção antes, durante e após o ensaio. A segunda permitiu monitorar o 

avanço ela frente de infiltração durante as provas de carga. 

A tomografia computadorizada (CT) foi introduzida para registrar as 

alterações do solo em decorrência do colapso. 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos adotados nos ensaios, os 

resultados obtidos nas provas de carga e as medidas ele sucção realizadas. Em seguida 
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estes resultados serão discutidos e analisados. Toda a fase de campo desta tese foi 

realizada nos meses de julho e agosto que correspondem ao período central da 

estação seca. 

5.2 Metodologia 

5.2.1 Procedimento 

A prova de carga foi executada da forma prescrita pela NBR 6489/1984. O 

colapso do solo nas inundações foi provocado seguindo-se um procedimento similar 

ao adotado por AGl\TELLT ( 1992). A placa empregada tem diâmetro de 0,80 m. Em 

cada um dos campos experimentais foram realizadas quatro provas de carga. A 

primeira, na umidade natural do solo até atingir a ruptura. As demais provocando o 

colapso, com inundação da cava à 25, 50 e 75% ela carga de ruptura. 

Para cada prova ele carga foi aberta uma cava circular com diâmetro de 0,90 

m. O fundo da cava foi nivelado e regularizado com uma camada ele areia lavada de 

espessura aproximadamente I em. Este procedimento também foi empregado por 

REZNIK ( 1992) e visa homogeneizar a infiltração de água 110 solo abaixo da placa. 

Sobre a camada de areia foi colocada uma manta ele geotextil com malha de abertura 

0,30 mm. 

A profundidade de ensaio foi adotada em 0,5 e 1 ,O m respectivamente para 

Rondonópolis e Campo Novo do Parecis. A escolha destas profundidades deve-se a 

espessura do horizonte endurecido na superfície do solo. No caso de Rondonópolis a 

possibilidade de ter o bulbo de influência do ensaio entrando em uma camada de solo 

com características diferentes limitou a profundidade a 0,5 m. 
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Figura 5.1: Esquema de instalação da placa. 

A inundação da cava foi procedida mantendo um fluxo capaz de conservar 

uma lâmü1a de água de espessura 5 em acima do fundo da cava. Para que isto fosse 

possível, a vazão injcial sempre foi maior que a vazão estabilizada. A vazão média 

durante o período de inundação foi de O, L L dm~/s (0,4 m3/h). 

5.2.2 Locação e numeração dos ensaios 

A disposição das provas de carga procurou eliminar a influência da 

sobreposição da área de influência de dois ensaios e/ou estaca de reação. Além disto, 

a seqüência adotada visou eliminar a possibilidade de influência da inundação de um 

ensaio sobre o out ro. A locação dos ensaios em Campo Novo e Rondonópolis pode 

ser vista nas Figuras 5.2 e 5.3 respectivamente. 
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FIGURA 5.2: Locação dos ensaios no campo experimental de Campo Novo do Parecis 

A distância mínima entre duas provas de carga foi adotada como sendo igual a 

5,0 m. Esta distância foi escolhida com base nos ensaios de infiltração realizados no 

campo antes das provas de carga. HOUSTON e/ a/. ( 1988) real izaram provas de 

carga em modelos construídos na superfície de um solo colapsível, limitando a 

inundação da região carregada através de bermas. Após a realização do ensaio fo i 

verificado que a maior distância at ingida pelo umedecimento do solo era cerca de 2 m 

do centro do modelo. 

No furo FO (zero) foi executado um programa de invest igação para se 

determinar os índices físicos do solo e coletar amostras indefo rmadas para ensaios de 

laboratório. A prova de carga executada com o solo no estado natural de umidade foi 

na posição F I. A numeração dos ensaios seguiu a seqüência de execução. A Tabela 

5.1 apresenta o valor do carregamento quando se provocou o colapso em cada 

ensato. 
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TABELA 5. 1: Valores de carregamentos em que se inundou o ensa io de placa 

C. Exp. Ensaio Carga 

c 1 umidade natural 

N 2 inundação com 36 kPa 

p 3 inundação com 54 kPa 

4 inundação com 18 kPa 

R l umidade natural 

o 2 inundação com 45 kPa 

o 3 inundação com 67 kPa 

4 inundação com 20 kPa 
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5.2.3 Medida de carga 

Uma célula de carga confeccionada pelo departamento ele estmturas ele USP -

São Carlos foi empregada para registrar a carga em cada instante do ensaio. A 

capacidade de medida desta célula é de 200 kN com uma resolução de 0,1 kN. 

A calibração da célula de carga foi realizada antes e depois da série de ensaios. 

A calibração foi realizada no laboratório de geotecnia da EESC-USP, empregando-se 

o mesmo medidor ele deformação levado ao campo. 

A célula de carga foi instalada sobre o macaco entre dois dispositivos tipo 

rótula, que vi sou eliminar a influência de possíveis excentricidades geradas durante a 

aplicação elo carregamento. A rótula superior da célula de carga esteve em contato 

direto com a viga de reação. 

5.2.4 Medida do recalque 

Foram empregados 4 detlectômetros para medir os deslocamentos ela placa. A 

instalação destes sensores se deu em posições diametralmente opostas, formando uma 

cruz. Cada deflectômetro foi apoiado em uma torre metálica fixa à placa. Na 

superfície os deflectômetros foram instalados em duas vigas ele referência colocadas 

em posição transversal à viga de reação. Os deflectômetros empregados têm curso de 

50 mm e resolução de 0,0 I mm. 
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5.2.5 Medida de sucção e umidade 

As condições de umidade e sucção do solo na região de influência ela prova de 

carga, foram acompanhadas, respectivamente, através de sondas de TDR e 

tensiômetros. Estes equipamentos forneceram os teores de umidade e as sucções, 

durante a realização dos ensaios. Quando da inundação da cava, estes equipamentos 

passaram também a monitorar o avanço da frente de inundação. 

5.2.5.1 Tcusiumci rus 

Os tensiômetros, do tipo convencional, foram construídos em acrílico, com 

elemento poroso consti tuído por cápsula de pressão de borbulhamento de 100 k.Pa. A 

permeabilidade das cápsulas porosas é de aproxtmadamente 2, 17 X I 0"4 m/s. Como 

elemento de medida foram empregados vacuômetros do tipo Bourdon. 

O diâmetro externo do tensiômetro empregado é ele 13 111111 . A adoção de 

tensiômetros com dimensões menores que as normalmente empregadas visou diminuir 

a perturbação causada no solo pela inserção deste elemento e reduzir o tempo de 

resposta. 

O enchimento do tensiômetro fo i feito de fora para dentro. Isto to i feito 

colocando-se o elemento poroso em um recipiente com água e aplicando-se vácuo ao 

tubo do tensiômetro. Para garantir a saturação da pedra porosa, o tensiômetro foi 

fervido antes ela instalação. 

CALIBRAÇÃO 

A calibração dos tensiômetros constou da verificação ela pressão ele 

borbulhamento das cápsulas porosas, da escala dos vacuômetros e, do tempo de 

resposta do tensiômetro. Para alcançar estes objetivos foi montado um esquema 
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similar ao de CARVALHO ( 1989). Paralelamente, foi realizado um outro 

experimento consistindo de verificar no ar, e na água, o valor das leituras do 

vacuômetro e o seu tempo de resposta. 

O esquema ele CARVALHO (1989) consiste em colocar a cápsula porosa do 

tensiômetro cobetia com água dentro ele um frasco ele kitassato. O corpo do 

tensiômetro é passado através de uma rolha que fecha o frasco. Na saída lateral, o 

fi·asco é ligado a uma bomba ele vácuo. Desta forma é possível aplicar pressão de 

vácuo no meio, onde a cápsula porosa está, e observar a resposta do elemento de 

medida. 

Os va lores de sucção medidos pelo tensiômetro corresponderam exatamente 

aos aplicados pela bomba até o valor de 70 kPa, que é o limite de pressão da bomba 

empregada. De uma forma geral, observou-se que, quando o sistema de medida 

estava completamente isento de bolhas de ar, o tempo de resposta variou de três a 

cinco minutos para que o tensiômetro respondesse a um incremento ou redução ele 

tensão. Ao contrátio, a presença de bolhas de ar no sistema ele medição fez com que o 

tempo de resposta aumentasse até atingir algumas horas. 

Os testes realizados com o tensiômetro fora do kitassato demonstraram que a 

máxima leitura conseguida com a cápsula porosa suspensa no ar foi ele 65 kPa 

independente do comprimento do tensiômetro. Por sua vez, quando as cápsulas 

porosas foram inseridas na água, as leituras va riaram ele acordo com a alt ura ele água 

existente dentro elo tensiômetro. Vale observar que o tempo para os tensiômetros 

atingirem a máxima leitura com a cápsula fora d'água foi de aproximadamente cinco 

minutos. Quando os tensiõmetros, com esta leitura máxima, foram mergulhados na 

água a queda da leitura foi imediata, estabilizando-se após um ou dois minutos. 

Os tensiômetros empregados são em número de cinco em cada prova de carga 

e foram instalados em intervalos de 25 em profundidade, exceto o último tensiômetro 

instalado em profundidade variando entre 1,50 e 2,00 m . Estes cinco tensiômetros 

estão dispostos lateralmente à placa e, em seqüência, conforme mostra a figura 5.4 . 
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Figura 5.4: Posicionamento dos tensiômetros. 

A instalação do tensiômetro foi feita por cravação abrindo-se um pré-furo com 

o mesmo diâmetro do tubo do tensiômetro até uma profundidade de lO em acima da 

profundidade de instalação. Nestes últimos 1 O em os tensiômetros foram cravados por 

prensagem. Para garantir o contato do elemento poroso com o fundo do furo, fez-se 

um controle de profundidade por marcação, no tubo elo tensiômetro, da posição a ser 

alcançada. Na superfície, o solo em torno do tensiômetro foi compactado. Uma flange 

de borracha foi colocada sobre o solo compactado. Estas duas medidas visam reduzir 

a possibilidade ele tluxo indesejado em torno elo fuste do tensiômetro. 

5.2.5.2 TDR 

A técnica de reflectometria no domínio elo tempo (TDR) foi empregada para 

medir o teor de umidade do solo. O equipamento utilizado foi um testador de cabo ela 

marca Tektronix, modelo l502C, que é apresentado na Figura 5.5 Este equipamento 

fornece o comprimento virtual da sonda. Isto quer dizer que o tempo necessário para 
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o sinal percorrer a sonda é transformado em distância. Assim, o equipamento permite 

visualizar as descontinuidades existentes na sonda e, as posições onde estas 

descontinuidades estão localizadas. 

Figura 5.5: Testador de cabos empregado para medir a umidade durante as provas de 

carga. 

As linhas de transmissão (sondas) empregadas são construídas em latão c 

podem ser visualizadas na figura 5.6. Estas sondas são do tipo multi-hastes 

segmentadas. 

Para obtenção da constante clielétrica, emprega-se a Equação apresentada a 

segutr. 

Onde: SmR - comprimento virtual da sonda medido pelo TDR; 

\fp - Velocidade de propagação do sinal elétrico; 

L - comprimento da sonda empregada. 

(5.1) 
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Figura 5.6: Sonda TDR empregada para medir a umidade do solo. 

CALJBRAÇÃO 

As curvas de calibração para os solos dos campos experimentais foram obt idas 

em laboratório, medindo a constante dielétrica em amostras indeformadas submetidas 

a diferentes teores de umidade. Para a construção da curva, tomaram-se amostras 

indeformadas, acondicionadas em caixas cúbicas de acrílico cujo lado mede 7,5 em. 

Estas amostras foram colocadas em diferentes teores el e umidade e então, 

conse1 vaclas em uma embalagem plástica selada, e em câmara úmida, por 4 dias. A 

medida da constante dielétrica foi feita em oito posições dentro de cada cubo, 

tomando-se o valor médio das medidas realizadas. O valor da umidade foi obtido pelo 

método convencional da estufa. 

A Figura 5.7 compara a curva de calibração obtida para os solos de Campo 

Novo e de Rondonópolis e, a equação de TOPP e! a/. ( 1980). O erro de estimativa da 

umidade empregando-se as curvas de calibração dos dois solos pode ser de até 3% em 

volume. 
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Figura 5.7: Curvas de calibração para o solo de Campo Novo e Rondonópolis comparadas 

com a curva de TOPP. 

A Figura 5. 7 demonstra a necessidade de obtenção da curva de calibração para 

substituir a equação de TOPP no solo que se pretende monitorar a umidade. 

CONClANl e/ a/. ( 1996b) trabalhando com solos tropicais ela região de São Carlos 

em São Paulo detalha este aspecto. 

fNST ALAÇÃO E LEITURAS 

No campo, o procedimento de medida consistiu em instalar uma sonda 

segmentada no fundo da cava onde a prova de carga foi realizada. Para instalação das 

hastes as seguintes operações foram realizadas: 

- montagem do guia plástico e assentá-lo de forma firme sobre a base da vala; 

- introdução de cada segmento da haste a sua respectiva posição; 

- rosqueamento do segmento seguinte e sua introdução dentro do solo; 

- repetição elo procedimento anterior até o último segmento; 

- colocação do capacete-terra (protetor metálico) nas hastes; 
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- desmontagem do guia plástico; 

- cravação da sonda até a posição final ; 

- conecção do cabo que liga a sonda ao testador de cabos. 

A instalação da sonda pode ser feita com abertura de um pré-fi.tro se o solo for 

muito resistente à penetração das hastes. Neste caso o pré-fitro deve ter diâmetro 

ligeiramente inferior ao diâmetro elas hastes. O emprego de um guia visa possibilitar a 

cravação das hastes mantendo-se as distâncias constantes entre os seus eixos. Este 

guia é construído em nylon e constituído de dois discos unidos por um anel metálico. 

Cada disco é dividido em três setores. Este ammjo permite que o guia seja 

desmontado e retirado quando da cravação dos últimos segmentos, após a instalação 

do protetor metálico. 

O ensaio propriamente dito consiste em ler no testador ele cabos os 

comprimentos virtuais elas sondas instaladas no solo. Estes valores são utilizados no 

cálculo da constante dielétrica. Por estar empregando uma sonda segmentada, esta 

leitura é feita nos pontos correspondentes às respecti vas profi.mdidades de medida. 

Adotou-se como ponto de referência de leitu ras o centro dos segmentos com maior 

impedância (menor diâmetro). 

Até o instante de inundar o solo as leituras são rea li zadas para verificação elo 

estado ele umidade natural. Após a inundação as leituras fornecerão o avanço da 

tl·ente de umidade no solo em estudo. As medidas são tomadas acompanhando-se o 

mesmo esquema ele leitura do ensaio de placas, isto é, obedecendo uma progressão 

geométrica do tempo com razão igual a 2. À cada medida ele umidade corresponde 

uma leitura ele tempo-recalque-sucção. 
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5.2.5.3 Papel Filtro 

O papel filtro foi empregado neste trabalho para avaliar a sucção elo perfil do 

solo antes e depois elo ensaio através ela coleta de amostras. Cada amostra coletada 

foi dividida em duas partes. As partes foram talhadas de forma a adquirir forma 

regular e envolvidas em duas folhas ele papel Whatmann 42. Em seguida as amostras 

foram embrulhadas com filme ele plástico e colocadas em uma caixa de isopor 

abrigada das intempéries. As detenninações ele umidade foram feitas após o período 

de uma semana. A curva de calibração elo papel filtro foi tomada da literatura. 

5.3 Resultados da prova de carga 

Os resultados das provas de carga serão apresentados através das curvas 

tempo-recalque, das curvas carga-recalque e tensão-recalque normalizado. Em cada 

caso serão apresentados gráficos típicos elo comp011amento. Os demais resultados ele 

todas as provas são apresentados nos apêndices. 

5.3.1 Curvas tempo-recalque 

As curvas tempo-recalque foram construídas empregando-se a escala do 

tempo em termos de rai z quadrada, por uma questão de facilidade de visuali zação. 

Todas as curvas dos ensaios estão apresentadas no Apêndice 3. 

Estas curvas podem ser agrupadas em três tipos segundo o seu formato . O 

primeiro grupo é dos estágios iniciais ele carregamento onde os recalques se 

estabilizam em aproximadamente 15 min. O segundo grupo ele curvas tempo recalque 

é elos estágios finais de carregamento onde houve a tendência elo recalque se 

prolongar indefinidamente. Finalmente, o grupo onde estão as curvas para o estágio 
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de inundação elo solo. Estes três comportamentos típicos estão indicados nas Figuras 

5.8, 5.9 e 5.1 O respectivamente. 

Raiz quadrada elo tempo (rnin) 

Figura 5. 8: Curva tempo-recalque elo segundo estágio de carregamento (I O kPa) elo 

ensaio 3 ele CNP. 
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Figura 5.9: Clllva tempo-recalque elo décimo estágio ele carregamento (50 kPa) elo 

ensaio 1 ele CNP. 
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Figura 5.1 O: Cwva tempo-recalque do estágio onde ocorreu a inundação da cava no ensaio 

3 de CNP (54 kPa) . 

Em algumas provas ele carga, como pode ser constatado na rigura 5.8, os 

recalques ela placa não foram uniformes, ou seja, cada defl ectômetro apresentou uma 

leitura em decorrência ele uma pequena torção ela placa. 

5.3.2 C m'Va carga-recalque 

As curvas carga-recalque elos ensaios de Campo Novo e Ronclonópolis estão 

reunidas em dois gráficos que permitem visualizar o comportamento típico elo solo. A 

curva incliviclual ele cada ensaio está no Apêndice l.Uma curva em particular, 

apresentando o comportamento elo solo no estado natural de umidade é apresentada 

na Figura 5.1 I. Nesta figura os dados são apresentados em termos de tensão e de 

recalque normalizado com o diâmetro da placa. O Apêndice 2 apresenta estas curvas 

de todos os ensaios. 
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Na Figura 5. 11 , onde está apresentado o resultado do ensa1o do solo no 

estado natural de umidade, observa-se que o ramo de descarregamento é quase 

vertical. Este fato mostra que o solo apresenta deformações plásticas em quase toda a 

tàse de carregamento. A observação cuidadosa do trecho final de descarregamento 

indica uma pequena recuperação elástica. 
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FIGURA 5.11 : CuNa tensão-recalque normalizado do solo de Campo Novo no estado 

natural (ensaio 1) 

As curvas da Figura 5. 12 mostram que o solo supo11ou cargas da ordem de 80 

kN, para recalques de aproximadamente 50 mm. De uma forma geral, os recalques 

devido ao colapso esgotaram a capacidade dos extensômetros. 
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A realização ele uma prova de carga no período chuvoso, mostrou a diferença 

de compm1amento do solo para diferentes níveis de sucção. No ensaio de número seis 

(F6) realizado em CNP a sucção medida variou entre lO e 2 kPa, respectivamente na 

profundidade 25 em abaixo do nível da placa. E a I ,O m. O recalque medido neste 

ensaio, para um dado carregamento, foi sempre maior que aquele medido nos ensa ios 

do período seco. A Figura 5.13 compara a curva carga-recalque dos ensaios F l e F6 

de CNP. 

100 + - 80 e-= 
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.;i. 
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te-= 40 "' c: 
~ 20 c !-< 

o 1:" 

o lO 20 30 
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40 50 

-+-Furo I 
_,._ Furo 6 

Figura 5.13: Comparação entre as curvas carga-reca lque das provas de carga número 1 e 6 

de CNP. 

5.3.3 Sucção durante as provas de cargn 

PAPEL FILTRO 

Os valores de sucção medidos pelo método do papel fi ltro apresentaram muita 

dispersão. Isto se deve, provavelmente, à dificuldade em obter amostras com formas 

regulares. Uma outra dificuldade foi a fragilidade das amost ras que se quebram pelo 

simples manuseio. Muitas amostras se desmancharam no momento de envolver o 

filme plástico que as protege das perdas ou ganhos de umidade. Como os resultados 
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deixaram ele ser significativos, todas as medidas de sucção feitas com papel filtro 

foram desprezadas. 

TENSIÔMETRO 

A medida de sucção com o solo no estado natural de umidade, empregando o 

tensiômetro, mostrou que os maiores valores de sucção estão próximos à superfície. 

De uma forma geral, os valores de sucção na superficie estão entre 25 e 50 k.Pa. Nas 

regiões mais profundas a sucção é mais baixa, e seus valores permanecem entre 2,5 e 

15 k.Pa. A Figura 5. 14 apresenta a variação (média) da sucção ao longo do perfil de 

solo nos dois campos experimentais. Os demais perfis podem ser vistos no Apêndice 

4. 
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FIGURA 5.14: Perfil de sucção médio para o solo na condição natural de umidade. 

Em Rondonópolis os valores de sucção variaram entre 2,5 e 30,0 k.Pa. Em 

Campo Novo os valores de sucção variaram entre 12,5 e 42,5 kPa. As variações da 

sucção inicial entre um furo e outro foram desprezíveis. 

A Figura 5. 15 apresenta uma comparação entre os valores de sucção medidos 

no campo (valores médios) e a curva característica. A umidade empregada para esta 

comparação é a média elo ponto correspondente à sucção medida. Na comparação 
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verifica-se que os valores de sucção medidos no campo estão contidos pela curva 

característica. 
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Figura 5.15: Valores de sucção medidos no campo assina lados na curva ca racterística. 

A Figura 5.16 apresenta a medida da sucção durante a prova de carga 

reali zada no furo dois em Rondonópolis. Nesta figura observa-se um pequeno 

aumento da sucção entre o início da prova de carga e o momento da inundação. 

5.3.3.1 Variação da sucção após a inundação da cava 

A Figura 5. 17 apresenta a evolução da sucção após a inundação da cava de 

ensaio. A medida mostrada na figura refere-se ao tensiômetro instalado a 25 em de 

profundidade abaixo da placa no ensaio 3 ele CNP. Todas as curvas apresentaram o 

mesmo comportamento conforme pode ser conferido nos apêndices. 
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FIGURA 5.16: Evolução da sucção durante a prova de carga executada no furo 2 de 

Rondonópolis. 
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Figura 5.17: Variação da sucção após a inundação da cava do ensaio 3 de CNP (tensão de 

54 kPa) . 

5.3.3.2 Evolução da frente de infiltração 

O caminhamento da frente de inJiltração no pertll de solo durante a inundação 

da cava foi estudado pelo TDR. Nesta seção serão apresentados os perfis de umidade 

obtidos. 
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A evolução da frente de infiltração gerada pela inundação ela cava pode ser 

monitorada pela variação ele umidade no perfil de solo. A Figura 5. 18 apresenta um 

gráfico onde esta variação pode ser constatada. O valor da umidade natural do solo é 

aquele correspondente ao instante zero. A umidade inicial do perfil nos primeiros 1 O 

em é de aproximadamente 30%. No restante da sonda a umidade está em torno de 

16%. 
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Figura 5.18: Alguns valores de umidade medidos com o TDR no Furo zero (CNP). As 

profundidades anotadas são contadas apartir da cota de assentamento da placa. 

A monitoração da frente de infiltração requer muitas leituras em um espaço de 

tempo pequeno o que causa alguns erros operacionais como o observado na linha 

amarela (Z= l 00 em) da Figura 5. 18. 

Uma outra forma de visualizar o avanço da fl·ente de infiltração de água no 

solo através da técnica TDR é construir um gráfico teor de umidade por 

profundidade. A Figura 5.19, apresentada em seguida, mostra esta construção. Nesta 

figura as linhas representam os diversos tempos decorridos desde o início elo ensaio. 

Os dados empregados pertencem ao furo zero ele CNP. 
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• 
t = O min 

t = 1 min 

t = 4 min 

Figura 5. 19: Variação da umidade ao longo da profundidade no momento da inundação da 

cava no furo zero em CNP. As profundidades anotadas são contadas apartir da cota de 

assentamento da placa. 

5.4 Interpretação e discussão dos resultados 

Nesta seção procura-se interpretar os resultados apresentados e discuti-los à 

luz de teorias já estabelecidas, bem como compará-los com medidas de outros 

autores. 

5.4.1 Medidas de umidade 

A análise das leituras do TDR nos diversos tempos, no que se refere a 

estimativa da umidade, forneceu informações que permitiram concluir que o TDR é 

útil para se observar a variação desta propriedade. Dos ensaios executados neste 
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trabalho concluiu-se que a técnica TDR permitiu estimar, com relativa precisão, os 

tempos de caminhamento da frente de inundação. 

Da Figura 5. 19, onde está apresentada a evolução da frente de umedecimento, 

podem-se obter as informações concernentes ao tempo de chegada da frente de 

umedecimento e da estabilização do fluxo ele água. Os valores de tempo foram 

tomados considerando-se o momento em que observou-se que duas ou mais leituras 

sucessivas apresentaram a mesma medida. A Tabela 5.2 apresenta estes valores. 

Tabela 5.2: Dados do avanço da frente de infiltração do solo (CNP). 

Profundidade (em) Chegada da frente. Estabilizaçfio do 

de infiltr. (min) nuxo (min) 

lO I I 

30 8 15 

70 15 60 

100 150 

Pode-se empregar os valores de tempo fornecidos pela Tabela 5.2 para 

verificar até que profundidade a ág11a chegou durante o tempo de leitura dos 

recalques de colapso. O tempo de leitura dos recalques após a inundação variou entre 

1 O min e 2 h. No ca<;oS em que o nível de l en ~ões no momento ela inundação foi mais 

elevado, portanto com recalque mais acentuado, a água alcançou regiões até cerca de 

30 em abaixo da placa. Nos casos em que o nível de tensão no momento da inundação 

foi mais baixo, em que foi necessário aumentar a carga, o colapso pode ter alcançado 

regiões mais profundas. Neste último caso é possível que a profundidade de I m 

abaixo da placa tenha recebido alguma influência do colapso. 

5.4.2 Sucção 

Observando-se, na curva característica de retenção de umidade apresentada na 

Figura 4. 15, constata-se que os valores de sucção medidos neste trabalho são 

compatíveis com o comportamento hídrico do solo em estudo. 
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Em Campo Novo não foram observadas grandes variações da sucção inicial 

entre um ensaio e outro, exceto no ensaio quatro onde a sucção da base do furo se 

apresentou maior que nos outros furos. Esta variação é, possivelmente, devida à 

demora entre a abertura do furo e o início do ensaio. 

Um fator capaz de justificar os baixos valores de sucção encontrados é a 

porosidade destes solos. O alto índice de vazios destes solos impede o 

desenvolvimento de sucções muito elevadas. Isto está de acordo com o 

comportamento encontrado por J UCÁ (1993 ). Para Jucá existe uma 

proporcionalidade ent re sucção e índice de vazios. Para uma dada umidade, quanto 

maior o índice ele vazios, menor a sucção. 

Outro aspecto que pode ser discutido em relação aos valores de sucção 

observados diz respeito à sua distribuição na condição natural el e umidade. A Figura 

5. 14 apresentada mostra uma comparação entre os valores medidos e previstos pela 

curva característica. Constata-se desta figura, como era de se esperar, que a sucção 

medida se mostra dentro da faixa de valores fisicamente possíveis. Os valores medidos 

estão, de uma forma geral, concordando com os valores previstos. 

VALORESTEÓruCOSDASUCÇÃO 

A sucção mat• icial é devida às lo•<;as eapilare:. e às forças de atração/repulsão 

ela partícula, LlBARDI ( 1995). A soma destes fatores permitiria uma avaliação da 

sucção medida no campo. 

A compatibilidade dos valores de sucção medidos no campo pode ser 

verificada através de estimativa teórica a partir dos diâmetros dos poros. Para isto 

foram tomadas as dimensões predominantes fornecidas pelos histogramas da 

porosimetria apresentados no capítulo 4. Os valores teóricos são aqui admitidos como 

iguais a tensão da água no interior dos poros (tensão capilar). Os valores obtidos são 

apresentados na Tabela 5.3 . Observa-se que os va lores calculados são compatíveis 

com as medidas feitas no campo para dimensões de poros superiores a 3,5 pm. 
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TABELA 5.3: Valores de tensão capilar para as dimensões predominantes nos poros do 

solo. 

~ poros (J . .un) C. Experimental 't (l<Pa) 

0,03 ROO 9.596,0 

0,06 CNP 4.798,0 

1,0 Referência 287,9 

3,5 ROO 82,3 

10,0 CNP 28,8 

30,0 ROO/CNP 9,6 

1.000 Referência 0,3 

Levando-se em conta os va lores de sucção medidos pode-se presumir que a 

sucção de campo é aquela devida aos poros com dimensões superiores a 3,5 pm já 

que os valores medidos são inferiores a 60 kPa. Estes poros seriam aqueles 

localizados entre dois ped~·. Isto implica dizer que os poros menores estão 

preenchidos com água de tal maneira que nestes não existem tensões capilares. 

Existe consenso de que, próximo ela umidade de saturação, todos os micro

poros estejam preenchidos e que os macro poros estejam apenas parcialmente 

preenchidos. Em uma tal situação, a sucção estaria equ ilibrada na estmtura do solo 

uma vez que a sucção dos micro-poros seria nula e a dos macro-poros ele pequena 

magnitude. 

Entretanto, no caso de um solo com um teor de umidade que leve a um grau 

de saturação baixo, os macro-poros estarão vazios e os micro-poros apenas 

parcialmente preenchidos. Nesta situação, é possível que a sucção entre estes dois 

tamanhos de poros esteja desequilibrada - com os valores ele sucção sendo maiores 

nos mjcro poros. 

Por outro lado, LAiviBE ( 1979) mostra que a tensão devida às forças ele 

atração/repulsão entre as patiículas ela caulinita são da ordem de O, 1 MP a. Este valor 

corresponcle a um afastamento entre as partículas de aproximadamente lO pm. Se as 

distâncias entre as partículas diminuir o valor pode crescer até 0,55 ivWa. As 
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distâncias maiores podem corresponder a situações como a existência de água entre as 

partículas ou a uma estmtura que crie vazios estáveis entre as partículas. Um exemplo 

deste último caso, pode ser o dos p eds - aglomerados de partículas de argila que se 

constituem em unidades estáveis. Entretanto, ALONSO et a/. ( 1987) argumentam que 

não existe uma regra clara para a relação entre a sucção e a tensão capilar e as tensões 

decorrentes das fo rças de atração e repulsão das partículas. 

EVOLUÇÃO DA SUCÇÃO 

A evolução da sucção durante o carregamento é ditlcil de ser interpretada 

pelas seguintes razões: 

- variação no estado de tensão no solo; 

- eventual variação de umidade durante o ensaio; 

- compressão e variação da saturação elo solo nas imediações do solo na área 

carregada. 

Conforme se constatou na Figura 5. 15, a variação da sucção durante aplicação 

do carregamento é muito pequena (sempre inferior a I 0% do valor medido). 

5.4.3 Sucção l'ersus reca lque 

No estágio ele inundação das provas de carga observou-se um acoplamento 

entre o recalque e a sucção. Este comportamento característico de solos colapsíveis, é 

demonstrado na Figura 5.20 , que é uma superposição das Figuras 5. 10 e 5. 16. O 

momento do colapso pode ser identificado com boa aproximação em relação à 

redução de sucção apresentada pelo solo. Isto é, os recalques progridem quando a 

sucção inicia a sua queda. Por outro lado, os recalques estão se estabili zando quando 

a sucção também o faz. 

A Figura 5.20 mostra a relação que existe entre o decréscimo da sucção e a 

velocidade de recalque. A medida de sucção apresentada nesta figura é a fornecida 
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pelo tensiômetro instalado na profi.mdiclacle 25 em abaixo ela placa. Este 

comp011amento concorda com o teorizado para solos sujeitos ao colapso estrutural. 

Isto é, o recalque aumenta à medida em que a sucção decresce, o que está de acordo 

com o pressuposto de que o recalque adicional decorrente do colapso ocorre devido a 

redução de sucção no solo. 

Na Figura 5.20 é possível observar que o tempo de equalização dos recalques 

é aproximadamente o mesmo da estabilização da sucção. Melhor ainda, observa-se 

nesta figura que após 2 horas de inundação o solo apresentou uma pressão neutra de 

pequeno valor. lsto implica em dizer que o solo passou a se comportar dentro do 

campo de validade do princípio elas tensões efetivas ele Terzaghi. 

Levando em conta que a água alcançou a posição de medida ela sucção em 

aproximadamente 8 min (cf Tabela 5.2), foi verificado que o solo se comporta 

exatamente como previsto pela teoria . Como o tempo de leitura elo recalque neste 

estágio foi de 3 horas, pode-se dizer que a umidade alcançou a profundidade de l m. 

Logo, esta seria a região atingida pelo colapso. 
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FIGURA 5.20: Variação do recalque e da sucção ao longo do tempo após a inundação na 

tensão de 54 kPa, ensaio 3 - CNP. 
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5.4.4 Recalques 

5.4.4.1 Curvas tempo-recalque 

As Figuras 5.8 e 5.9 permitem verificar que no início ela prova ele carga os 

recalques se estabilizam em pouco tempo. Entretanto, a medida que aumenta o nível 

ele carga os recalques não mais se estabilizam. Isto impossibilitou adotar a prescrição 

da NBR 6489 no que concerne ao critério de mudança de estágio de carga. Decidiu

se por aumentar o 1úvel de carga após um tempo máx imo. 

É iníeressanle observar na Figura 5. 1 O que a parcela elos recalques de colapso 

progride rapidamente após um período médio de I O min. A estabilização dos 

recalques gera lmente ocorre em um tempo de aproximadamente 2 horas. 

5.4.4.2 Curvas carga-a·ecalque 

A prova de carga fornece apenas um par de valores, ou seja, a carga aplicada e 

o recalque medido. Estes dados são empregados para estimar o recalques ele 

fundações, o módulo ele deformação, e a capacidade de carga do solo. O 

procedimento adotado permite, neste caso particular, estimar a magnitude do recalque 

adicional devido ao colapso. 

A tensão de ruptura estimada das curvas carga-recalque para o solo na 

condição natural ele umidade é de 80 kPa para ROO e 74 kPa para CNP , 

respectivamente com recalques de I 00 e 30 mm. No ensaio 1 de CNP, observa-se 

uma plastificação a partir de 60 kPa, com recalques de aproximadamente 7 mm. No 

ensaio 1 de ROO obse1va-se que esta plastificação ocorre a cerca ele 40 kPa para 1 O 

mm ele recalque. 
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A magnitude dos recalques de colapso é função da carga aplicada e da sucção 

presente no solo. A Tabela 5.4 apresenta as principais situações onde o recalque foi 

medido. Outras situações podem ser obtidas das curvas carga-recalque. Verifica-se na 

tabela que, em algumas situações, não foi medido o recalque máximo do 

carregamento. Isto se eleve a falta de curso do deflectômetro ou do êmbolo do 

macaco. 

TABELA 5.4: Recalques medidos nas provas de carga de Rondonópolis e Campo Novo do 

Parecis 

C. Exp. FURO qinumJ ::u;:io Antes inund Após innnd. 

(mm) (mm) 

1 - 26,62 -

c 2 36 1,99 48, 1 

N 3* 54 5,58 49,36 

p 4 18 1,09 49, 18 

l - 99, 18 -

R 2* 45 12, 14 50,35 

o 3* 67 10,90 95,38 

o 4 20 0,36 50,62 

Nota: 1) O recalque após inundação está acumulado com o inicial. 

2) * - recalque não medido até a estabilização por falta de curso 

elo macaco ou do deflectômetro. 

Conforme foi citado no parágrafo anterior em alguns casos aleitura dos 

recalques não foi feita até a sua estabilização. Contudo, observando-se a Figura 5. 12 

verifica-se que as provas de carga realizadas com o solo na unúdacle natural e 

inundado nas tensões mais baixas tendem a formar uma região fechada. Explicando 

melhor, todas as curvas após a inundação elo solo tendem a alcançar e caminhar sobre 
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aquela do solo saturado. Pmianto os recalques devido ao colapso medidos estão 

próximos do máximo possível. 

5.4.4.3 Estimativa do módulo de deformação 

O módulo de deformação será empregado neste trabalho para avaliar o 

potencial de colapso. Com base na curva carga recalque e, aplicando a Equação 5.2 

oriunda da teoria da elasticidade, é possível fazer uma estimativa do módulo de 

deformação do solo. Para tanto, adotou-se o p = O, I que é compatível com um solo 

muito compressível. 

onde: E = módulo de deformação 

p = coeficiente de Poisson 

1 = fator de forma (para placa circular rígida = 0,785) 

q = tensão de contato 

s = recalque 

D = diâmetro ela placa 

(5.2) 

O módulo de deformação foi calculado para os seguintes níveis de tensão: 

tangente ao trecho linear, secante ao ponto de inundação e, secante ao final do estágio 

em que se promoveu a inundação da cava. Os valores de E estimados para os solos de 

Campo Novo e Rondonópolis estão apresentados na Tabela 5.5. 

O valor médio elo módulo de deformação estimados para os solos dos campos 

experimentais de Campo Novo e Rondonópolis está em torno de I O MPa. O módulo 

de deformação do campo experimental de Rondonópolis apresenta uma maior 

variabilidade. 
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A Tabela 5.5 apresenta também os valores denominados de Es.:cantct, que 

correspondem ao estado de tensão-deformação no final do colapso. Este parâmetro, 

quando comparado com os módulos anteriores, sofre uma redução de cerca de I O 

vezes, em decorrência da magnitude do recalque de colapso. 

Pode-se neste caso empregar os valores estimados por emprego do Nspt. Na 

estimativa do E, a partir de dados do SPT, empregou-se a relação apresentada em 

DECOURT (1992) Equação 5.3 . Para a condição natural de umidade do solo, este 

valor está estimado em cerca de I O MPa na superficie. Estes valores são da mesma 

ordem de grandeza elos valores estimados ela prova de carga na condição natural de 

umidade. 

E = 3N + 2,7 (5.3) 

onde E está em MPa 

TABELA 5.5: Valores do módulo de deformação estimados da curva carga-recalque (MPa) 

C. Exp. FURO qinundaç:io E rangenl<' E ~ecante E secanle I 

1 - 9,94 - -

c 2 36 11 ,24 0,66 

N 3 54 9, 10 6,00 0,34 

p 4 18 10,24 1,66 

1 - 18,70 - -

R 2 45 5,88 2,30 0,56 

o 3 67 8,56 3,82 0,56 

o 4 20 3,50 0,28 

Nota : Etangcntc - tomado para a umidade natural elo solo 

Esccantc - tomado no in ício do estágio de inundação (umid natural) 

Esccantel - tomado no fim do estágio de inundação (após inundação) 
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5.4.4.4 Colapso calculado com base na curva carga-recalque 

O cálculo elo potencial de colapso do solo a partir das curvas carga-recalque 

pode ser feito em função dos valores do módulo de deformação apresentados na 

Tabela 5.5, REZNlCK ( 1993). O potencial de colapso do solo dos campos 

experimentais estimado por este critério , variou entre 4,54 e 67,57 %. Em média 

este valor ficou em torno de 30 %. 

A Figura 5.2 1 mostra uma comparação entre os potenciais de colapso obtidos 

pelos ensaios edométricos e pelos ensaios de placa para o caso de CNP. Observa-se 

que os potenciais de colapso obtidos nos ensaios de campo são da mesma ordem de 

grandeza daqueles obtidos pelo ensaio edométrico. Entretanto, as provas ele carga 

ocorreram em níveis ele carga e sucção inferiores aos do ensaio edométrico. 

TABELA 5.6: Valores do potencial de colapso calculados com base na proposta de REZNIK 

(1993) 

C. Exp. Furo qinuntlal·;lo CP(%) 

c I - -

N 2 36 29,76 

p 3 54 35,2 1 

4 18 4,54 

R I - -

o 2 45 30,40 

o 3 67 67,57 

4 20 32,85 
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FIGURA 5.21: Comparação entre os potenciais de colapso calculados por ensaios de 

campo e edométrico duplo- CNP. 

5.5 Comparaçõ~s dos r~suitados com outros ~siudos 

A comparação dos resultados dos ensaios de placa de outros locais com os 

executados em Campo Novo e Rondonópolis é dificultada pela diferença de textura, 

umidade e porosidade. Além destas diferenças FERREIRA ( 1994) aponta para outros 

fatores capazes de influenciar no valor dos recalques adicionais medidos: velocidade 

de inundação da cava, diferenças intrínsecas dos sistemas de carregamento e medição, 

características do fluido permeante (no caso a água) e, acréscimo e tempo de duração 

de cada estágio de carregamento. Eutretanto, a Tabela 5.7 apresenta dados de outros 

ensaios realizados em outras regiões para simples verificação de magnitude de 

medidas. 

Tabela 5.7: Dados de provas de cargas, com inundação, de outras reg iões. 

Autor Região Solo e w Sr qinund Scolar 

(%) (%) kPa mm 

Ferreira e/ a/. Ilha Solteira Areia argilosa 30 60 36,6 
(1990) SP 
Ca1valho & Ilha Solteira Areia argilosa 0,8 lO 34 50 40 
Souza ( 1990) SP 
Agnelli & Bauru SP Areia Argilosa 0,82 26 50 25 
Albiero ( 1994) 
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É importante observar na Tabela 5. 7 os recalques ele colapso são maiores ele 

CNP e ROO. Entretanto, não se verifica uma proporcionalidade entre os recalques e o 

índice de vazios, pois o índice de vazios dos solos mato-grossenses é mais do dobro 

daqueles apresentados na tabela. O nível de colapso observado não pode ser 

comparado pelo desconhecimento do nível ele sucção nos ensaios apresentados na 

Tabela 5.7 . 

5.5.1 Recalques previstos versus medidos 

A previsão ele recalques foi feita pelos métodos do ensaio eclométrico com e 

sem sucção controlada, pelas equações de FREDLUND & MORGENSTERN 

( 1976), pelo programa de elementos finitos de MlRANDA & CHAGAS ( 1996) e, 

pelo modelo de ALONSO & GENS ( 1990) modificado por GHELING ( 1994). Os 

resultados obtidos são apresentados em seguida. 

ENSAIOS EDOMÉTRTCOS 

A comparação de recalques foi estabelecida empregando-se os resultados dos 

ensaios edométricos apresentados no Capítulo "Campos experimentais". Para tanto os 

parâmetros deformação específica e potencial de colapso foram calculados para cada 

uma das tensões de inundação da cava. Foi considerada uma profimdidade de 

influência do carregamento igual ao diâmetro da placa. Ao longo desta profundidade 

foram apli cadas dez faixas de tensões calculadas pela teoria de distribuição de tensões 

sob placas circulares. A Figura 5.22 compara os valores previstos e medidos para os 

recalques das provas de carga executadas em Campo Novo do Parecis. Em seguida a 

Figura 5.22 compara os reca lques totai s esperados e medidos nestas mesmas provas 

de carga. 
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FIGURA 5.22: Comparação entre os recalques previstos e medidos para o carregamento 

sem e com inundação, respectivamente chamados de inicial e colapso. 
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FIGURA 5.23: Comparação entre recalques totais previstos e medidos nas provas de ca rga 

de Campo Novo. 

Para níveis ele tensão baixos os recalques calculados com base nos ensatos 

edométricos duplos são da mesma ordem ele grandeza daqueles medidos nas provas 

de carga. Para a tensão de inundação ele 54 kPa o recalque previsto pelo ensaio 

eclométrico foi inferior ao medido no campo. 

A discrepância entre os valores previstos pelo ensa1o edométrico duplo e 

medidos já tinha sido observada por REZNIK ( 1993) que realizou provas ele carga em 

solos colapsíveis e ensaios edométricos duplos para comparar os resultados. 

A diferença entre os recalques previstos pelo ensaio eclométrico com sucção 

controlada e os medidos pela placa se deve ao pequeno valor de colapso obtido neste 
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ensato. Somado a este tàtor deve-se considerar que no campo a sucção não é 

uniforme. 

FREDLUND & MORGENSTERN ( 1976) 

Para verificar a aplicabilidade das equações constitutivas de FREDLUND & 

MORGENSTERN ( 1976) foram empregados os dados obtidos em ensaios 

edométricos duplos para o solo de Campo Novo. 

A obtenção do módulo de deformação (com base no ensaio edométrico duplo) 

em relação à deformação do solo foi feita na condição natural de umidade (8 = 22 %, 

w = 20%, S ';;;;.70 kPa) e para o solo inundado (possivelmente saturado, 8 = 64 %, 

w = 58 %). Nesta situação os valores de E medidos são de 2.542 kPa e 529 kPa, 

respectivamente. A sucção do solo foi estimada com base na curva característ ica de 

retenção de umidade. 

O módulo de deformação em relação à sucção foi obtido considerando a 

variação da sucção de 70 para Zero kPa. O valor obt ido para o parâmetro H foi de 

274.625 kPa. O valor ele ~ foi encontrado igual a 2,32497 x I o··' kPa·2. 

A obtenção do módulo de deformação (com base no ensaio edomét rico com 

sucção cont rolada) em relação à deformação do solo com sucção de 30 kPa e para o 

solo saturado. Nesta situação os valores de E medidos são respectivamente ele 1956 

kPa e 3 I O kPa, respectivamente. 

O módulo de deformação em relação à sucção foi obtido considerando a 

variação ela sucção de 30 para Zero kPa. O valor obtido para o parâmetro H foi de 

2.292.304 kPa. O valor de p foi encontrado igual a 3,49 x I o·5 kPa-2
. 

Para comparação, foram colocados na Equação 3.6, os valores de sucção 

medidos no campo durante as provas de carga. O valor médio desta sucção antes da 

inundação foi de 45 kPa. A tensão de carregamento foi tomada como sendo igual à 

aquelas da inundação do solo ou seja: 18, 36 e 54 kPa. O recalque acumulado até o 

momento da inundação, devido ao carregamento, é denominado de recalque inicial. 

O recalque medido em um estágio de carga, após a inundação, é chamado de 
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colapso. O recalque total é a soma elas duas parcelas anteriores e não o recalque 

medido em toda uma prova ele carga. 

Uma comparação foi estabelecida empregando-se os valores ele recalques 

medidos nas provas ele carga nas tensões ele inundação. O resultado da comparação 

mostra que o recalque previsto é, em geral, superior ao medido. Contudo, as 

grandezas mostram um comportamento similar. A comparação entre o recalque 

previsto e medido é apresentada na Figura 5.24. 

O recalque previsto pelo método de FREDLUND & MORGENSTERN 

(1976) e o medido pelo ensaio de placa foi comparado em cada parcela isoladamente. 

Assim pode-se estabelecer em que fase do carregamento (com ou sem mudança de 

sucção) o funcionamento elo modelo é mais adequado. Veritlca-se na Figura 5.25 a 

exemplo da figura anterior, que quanto maior o carregamento mais a previsão se 

aproxima da medição. Verifica-se também que é dificil distinguir em que fase elo 

ensaio o modelo mais se aproxima ela medição. 
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FIGURA 5.25: Comparação entre os recalques previstos pelo método de FREDLUND & 

MORGENSTERN (1 976) e med idos pela placa, CNP. 

As equações de FREDLUND & MORGENSTERN ( 1976) fo ram 

desenvolvidas com base em ensaios edométricos e triaxiais, seria de se esperar, 

portanto, um ajuste melhor ao comportamento previsto por estas equações. 

Entretanto, verifica-se uma performance posit iva quando as análise são feitas do 

ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Logo, o valor prático das equações de 

FREDLUND & MORGENSTERN (1 976) deve ser considerado. Este valor é 

reconhecido, por exemplo, em trabalhos como o de LACERDA & MAHLER ( 1995) 

qut t sluda 111 a aplicação de modelos a solos não satw ados. 

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

MTRANDA ( 1989) apresenta um programa empregando o método dos 

elementos tlnitos, fimdamentado nas equações de FREDLUND & MORGENSTERN 

( 1976), para cá lculo de recalques em solos colapsíveis. Para esta simulação foi 

aplicada uma versão mais moderna do programa Unstruct (v 3.0) MIRANDA & 

CHAGAS ( 1995). A principal vantagem ela atual versão do programa Unstruct é 

retirar os dados diretamente do ensaio. Isto possibili ta que se considere o 

comportamento não linear do solo, apesar de tàzê-lo linear em cada trecho do ensaio. 
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As simulações foram feitas, tomando-se como exemplo um carregamento de 

54 kPa, nas mesmas condições do item anterior, portanto valem os mesmos dados. 

Para a inundação da cava o programa Unstruct considera que o lençol freático foi 

elevado até o nivel da prova de carga. Optou-se por tomar a região compreendida até 

20 para analisar a magnitude dos recalques .. 

Para executar o programa foi gerada uma malha de elementos tlnitos que 

procurou priorizar a região abaixo da placa. Para isto esta região recebeu um maior 

número de elementos. A profundidade da cava é de l m e foi dividida em 4 partes 

iguais. A profundidade considerada abaixo da placa é de I ,6 m e foi dividida em 8 

partes com tamanhos variáveis, de forma a tornar a análise mais sensível na região 

próxima à placa. Em relação à horizontal, a cava foi dividida em 4 elementos de 

tamanhos diferentes, dando mais sensibilidade à aresta da placa. A região adjacente à 

cava foi divida em dez segmentos de forma a dar maior sensibilidade àqueles mais 

próximos à placa. Por se tratar ele um problema simétrico apenas metade ela situação é 

analisada. A Figura 5.26 apresenta a malha empregada na simulação da prova de 

carga. 

1,0 

],6 

3.6 0.4 

FIGURA 5.26: Malha de elementos finitos empregada para simular a prova de carga, CNP. 
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O primeiro passo adotado pelo programa é calcular as deformações devidas a 

aplicação da carga, sem nenhuma alteração no estado de umidade do solo. As 

deformações devido à aplicação da carga se concentram na região da cava. Isto é 

típico de solos muito porosos que apresentam elevada compressibilidade. Assumindo 

que o coeficiente de Poisson é baixo (0, I) as deformações ocorrem principalmente na 

direção vertical e abaixo do carregamento. REZNIK ( 1995) assume que os 

deslocamentos ocorrem somente na direção vertical na região contida pelo cilindro 

formado pela projeção elo perímetro ela placa. O recalque causado pela aplicação da 

carga foi de aproximadamente O, I m. 

Após calcular os deslocamentos dos nós para a carga aplicada o programa 

Unstmct simula a saturação do solo (por ascensão do lençol freático). /\ mudnnçn no 

estado de tensões geradas pela eliminação da sucção é calculada e como conseqüência 

desta mudança no estado de tensões, o programa determina os recalques adicionais 

em cada nó. O recalque total, após a inundação da cava, previsto para esta prova de 

carga seria da ordem de 0,25 m. Este valor é superior ao recalque total medido pelas 

provas de carga. 

MODELO DE ALONSO et a/. ( 1987) 

O modelo elastoplástico desenvolvido pelo g1upo espél nhol também já fo i 

apresentado na revisão bibliográtlca deste trabalho. A extensão deste modelo a 

ensaios de campo precisaria de uma transfo rmação de tensões. 

Os ensaios edométricos rea lizados para este trabalho são insuficientes para a 

obtenção elos parâmetros necessários ao equacionamento elo modelo. Entreta nto, 

foram adotados alguns destes parâmetros com base na li teratura. 

Na Figura 5.27 fo i constntído um gráfico onde estão colocados os dados dos 

ensaios E I (carregamento no estado natural de umidade) e E2 (inundação na tensão 

de 54 kPa). A superfície LC fo i construída com os dados dos ensaios edométricos 

duplos, onde foi obtido que a tensão de pré adensamento para o solo sa turado é de 26 

k.Pa e para o solo na umidade natural (S=70 k.Pa) a tensão vit1ual de pré-adensamento 
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é ele 28 kPa. Foi também considerada uma LC para os dados elo ensaio eclométrico 

com sucção controlada. Neste caso a tensão de pré-adensamento do solo saturado 

passa a ser de 113 kPa. A superfície SI foi adotada como tendo seu máximo no valor 

de 120 kPa, que corresponde ao ponto onde a sucção tende a crescer indefinidamente 

na curva característica. 

Na Figura 5.27 verifica-se que quase todo o caminhamento do ensaio ocorre 

dentro da zona elástica, delimitada pelas superfícies LC, SJ e, SD. Entretanto, as 

deformações são, em sua quase totalidade, plásticas. 

O ensaio E2 foi realizado em duas etapas: a primeira consistiu em carregar a 

placa até uma tensão de 54 kPa, e a segunda em reduzir a sucção até zero. Neste 

caso, ao reduzir a sucção, a linha de carregamento cruza a supertlcie LC. Segundo o 

modelo, toda a deformação que ocorrer após o cruzamento da supert1cie LC é devida 

ao colapso, sendo p01ianto irrecuperável. Verificou-se neste caso que não apenas a 

deformação devida ao colapso mas, toda a deformação produzida é irrecuperável. Por 

outro lado, o ponto em que a linha do ensaio cruza a supert1cie LC está bem no seu 

início, mas o valor de recalque depois de LC (=colapso), é muito superior ao recalque 

inicial como pode ser observado na Figura 5.28. Percebe-se então, que valores de 

sucção muito pequenos seriam capazes ele produzir grandes colapsos. 
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Para verificar as di scussões acima foi realizada uma simulação empregando o 

programa de computador elaborado por GHELTNG ( 1994) e os dados do ensaio 

edométrico com sucção controlada. Os parâmetros necessá rios ao uso do programa, 

foram obtidos por ajuste do modelo na reprodução dos ensaios eclométricos. Sendo: 

P'c = 60 kPa Ys = 27, I kN/m3 eo = 1,7 K(O) = 7 kPa 

Â(o) = 3 kPa Â, = 190 kPa Ks = 6 kPa S = 45 kPa 

r = 0,55 ~ = 0,55 G = l5 M"Pa N(O) = 0,50 

M = 1, 10 

A Figura 5.29 mostra a simulação dos mesmos ensa tos apresentados 

anteriormente, ele forma esquematizada, nas f iguras 5.27 e 5.28. Esta simulação é a 

que melhor se ajustou de todas as tentativas feitas. Para convetier os recalques em 

índices de vazios foi empregada uma profimdidade de in fluência do ensaio igual ao 

diâmetro ela placa. Em todos os ensaios foram usados os mesmos parâmetros. 

Nas Figuras 5.29a e b obsetv a-se que o colapso previsto pelo modelo não se 

ajustou bem ao colapso medido. É possível que esta divergência seja devida ao 

pequeno colapso verificado nos ensaios edométricos com sucção controlada. 
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De uma forma geral, o modelo prevê com bom ajuste o comportamento do 

solo antes da sua inundação. Uma dificuldade apresentada pelo modelo é reproduzir o 

comportamento da fase de descarregamento do solo, conforme pode ser visto na 

Figura 5.29a. 
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Figura 5.29: Simulação dos ensaios 1,2 e 3 de CNP pelo modelo elastoplástico 

empregando o programa de GHELING (1994) . 
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CAPÍTULO 6 

TOMOGRAFIA C01VrPUTADORIZADA 

6.1 Introdução 

O desenvolvimento e aplicação da tomografia computadorizada foram 

iniciados pela área médica já na década de 60. Da área médica espalhou-se para 

outros ramos ela ciência como a química, a biologia, a fisica, etc. O advento de 

ferramentas eletrônicas mais complexas e rápidas, modelos matemáticos mais 

completos e arrojados permitiu o rúpido avanço e melhoria desta técnica. 

A tomografia computadorizada é também conhecida como CAT ou CT 

(computer assisted tomof(laphy ou collljJIIferized tomography) e foi introduzida na 

fisica elos solos por PETROVICH ( 1982) e CREST ANA ( 1985). Atualmente, um 

grande número de especialistas em física dos solos têm empregado a tomografia 

computadorizada. A CT é uma técnica não destrutiva , rápida , sensível e precisa que 

permite observar algumas propriedades elo solo com resolução milimétrica. 

A técnica ele CT tem sido usada para medir o teor ele umidade e a massa 

específica do so lo, o movimento de solutos em torno de raízes, a caracterização da 

macroporosidade do solo e a distribuição espacial do teor de umidade. A utilidade em 

fisica do solo para agricultura é enorme, como se pode verificar. 

O emprego de tomografia computadorizada de dupla energia, citado por 

PHOGAT et a/. (1991 ), permitiu estudar a distribuição espacial do teor de umidade e 

da massa específica em um solo expansivo. Entretanto, a grande vantagem do uso da 
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Mais especificamente ensa1os de tomografia foram realizados em amostras 

supostamente indeformadas, sem haverem suportado acréscimos de carga importantes 

e, em outras coletadas logo abaixo de provas ele carga superficiais executadas nos 

campos experimentais. 

6.2 Pl'incípio de funcionamento 

O princípio de fimcionamento do tomógrafo é bastante simples e fundamenta

se em medidas de atenuação de raios x ou y, onde os contrastes espaciais são 

correlacionados com os coeficientes de atenuação de diferentes materiais. Durante a 

varredura da amostra os coeficientes de atenuação são registrados juntamente com a 

posição espacial de cada ponto. Em seguida, um programa computacional reconstroi 

as 1magens. 

O conceito fundamental na tomografia é que uma seção qualquer de um objeto 

pode ser reconstruída através de projeções múltiplas deste objeto. Isto significa que 

pode-se constmir a imagem do interior ele um objeto sem destmí-lo. 

Para explicitar este conceito M I RALO! & FLORO (?) usam um bloco de 

cubos como o visto na Figura 6.2. Cada cubo é varrido por um feixe radioat ivo. A 

soma elos coeficientes de atenuação de cada bloco compõe o coeficiente de atenuação 

de um feixe projetado. A combinação de vários coeficientes de atenuação fornecem 

um conjunto de equações para determinar a parcela devida à cada cubo. Colocando-se 

estes valores nas suas respectivas posições tem-se uma imagem do bloco. 
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Figura 6.2: Processo de construção de imagens tomográficas 

A comparação entre uma radiogratla comum e a imagem tomográfica permite 

estabelecer que as áreas onde a imagem é escura está vazia, (o feixe "velou" o filme) e 

as áreas claras são as que mais atenuaram o feixe radioativo. 

A interação entre o feixe radioativo e o material ensaiado, é medida pela 

atenuação do feixe rad ioativo. Esta interação pode ser descrita segundo a equação: 

I = lo<· ,ui) 

Onde: 

I = intensidade do feixe emergente 

lo = intensidade do feixe incidente 

p = coeficiente ele Atenuação linear do material 

L = espessura elo pixel 

(6. 1) 

No caso elo bloco de cubos ela Figura 6.2 o feixe A atravessa quatro cubos. 

Cada cubo tem o seu próprio coeficiente ele atenuação que pode ou não ser igual ao 

dos demais. A soma dos coeficientes de cada cubo corresponde ao coeficiente ele 

atenuação do material na linha do feixe A. Têm-se então a equação do coeficiente de 
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atenuação da linha A. Juntando-se todos os feixes tem-se um sistema ele equações 

cuja solução permite conhecer o coeficiente de atenuação de cada cubo. 

Na terminologia da tomografia cada cubo (volume) é chamado de Voxel 

(volume e/ement) e a sua projeção (área) um pixel (picture element). Ou seja é 

possível discretizar pixel a pixel as características ele um sólido qualquer. 

O procedimento de ensaio ele uma amostra no tomógrafo é relativamente 

simples. A amostra é colocada sobre a mesa de rotação e translação e, em seguida 

inicia-se a sua varredura. Para a varredura um servo-mecanismo com motor de passo 

realiza movimentos de translação da amost ra durante a projeção do feixe radioativo. 

No movimento de translação cada passo tem a largura de I pixel. Uma vez terminada 

uma translação, a amostra sofi·e uma rotação e novamente é varrida por movimentos 

de translação. Após concluída a varredura de uma seção transversal, uma nova seção 

é posicionada e o processo de rotação e translação horizontal reiniciado. Durante o 

processo de varredura informações como coeticiente de atenuação e posição do ponto 

varrido são armazenadas em um micro computador. Na Figura 3.3 está ilustrado o 

processo ele varredura da amostra. Nesta figura vê-se o detector, os raios projetados e 

o movimento da fonte. 

movimento linear 

Figura 6.3: processo de aquisição de imagens tomográficas, Aylmore (1993). 
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6.3 Equipamento 

O tomógrafo é composto basicamente por: uma fonte radioativa, um conjunto 

de motores para rotação e translação da amostra, uma mesa suporte da amostra, dois 

colimadores do raio, um detector, um amplificador, um discretizador monocanal, 

contador ele fótons e computador. O arranjo elos componentes para funcionamento ele 

um tomógrafo é relativamente simples e está apresentado na Figura 6.4. O controle ele 

deslocamentos ela amostra, o armazenamento de dados e, a reconstrução de imagens é 

feita por um programa de computador desenvolvido especiticamente para este fim, 

CRUVINEL e! a/. ( 1989). 

Um tomógrafo de dupla energia foi desenvolvido por CÁSSARO (1 994) para 

uso em laboratório. lsto foi conseguido por emprego de duas fontes ele radiação 

atuando simultaneamente: uma de Césio penetrante e outra de Amerício. Este 

tomógrafo além de observar a distribuição ele água no solo, fornece também a 

di stribuição espacial elas partículas sólidas. 

colimadores 

mesa movida por um 
.-------motor de passo 

computador .-+------1- contador 

cletetor 

Figura 6.4: Arranjo esquemático dos componentes do tomógrafo. 

monocanal 

NAIME et a/. (1994) da E.NlBRAPA/CNPDlA (Centro Nacional ele Pesquisa 

e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária) desenvolveram um tomógrafo 
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portátil para aplicações de campo ao estudo de fisica dos solos. Este equipamento 

permite fazer medições in situ da porosidade e da umidade solo. O tomógrafo de 

campo mantém basicamente o mesmo esquema de funcionamento do tomógrafo de 

laboratório. Contudo, a construção em uma base bipartida permite que o aparelho seja 

montado no campo em torno de amostras de solo, árvores, etc. , NATME ( 1993). 

Uma vez no campo, abre-se uma vala onde é deixada uma coluna de solo a ser 

analisada. Esta coluna pode ter diâmetro de até 30 em. Em seguida o tomógrafo é 

montado em torno da amostra e dá-se início ao ensaio. Os resultados são obtidos logo 

após o término do ensaio. Este arranjo permite, por exemplo, a avaliação da variação 

do índice de vazios do solo ao longo do pertil. 

Para NAI.ME e! a!. (I YY4) a energia necessária para ensaios de campo é da 

ordem de 660 keV. Esta energia provém ele uma fonte de Csm que produz a 

radiação necessária (raio x ou y). 

Como pode ser visto na Figura 6.4, a fonte de radiação, abrigada em uma 

carapaça de chumbo, é montada em frente ao detector. Cada feixe que sai da fonte é 

recebido pelo detector, ampliado e transmitido para o analisador monocanal onde os 

fótons são discretizados e enviados ao contador. 

A fonte empregada é, geralmente, um isótopo radioativo. Isto permite uma 

mator mobiliclacle e versati lidade do cquip(lmento. A energia elo feixe radioat ivo 

depende elo isótopo que está sendo empregado, por exemplo o Cs137 fo rnece uma 

energia ele 662 keV e o Am24 1 fornece uma energia de 59,7 keV. A escolha ela energia 

do feixe radioativo recai sobre o tipo e dimensões do material que se deseja analisar. 

Quanto maior a capacidade ele atenuação do material maior a energia necessária . A 

capacidade de atenuação é uma propriedade intrínseca do material e também fu nção 

ela sua dimensão. 

Os detectores de radiação empregados na tomogratia computadorizada são ele 

iodeto de sódio ou de xenônio. A função do detector é receber o feixe radioativo que 

atravessou a amostra e produzir um sinal. O sinal produzido é amplificado, 

discretizado e contado. A qualidade ela imagem tomográfica obtida depende não só do 

feixe empregado mas também ela qualidade elo detector e elo tempo de contagem. 
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Quanto maior o tempo de contagem, ou exposição ao feixe, melhor será a qualidade 

da imagem. 

Tomógrafos mais modernos (de 2a, 3" ou 43 geração) possuem mais de um 

detector e/ou arranjos diferentes que proporcionam maior velocidade na aquisição de 

dados. 

Os tomógrafos de primeira geração têm uma fonte e um detector que fazem 

movimento de rotação e translação em torno da amostra. Nos tomógrafos de segunda 

geração o aumento no número de detectores diminui o número de translações e, 

consequentemente o tempo de ensaio. 

Os tomógrafos de terceira geração possuem uma fonte que projeta o feixe 

com ângulo abe110 e, um arco contendo vários detectores. O conjunto de fonte 

detectores gira em torno do objeto. Por possuir um grande número ele detectores, 

elimina-se o movimento de translação. Este aparelho é conhecido como tomógrafo de 

varredura por rotação. 

Os tomógrafos de 43 geração possuem um anel de detectores em torno da 

amostra. O anel permanece estacionário e a fonte realiza o movimento de rotação. 

A evolução elos tomógrafos tem permitido medidas mais acuradas, com 

resoluções melhores e muito mais rápidas. A preocupação com o tempo de duração 

da tomografia começou na medit:ina pois, o paciente pode sei afetado pela exposição 

a radiação. Entretanto, a engenharia também tem buscado tempos menores, pensando 

no estudo de fenômenos dinâmicos. Por exemplo, POSADAS e/ a/. ( 1994, 1995) 

empregaram a tomografia para estudar o fluxo de água em amostras ele solo. 

A calibração ela CT é feita por transmissão direta de um feixe radioativo sobre 

amostras de materiais com coeficiente de atenuação conhecido. Cada material tem seu 

coeficiente de atenuação para uma dada energia. O coeficiente de atenuação da água é 

0,085 para uma energia de 662 keV (Cs137
) e 0,203 para a energia ele 59,7 keV 

(Am24 1
) . Para benzina estes valores variam entre 0,24 e 0,52 para o Alnw e de 0,078 

a 0,084 para o Csm. Quando da calibração da CT para um solo além destes testes, 

procede-se uma transmissão direta de radiação sobre amostras do solo preparadas 
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com diferentes porosidades. Contudo, toma-se o cuidado de que estas amostras sejam 

homogêneas, tenham propriedades constantes. Para calibração em relação à umidade 

procede-se da mesma forma. 

Os valores de massa específica do solo seco são obtidos através da medida dos 

coeficientes de atenuação pela aplicação da seguinte equação: 

Jl 111 = 
}I 

pd 

Onde: 1°11 = coeficiente de atenuação global; 
~~ = coeficiente de atenuação linear; 

Pd = massa específica seca do solo. 

(6.2) 

Para um material heterogêneo com duas ou mats fases como é o caso do 

sistema solo-água, a Equação passa a ser: 

Sendo: Pms - coeficiente de atenuação global do solo; 

Pmw - coeficiente de atenuação global da água; 

8 - teor de umidade volumétrico. 

(6.3) 

O uso destas duas equações permite a construção de um mapa de 

propriedades do solo. Um exemplo de massa especí fica seca é apresentado na Figura 

6.5. 

A maioria dos tomógrafos médicos emprega fontes de raios-x, enquanto na 

ciência dos solos o uso de raios y tem pelo menos duas vantagens: baixo custo e 

compacidade, A YLMORE ( 1993). Estas duas características tomam a aplicação da 

CT barata e portátil. Os raios y são superiores aos raios-x na produção qualitativa de 

imagens. Além disto, o uso de raios y elimina o efeito de endurecimento do feixe e 

os problemas de adsorção de arestas quando um único contador de fótons é aplicado. 
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1.63 1. 58 1.60 1.58 1.55 1.55 1.63 1.52 1.58 

1.6 1 1.56 1.56 1.64 1.63 1.54 1.60 1.54 1.6 1 2 llllll 

1.56 1.72 1.57 1.5 1 1.60 1.47 1.43 1. 5 1 1.63 2 llllll 

1.55 1.67 1.65 1.50 1.54 1.49 1.68 1.60 1.50 

1. 58 1.59 1. 64 1.64 1. 6 1 1. 72 1.69 1.57 1.56 

1.6 1 1.49 1. 53 1.70 1.60 1.69 1.57 1.5 1 1.57 

1.63 1.62 1. 58 1.68 1.60 1.55 1.61 1.79 1. 56 

1.6 l l.7l 1.6 1 1.64 1.60 1.66 1.77 1.68 1.60 

Figura 6.5: Mapa de distribuição da massa específica de um solo, segundo CÁSSARO 

(1994) 

A calibração da tomografia é feita com base no coeficiente de atenuação da 

água e/ou porosidade do solo. Assim sendo, um destes parâmet ros deve ser mantido 

constante. Se um solo expansivo ou colapsível é ensaiado, há mudanças no teor ele 

umidade e na porosidade do solo. Para resolver este problema foi empregada uma 

tomografia de dupla energia. Ou seja, o solo é varrido simultaneamente por dois 

feixes radioativos. O equacionamento desta situação é dado por: 

l'a = Pmso pd + Jl ,mnOpd 

J.ib = Jl,mb pd + Jl m .. /)pd 
(6.4) 
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A aplicação de imagens tomográficas está vinculada à questões de qual idade 

da propriedade medida da imagem (resolução espacial) e resolução da propriedade 

medida (resolução de cont rastes) MJRALDI & WIESEN (?). Os principais fatores na 

obtenção de boas imagens são a precisão e resolução das imagens obt idas. 

A resolução do valor ela medida feita (variação da propriedade em estudo) é 

controlada pelo desvio padrão em torno da propriedade medida em uma amostra 

homogênea. Quanto menor o desvio padrão, menor a resolução ela medida. A esta 

relação se chama de resolução de contraste, APOLLONI & CESAREO ( 1994). 

A obtenção de medidas com baixos valores de desvio padrão depende do 

tempo de exposição ao feixe radioativo e do mído ele fundo elo equipamento. O ruído 

de fundo pode ser minimizado filtrando-se as medidas. 

A atividade ela fonte radioativa é aleatória. Uma medida contlável ela 

intensidade do feixe deve considerar o tempo ele aqu isição elos valores. Quanto maior 

o tempo ele contagem do feixe, tanto menor o desvio padrão da medida e, portanto, 

tanto menor a resolução. 

6.4 i'VIetodologia 

A avaliação da massa específia do solo foi feita antes e depois da prova de 

carga. lnicialmente, coletou-se amostras de um furo desde a superficie elo terreno até 

a profundidade correspondente a duas vezes o diâmetro da placa empregada no 
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ensaio. Nos furos onde foram realizadas provas de carga, as amostras foram coletadas 

antes do ensaio até a profundidade de assentamento da placa e, depois elo ensaio até a 

profundidade ele duas vezes o diâmetro da placa. 

As amostras foram coletadas em tubos ele pvc ele parede tina (comercialmente 

vendidos como tubos para esgoto) de diâmetro 100 mm. Estes tubos foram cravados 

em etapas, mantendo-se sempre a parte externa livre do contato com o maciço do 

solo. Este cuidado foi necessário pois a cravação estática do tubo estava amolgando a 

amostra. O comprimento das amost ras recuperadas variou ent re 20 e 50 em. 

A tomografia foi realizada, em planos transversais da amostra, com resolução 

de 2,5 mm e tempo de leitura de seis segundos. Na direção vertical o espaçamento do 

plano tomográfico variou de 2,) em até lU em. Nas imediações da cota de 

assentamento da placa, os planos se tornaram menos espaçados para melhor detecta r 

as alterações na estrutura do solo. Esta tomografia apresenta uma visão do plano 

horizontal do solo. A Figura 6.6 mostra o esquema de direções de execução das 

tomografias. 

Em alguns casos foram realizadas tomografias da secção longitudinal ela 

amostra. Desta forma, é possível obter-se uma visão ela secção vertical do solo. Nesta 

situação foram mantidos os mesmos parâmetros ela tomografia especificada 

anteri ormente. Cada amostra contida em um tubo foi subdivida em amostras menores 

com lO em de altura. Em cada amostra foi estudado apenas o plano central. 

NT 
'V 

S. transversal = 
horizontal do terreno 

S. longitudinal = 
vertical do terreno 

Figura 6.6: Esquema de amostragem e direções na amostra. 
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O tomógrafo de campo empregado foi desenvolvido por NAIME ( 1993). Este 

equipamento é apresentado na Figura 6. 7 executando um ensaio. A esfera amarela 

vista na foto é o abrigo da fonte de Cs1.n_ 

Figura 6.7: Tomógrafo de campo empregado neste trabalho. 

6.5 CALffiRAÇÃO 

A calibração do tomógrafo segutu a mesma metodologia descrita por 

CREST ANA e! a /. ( 1992). Este procedimento consiste fundamentalmente em 

determinar o coeficiente de atenuação em massa de uma amostra de solo seco. Para 

realização desta tarefa os seguintes passos foram adotados: 

- arbitrar um tempo de aquisição de contagem padrão para todas as medidas (no caso 

destes solos e tamanho de amostras o tempo escolhido foi de 8 s); 

- fazer a contagem do feixe livre atravessando o recipiente vazio; 

a contagem média de 16 medidas é 11 .586 
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- desagregar a amostra de solo e moldar uma amostra uniforme e seca (secagem 

estufa e colocação no recipiente por "pluviosidade" ; 

amostra com raio ele 48.5 mm e altura de 145 mm, 

- fazer a contagem do feixe atravessando a amostra anteriormente preparada; 

a contagem média de 72 leituras feitas em 4 posições diferentes na amostra de 

CNP é de 5.190. Na amostra de ROO este valor é de 5. 172 

- fa zer a contagem do feixe incidindo sobre a água; 

a contagem média do fei xe atravessando a água em duas direções é ele 4.995 

-calcular a massa específica de cada amost ra pelo método convencional; 

a massa específica da amostra seca e remoldada é 0,85 g/cm3 

- calcular o coeficiente de atenuação linear ele cada material pela Equação: 

l ( 1 l 
p = - I nl_Q_J 

X I 

onde: x - espessura da amostra na direção da projeção do feixe 

1 - contagem de fótons feita para o material em questão 

10 - Contagens de fótons elo feixe livre para o mesmo intervalo ele tempo 

(6.5) 

O coeficiente ele atenuação linear da água é de 0,0867 cm- 1 e elo solo de 

Campo Novo é 0,0828 cm-1 . Para o solo ele Rondonópolis o valor do coeficiente de 

atenuação linear é ·de 0.083 1. Estes valores estão na faixa dos valores típicos de 

latossolos apresentada por C.REST ANA e/ a/. ( 1992). 

Os valores de coeficiente de atenuação em massa assnn obtidos serão 

empregados para calcular a massa específica do solo fornecidos pelas tomografias. 
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6.6 Resolução 

As tomografias foram veritlcadas quanto à resolução ele contraste. A 

resolução ele contraste é uma medida ele dispersão que mostra quanto o feixe se 

espalhou pelos elementos vizinhos àqueles em estudo. Quanto maior o contraste 

melhor a qualidade elo dado. Portanto, quanto menor a medida da dipersão do 

contraste melhor o dado obtido. De uma forma geral as medidas ele qualidade 

excepcionalmente boas têm dispersão de 5 %. Acima ele I O % os valores são 

considerados apenas razoáveis. A resolução ele contrastes pode ser calculada pela Eq. 

6.6 fornecida por APOLONN1 & CESAREO ( 1994). 

A ( J{( ) .,.,. N } 
11

2 
LJ.Jf 7r }/ JV I + I 

Jl - XJI 12 NiNt 
(6.6) 

onde: x- dimensão do pixel; 

n - número de pontos de cada projeção; 

Ni,Nt- número de lotom; incidentes e transmitidos. 

Neste trabalho o valor da resolução varia entre 8,0 e 8,5 % em cada plano 

tomográfico. Estes números indicam que as tomogratlas reali zadas tem uma boa 

qualidade. Considerando que as medidas ele massa específica fomecidas pela 

tomografia do solo indcformado estão em torno de I ,O g/cm3
, pode-se atlnnar que o 

erro médio é de 0,08 g/cmJ. No caso do solo ensaiado pela prova de carga o valor do 

erro pode chegar à O, 15 g/cn{ 
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6. 7 Resultados 

A tomogratla fornece em cada secção estudada uma imagem ou tabela de 

coetlcientes de atenuação. Para análise da qualidade do ensaio ou, para uma 

visualização da distribuição da massa especítlca na amostra, a análise da imagem se 

mostra satisfatória. Entretanto, para obtenção de dados quantitativos é necessário 

uma interpretação dos dados de atenuação transformando-os em valores de massa 

específica. 

A Figura 6.8 apresenta a imagem tomográtlca ele uma amostra que foi 

danitlcada. Nesta figura é possível ver uma linha ao longo da direção horizontal que 

representa a fissura da amostra. Se for observada a tabela ele massa especítlca desta 

tomografia será encontrada uma linha na qual os valores da massa específica são 

menores demonstrando a presença da fissura. 

Figura 6.8: Tomografia de urna amostra danificada pelo manuseio. 

Uma interpretação qualitativa da Figura 6.8 pode ser feita considerando-se as 

diferenças de tonalidade apresentada pelos diversos pixels que compõem a imagem. 

Os pontos negros são correspondentes àqueles pixels onde o material deixa passar 

completamente o feixe radioativo. Isto quer dizer que a região negra em torno da 
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amostra é o ar que a envolve. Desta mesma forma, pontos negros no interior da 

amostra estão totalmente vazios. A cor branca indica um elevado coetlciente de 

atenuação. Neste caso, uma grande concentração de matéria, ou um material 

altamente atenuador, está presente na área que mostre esta coloração. As tonalidades 

cinza representam situações intermediárias. 

Numa analogia com os raios-x médicos, poder-se-ia dizer que a região branca 

indica a presença de ossos, as regiões cinza são tecidos ou feixes de tecidos, e a 

região negra está fora do corpo do paciente. 

6.7.1 Comparação da tomografia com medidas convencionais 

Com tlm de verificar a capacidade da tomografia em fornecer medidas ele 

massa específica foram realizadas, em algumas amostras, medidas de massa específia 

seca pelo método convencional. A medida pelo método convencional foi feita 

secando-se a amostra após a tomografia e, em seguida determinando o seu peso e 

volume. A medida tomográfica foi tomada como a média elos valores de um plano 

tomográfico. O estabelecimento de uma comparação entre estas duas técnicas é 

apenas um indicativo da qualidade da medida, já que o verdadeiro indicador da 

qualidade das tomografias é a resolução de contrastes. A Figura 6. 9 apresenta uma 

comparação das medidas fornecidas por estas duas técnicas . 

A diferença entre os valores medidos pelas duas técnicas nestas amostras está 

em torno de 0,05 g/cnl . Esta diferença é inferior à tolerância estabelecida pela 

resolução estimada pelo contraste de medidas que é de O, 15 g/cn{ 
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Figura 6.9: Comparação de va lores de massa específica seca (g/cm~ determinadas pelo 

método convencional e pela tomografia . 

6.7.2 Massa específica 

A obtenção de valores de massa especifica permite a realização de análises 

quant itativas da variação desta propriedade quando o solo sofre variação de volume. 

Esta análise é feita por comparação do estado da massa do solo antes e depois do 

colapso. A Tabela 6. I é um exemplo de como os dados de massa específica são 

fornecidos pela tomografia. 

Obse1vando-se a Tabela 6. I onde estão apresentados os valores de massa 

especítica de alguns pixels de uma tomografia, verifica-se que estes valores sofi·em 

uma grande variabilidade ao longo do plano. 
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Tabela 6.1: Parte de uma tabela de valores de massa específica fornecidos pela tomografia 

do furo zero de Rondonópolis (z = 0,50 m) 

1,13 1,14 1,14 1,00 1,15 1,24 1,00 1 '11 1,07 1,06 1,18 1,17 1,00 

1,15 1,14 1,14 0,96 1,17 1,15 1,14 1,18 1,21 1,19 1,35 0,93 0,91 

1,19 1,19 1 .~ 1,21 1,19 1,06 1,25 1,17 1,24 1,19 1,20 1,12 1,18 

1,26 1,3 1 1,19 1,34 1,24 1,17 1,21 1,12 1,14 1,21 1 '12 1,01 1,15 

1,24 1,12 1,07 1 '11 1,06 1,24 1 '11 1,23 1,14 1,13 1,00 1,07 1,19 

1,15 1,14 1,19 1,00 1,09 1,23 1,18 1,11 1,11 1 ' 13 1,21 1,20 1,34 

1,03 1,07 1,05 1,13 1,05 1,23 1,02 1,00 0,97 1,00 0,96 1,06 1,21 

0,89 1,02 1 '11 1,01 1,07 0,93 1,07 0,99 1,17 0,94 0,94 1,12 1,00 

1,0 1 1,06 1,02 0,95 1,11 1,00 1,28 1,15 1,09 0,9 1 0,88 0,91 0,78 

1,43 1,17 1,24 1,07 1,15 1,07 1,21 1,07 1.07 1.14 1.15 1.25 1.07 

1,21 1,03 1,18 0,89 1,01 0,99 1,01 1,13 1,18 1,18 1,21 1,25 1,07 

1,09 1,15 1 '17 1,03 1,17 1 .~ 1,24 1,24 1,25 1,37 1,18 1,18 0,97 

1,48 1,40 1,24 1,2ô 1,00 1,00 1,11 0,96 1,00 1 .~ 1,06 1,1 4 1,09 

1,55 1,32 1,28 1,36 1,19 1,20 1 ' 11 1,03 1,05 1,18 1,14 1,13 1,14 

1 .~ 1,20 1,23 1,28 1,02 1,18 1,23 0 ,95 0,88 1,28 1,21 1,1 7 1,23 

1,23 1,28 1,42 1,19 1,19 1,35 1,24 1,00 1 '11 1,31 1,28 1.~ 1,00 

1,24 1,18 1,32 1,07 1,32 1,26 1,12 1,12 1,00 1,00 1,12 1,03 1,02 

1,29 1,07 1,35 1,28 1,25 1,00 1,15 0,99 0,95 1,17 1,20 1,24 1,18 

A variação de va lores de massa específica do solo pode ser mais facilmente 

constatada pela observação ele valores médios colocados em uma linha do plano 

tomográfico. Isto é feito tomando-se o plano tomográfico, calculando-se os valores 

médios de massa específica em uma direção e, marcando-os em um gráfico cartesiano. 

A Figura 6. 1 O apresenta a variação de massa específica média em um plano de 

uma tomografia do solo no seu estado natural. A amostra ensaiada é elo solo de 

Campo Novo do Parecis, furo zero, na profundidade de 0,5 m na direção vertical. 

Nesta figura verifica-se que existe uma va riabilidade dos valores de massa específica 

ocorrendo ao longo do eixo escolhido. 
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Figura 6.10: Distribuição de massa específica do solo seco obtida por tomografia em uma 

secção longitudinal da amostra antes da prova de carga, representada pela média dos 

valores em uma direção, furo zero de CNP, Z = 50-60 em. 

A Figura 6. 11 apresenta um gráfico em que a abcissa representa a distância em 

mm segundo uma dada direção e, a ordenada reúne os valores de massa específica 

medidos em uma linha desta direção, para a mesma amostra apresentada na figura 

anterior (furo zero de CNP, profillldidade 50-60 em). Observa-se então que a 

variabilidade é maior naquela onde se tem as médias. A diferença de valores 

observada é elevada em filllção da escolha de uma linha qualquer. Na linha escolhida 

existe uma tendência de queda dos valores segundo um dado sentido o que não 

corresponde à média de valores medidos na amost ra . 

A Figura 6. 12 apresenta uma distribuição dos valores médios da massa 

específica do solo segundo uma direção, após a prova de carga, em uma secção 

transversal da amostra do solo de Rondonópolis, ensaio 2, profillldidade 0,5 m. 

Verifica-se que os valores sofrem uma variação da magnitude menor após o ensaio. 

Isto se deve ao rearranjo das partículas provocado pelo colapso. Esta observação 

permite inferir que as partículas do solo não sofrem deformações mas sim, 

encaixamento. Para ALONSO et a/. ( 1993) o conjunto de partículas sofre um 

rearranjo e, as partículas de argila sofrem deformação. 
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Figura 6.11: Distribuição de massa específica do solo seco obtida por tomografia em uma 

secção lonÇJitudinal da amostra antes da prova de carga . representada pelos valores em 

uma direção qualquer, furo zero de CNP, Z = 50-60 em. 
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Figura 6. 12: Distribuição de massa específica do solo seco obtida por tomografia em uma 

secção transversal da amostra (ensa io 2 de ROO, Z= 0,5 rn) após a prova de carga, 

representada pela média dos valores em urna direção. 

O emprego das curvas mostradas nas figuras anteriores evidencia um problema 

do trabalho com amostras coletadas no campo e ensaiadas no laboratório. Estas 

figuras mostram que as extremidades das curvas se apresentam com valores menores 
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que a região central. Este problema pode ser decorrente do amolgamento pelo 

manuseio da amostra ou o efeito de aresta quando bombardeadas com um feixe 

radioativo. 

Para uma análise ele contrastes de valores ele massa específica pode-se criar 

faixas de valores com as correspondentes tonalidades de cores. O emprego de tabelas 

organi zadas por faixas de valores com cores distintas permite simultaneamente fazer 

uma análise qualitat iva e quantitativa. 

Ao observar a Tabela 6.2, que tem os valores de todos os pixels de uma 

tomografia (fltro zero - ROO, z = 0,5 m) classificados em faixas de cores, verifica-se 

que existe uma certa organização nos valores. À primeira vista, observando-se apenas 

as cores, pode-se encontrar áreas em que as cores se aglutinam formando uma região 

com propriedades similares. Este comportamento nucleado mostra que o solo não é 

uniforme em sua distribuição de matéria. 

A aglomeração de valores ele massa específica deve acarretar uma agregação 

de outras propriedades como, por exemplo, a micro-porosidade, a distribuição de 

umidade, etc. Pode mesmo indicar a formação de nódulos. De forma similar a 

desunifonnidade de massa específica, a não-uniformidade na distribuição ele umidade 

por tomografias tridimensionais foi apresentada por A YLMORE ( 1993). 

O comportamento de amostras de pequenas dimensões submetidas <t ensaios 

convencionais de laboratório pode ficar afetado por esta nucleação de propriedades. 

Por exemplo, pode-se pensar no caso de um ensaio triaxial de solo não saturado onde 

houve uma concentração de umidade nas ex tremidades da amostra. Neste caso, o 

centro da amostra apresenta uma sucção maior que as extremidades e portanto, suas 

características mecânicas são diferentes nestas regiões. 

O emprego ele tomografia também permite comparar a forma da distribuição 

de matéria em um solo antes e depois do carregamento. Tsto é possível por simples 

comparação entre duas tomografia s. A comparação qualitativa pode ser feita 

comparando-se duas imagens obtidas respectivamente em furo antes e após o 

carregamento. Uma outra forma de comparação de tomografias é at ravés das tabelas 
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Tabela 6.2: Tomografia do solo antes da prova de carga, furo zero- ROO, z = 0,5 rn 
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de valores de massa específica, preferencialmente aquelas interpretadas e classitlcadas 

por cores. Outras formas ele comparação podem ser estabelecidas como, por exemplo, 

a média dos valores de massa específica ou a distribuição de freqüência destes 

valores. 

A comparação ele tomografias antes e depois elo carregamento possibilita 

verificar as alterações de distribuição de matéria no solo promovidas pelo 

carregamento. As mudanças de concentração de matéria se dão não apenas no valor 

da massa especíHca mas também no arranjo das regiões nucleadas. 

Comparando-se as Tabelas 6.2 e 6.3 onde estão os planos tomográtlcos 

respectivamente antes (furo zero de ROO, Z=O,S m) e depois do carregamentoe 

inundação do solo (furo 2 ele ROO, Z=O,S m), verifica-se, visualmente, as seguintes 
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mudanças: o valor médio da massa específica aumentou, existência de poucas áreas 

com valores baixos e a distribuição de valores de massa específica está mais uniforme. 

Tabela 6.3: Tomografia do solo após o carregamento e inundação, ensaio 2-ROO, z=0,5 m. 
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6. 7.3 Distribuição de freqiiência dos valores de massa específica 

Uma outra forma de analisar as tomografias é pela distribuição de freqüência 

de valores ele massa específica e conseqüentes histogramas. Os histogramas permitem 

visualizar a variação dos valores ele massa específica segundo a sua magnitude e 

ocorrência. Pela observação de um histograma é possível verifi car, além ela faixa ele 

valores medidos, qual o valor que é mais comum, qual o valor médio, a forma de 

distribuição dos valores e, por fim, qual a tendência elos valores. 

Neste trabalho mais uma aplicação é dada ao histograma. Na Figura 6. 13 a 

seqüência de histogramas apresentada ilustra a variação dos valores de massa 

específica como conseqüência da mudança do tamanho do pixel analisado. Nesta 

seqüência, o tamanho do pixel fica cada vez maior. Quanto mais o tamanho do pixel 

se aproxima da dimensão ela amostra tanto melhor é a convergência do valor medido 

pela tomografia com o valo r medido pelos métodos convencionais. 

Observa-se nesta figura que o valor de massa específica depende da dimensão 

do pixel adotada. Um pixel muito pequeno pode estar medindo a massa específica 

apenas de um vazio do solo. Logo, quanto menor o pixel maior a variação dos valores 

de massa especí fica medidos. 

O esluuo Jos hi stogramas apresentauos na Figura 6. 13 , mostra que os 

mesmos têm a forma de uma curva gaussiana para as vári as dimensões de pixel 

consideradas, exceto aquelas correspondentes a 40 e 80 mm. Tsto signitlca que os 

va lores estão aleatoriamente distribuídos pelo plano tomogrático. Esta forma do 

histograma permite também inferi r que existe um valor típico da massa específica 

nesta secção. Este valor está próximo aos va lores médios e aproximadamente 

eqüiclistante elos extremos superior e inferior. Entretanto no extremo inferior há uma 

ligeira concentração de valores, indicando que eles tendem mais a este limite que ao 

superior. O valor da massa específica típico desta secção é de 1,1 g/cm3
. 
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Figura 6.13: Seqüência de histogramas dos valores de massa específica da tomografia do 

furo zero de Ror'tdonópolis (Z=O,S m), para as dimensões de pixel indicadas. 

A alteração da distribuição de massa específica pela ação do carregamento e 

inundação do solo pode ser visualizada na Figura 6. 14. Esta ligura apresenta uma 

fom1a mono-caudal que é típica dos fenômenos que apresentam valores limites. Isto 

quer dizer que a prova de carga introduziu no solo alterações que provocaram uma 
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agregação de partículas, levando a um valor máximo. Esta agregação de partículas 

origina uma maior uniformidade na distribuição da massa específica, o que é 

demonstrado pela menor amplitude da cUtva gaussiana, ou pela maior concentração 

elos valores em torno ela média. Observa-se também nesta figura que o valor máximo 

de massa específica excede à 1,75 g/cnr'. 
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Figura 6.14: Histograma da tomografia do solo após a prova de carga (pixel 2,5 mm), 

Ensaio 2 de ROO, z= 0,5 m. 

A variação ela massa específica, devido ao carregamento elo solo, tem um 

desdobramento no eixo normal ao carregamento (vertical para um observador elo 

solo). A prova de carga gera variações diferenciadas ao longo elo perfil do solo. Uma 

tomografia tomada no plano longitudinal da amostra (vertical do solo) mostra a 

variação da massa específica nos primeiros I O em abaixo ela placa. Pela Figura 6. 15 

obsetv a-se que os valores ela massa específica estão compreendidos entre I ,O e I ,4 

g/cnr'. Descontados os efeitos de aresta pode-se dizer que o limite inferior é de I ,2 

g/cm3 A variação tem claro sentido e tendência: quanto mais profunda a secção menor 

o valor da massa específica. 
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Figura 6.15: Massa específica do solo seco obtida por tomografia em uma secção 

longitudinal da amostra após a prova de carga, ensaio 2 - ROO, Z= 0,5 - 0,6 m .. 

A Figura 6.16 apresenta a variação da massa específica do solo natural, na 

direção horizontal na profundidade 0,6 m em Rondonópolis, onde o peso específico 

está em tomo de I, 17 g/cnr~ . Comparando-se a Figura 6. 15 com a Figura 6. 16 

verifica-se que o solo sofreu uma variação de massa específica com sentido e direção 

bem claros. Isto é, a medida em que se afasta da superfície de carregamento, diminue 

o peso específico. A variação registrada por esta tomografia é causada pelo 

carregamento e posterior inundação. 

6.7.4. Índice de vazios 

A avaliação da mudança de volume de um elemento de solo pode ser feita 

pelo seu índice de vazios. A obtenção do índice de vazios através da tomografia, se 

deu pelo emprego das tabelas de massa específica. Os valores de índice de vazios 

foram calculados com base na média de todos os valores ele massa específica, na 
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média ponderada pelo histograma e na média de uma secção com I em de altura na 

tomografia longitudinal. 
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Figura 6.16: Massa específica do solo seco obtida por tomografia em uma secção 

transversa l da amostra antes da prova de carga, ensaio O- ROO, Z= 0,6. 

Os valores de índices de vazios calculados para o ensaio número 2 e para o 

solo natural (furo zero) do campo experimental de Rondonópolis estão apresentados 

na Tabela 6.4. O índice de vazios mostrado nesta tabela foi calculado com base no 

va lor médio da massa específica em cada tomografia. 

A visualização dos dados da tabela é possível pela Figura 6. 17. Nesta figura é 

imp01iante observar que a maior variação de volume está concentrada nos primeiros 

centímetros abaixo da placa. As mudanças mais significativas ocorreram nos primeiros 

20 em (0,25D). 
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Tabela 6.4: Índice de vazios do solo de Rondonópolis interpretado para o valor médio da 

massa específica em cada tomografia (Z medido a partir da superfície do terreno) . 

z (em) Furo O Ensaio 2 

20- 0.89. * 

30 1.04 * 

40 1.21 * 

50 1.21 0.61 

60 1.41 0.93 

70 1.41 1.12 

80 1.41 1.12 

90 * 0.96 

100 1.41 1.12 

110 * 1.12 

120 * 1.04 

130 * 0.89 

Nota : (*) - não foi possível a estimativa. 

~ 1.4 +------J--=~-==-'--~==-'---------l 

.N 
ro > 1.2 -t-- -J-===-----------------1 
Q) 

"O 

Q) 1 +-~----~--~~---~~-~ u 
"O 

.E 0.8 1--- --t--- ------ ------i 

o. 6 +--t----t-S1---t-----l- +---+----11--+---t--t--t 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 
Profundidade (m) 

l--- Furo O --- Ensaio dois I 
Figura 6. 17: Índice de vazios do solo de ROO antes e após o carregamento . 
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A alteração introduzida no solo pelo carregamento é mais clara na Figura 

6. 18. Nesta figura á apresentada uma comparação entre a massa específica seca 

natural e após o carregamento no ensaio 6 de CNP. Novamente observa-se que o 

valor da massa específica retoma aos níveis naturais em um intervalo muito estreito. 

,-. 1.1 
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bD -5 0.9 
~ 

"' 

I • Furo zerol 
I-• F11ro seis I 0.7 I 

0.6 +------------b----------~----------~ 

50 100 150 
Profundidade (em) 

200 

Figura 6.18: Massa específica do solo seco na condição natural e após o carregamento no 

F6 de CNP. 

V AZ e/ a/. ( 1992) empregou a tomografia para estudar a variação de volume 

de amost ras de solo carregadas estaticamente em uma das extremidades. Estes 

autores observaram que a variação de volume ocorre somente na extremidade em que 

a carga foi aplicada. À medida que se anali sa a variação de volume para o interior da 

amostra, verifica-se que a influência do carregamento diminui. Ou seja, o índice de 

vazios só é reduzido na fàce em que a amostra foi carregada. A Figura 6. 19 mostra o 

resultado do experimento de V AZ et a/. ( 1992) 

Este comportamento foi analisado considerando também as variações ele 

umidade na amostra. Os autores citados submeteram as amostras ao mesmo 

carregamento e fizeram variar o teor de umidade. Novamente verillcou-se que a 

variação de volume ocorre principalmente na face de contato com o carregamento. 

Quanto mais longe ela face de aplicação do carregamento, tanto menor a variação de 

volume soft-ida pela amostra. 
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Figura 6.19: Variação da porosidade em amostras compactadas estaticamente pelo topo, 

V AZ et ai. (1992) 

A verificação de que a variação ele volume ocorre principalmente na 

proximidade ela superfície de contato parece óbvia, observando-se o bulbo ele 

distribuição de tensões no solo. Quanto mais próximo se está ela placa, maior o nível 

de tensões a que o solo está sujeito. Por outro lado, quando esta região sofre variação 

volumétrica, muda suas características de rigidez, absorvendo mais esfo rços e 

impedindo qut:: as tensões alcancem regiões mais profundas. 

6. 7.5 Estimativa dos recalques 

Considerando os valores de índices ele vazios obtidos pelas tomografias foi 

feita uma retro-análise para cálculo do recalque sofl'iclo pela placa durante a prova de 
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carga. O valor de índice de vaztos usado no cálculo corresponde àquele da 

tomografia em cada secção transversal (secção horizontal do terreno). Nos casos em 

que se dispõe de tomografia da secção longitudinal (correspondente à vertical do 

terreno) foi calculado o recalque para cada secção de 2,5 mm. 

Três hipóteses de obtenção do índice de vazios foram consideradas. Estas 

hipóteses correspondem aos modos de obtenção da massa específica ou seja: pela 

média da tomografia, pela média ponderada com o histograma e pela moda. 

Tomando-se o fi.tro 2 como exemplo, tem-se da prova de carga que o recalque 

total medido na prova de carga é de 62,7 mm. Os resultados obtidos por retro-análise 

dos dados da tomografia são respectivamente 68,4; 52,8 e 87,7 mm para os valores 

calculados pela média geral , pela média de uma secção e pela média ponderada. Estes 

valores estão apresentados na Tabela 6.5. Verifica-se que a previsão que mais se 

aproxima do recalque medido pela placa seria empregando-se a média geral da 

tomografia. 

Tabela 6.5: Recalque obtido segundo diferentes critérios de cálculo do índice de vazios. 

Forma de obtenção Recalque obtido 

(mm) 

prova de carga (medido) 62,7 

média geral da tomograt1a 68,4 

transversal 

média de uma secção da 52,8 

tomografia longitudinal 

média ponderada 87,7 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a estudar o fenômeno do colapso do solo através ele 

provas de carga sobre placas instrumentadas com tensiômetros, TDR e tomografia 

computadorizada. O trabalho também incluiu uma caracterização elos solos estudados 

com vistas a verificação ela sua característ icas ftsicas, mjneralógicas e elo seu potencial ele 

colapsibilidade. Após a realização dos ensaios e ele uma análise elos dados algumas 

conclusões são extraídas. As referidas conclusões são aqui apresentadas em três blocos: 

as devidas a interpretação direta das provas de carga, as devidas ao emprego de uma 

instrumentação e aquelas devidas a avaliação ela própria instrumentação. 

Provas de carga 

A execução ele provas de carga com inundação do solo em diferentes níveis 

tensão e com variações de sucção pequenas antes da inundação, mostrou que quanto 

maior a carga ele inundação maiores os recalques de colapso. 

O emprego elas equações ele FREDLUND & MORGENSTERN (1976) forneceu 

previsões razoáveis para os recalques da placa. lsto é vá lido tanto para o caso em que 

empregou-se os dados do ensaio edométrico com sucção controlada quanto para o 

ensaio edométrico duplo. 
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A aplicação do modelo elasto-plástico de ALON SO e/ a/. ( 1987) empregando 

parâmetros ajustados para os ensaios edométricos com sucção controlada, reproduziu 

bem alguns ensaios dos ensaios realizados. Isto é válido principalmente para o caso do 

carregamento do solo em condições naturais de umidade. No outros casos o modelo tem 

alguma dificuldade em reproduzir a curva do ensaio ele campo. Um outra dificuldade elo 

ensaio é a reprodução elo trecho de descarregamento. Como só há um parâmetro para 

descrever o trecho de descarregamento e carregamento sem mudança de sucção e, o solo 

tem um comportamento plástico acentuado, o modelo prevê uma recuperação elos 

recalques maior do que elas realmente foram. 

O gradiente ele redução da sucção tem comportamento acoplado ao gradiente ele 

evolução dos recalques no estágio de inundação do solo. Assim, quando a sucção esteve 

estável, no estágio de inundação, os recalques evoluíram lentamente. Quando entretanto, 

a sucção variou mais rapidamente, os recalques também sofreram uma aceleração. 

A aplicação do carregamento e a inundação do solo introduziu grandes alterações 

no solo sobretudo na região correspondente 0,25 D. 

A sucção no solo diminui com o aumento da profundidade, isto faz com que a 

previsão de recalques da placa seja feita por faixas considerando as regiões ele 

distribuição das cargas e os valores ele sucção destas regiões. Após a inundação elo solo 

as mudanças de sucção são mais acentuadas na região imediatamente abaixo ela placa. É 

por isto que nesta área os recalques são mais acentuados. 

O colapso do solo é um rearranjo elas patiículas que tà z com que estas se 

desloquem para os espaços vazios, conforme inferido das tomografias. Considerando 

que não há retorno elástico dos recalques medidos é possível que o rearranjo tenha 

absorvido toda a energia do carregamento não havendo deformações das partículas. 

Tomografia e TDR 

A medida de massa específica do solo com emprego da tomografia mostrou uma 

boa concordância com os métodos convencionais. 
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As tomografias das amostras indefonnadas do solo, mostraram que existe 

uma ce11a nucleação de valores de massa específica no solo. Em outras palavras pode-se 

dizer que o solo não é uniforme e homogêneo na escala em que as amostras foram 

analisadas. Em uma tomografia (plano da amostra) existem regiões com concentração de 

massa muito maior que outras. 

Após a aplicação do carregamento e posterior inundação do solo, as tomografias 

mostraram que foi criado um valor limite (superior) de massa específica no solo. Este 

valor, predominou em quase todo o plano indicando que aquela nucleação de massa 

observada nas amostras indeformadas foi bastante reduzida. 

Tomografias realizadas no plano vertical do solo (normal ao eixo de 

carregamento) mostraram que, após o carregamento e inundação, os valores de massa 

específica se apresentam decrescendo com a profimdidade F.ste mesmo compmtamento 

pode ser encontrado pela observação de sucessivos planos tomográficos transversais a 

amostra (perpendicular à direção de aplicação do carregamento). 

A qualidade das amostras indeformadas coletadas nos campos experimentais e 

transportadas para o laboratório pode ser bem avaliada pelo emprego da tomografia . 

Instrumentação 

A tomografia mostrou-se uma poderosa ferramenta no estudo elo colapso elo 

solo. Esta ferramenta pode ser incorporada à geotecnia como um instrumento auxiliar no 

estudo dos solos não saturados. 

O avanço da frente de infiltração pode ser monitorado com emprego das sondas 

TDR segmentadas. A utilização deste instrumento permitiu observar a evolução da 

umidade durante a rea lização de provas de carga sobre placas. 

O emprego de tensiômetros permitiu medir com etlciência a sucção na região 

afetada pela prova de carga. 
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Sugestões para tt·abalhos futuros 

Este trabalho poderá ser prosseguido pela desenvolvimento de um conjunto de 

procedimentos para utilização e instalação de sondas TDR em modelos de fundações 

superficiais e profundas. É possível até que esta técnica seja aplicada para monitorar 

recalques devidos ao colapso de grandes obras. 

A tomografia computadorizada mostrou-se uma poderosa ferramenta para 

aplicação em geotecnia. A aplicação desta técnica aliada a estudos de comportamento de 

amostras ele solos não saturados em laboratório poderá oferecer informações mais 

detalhadas acerca do seu comportamento. Dentro deste raciocínio, a aplicação da CT 

para avaliar a di stribuição de umidade em corpos de prova é fi.mdamental. Sobretudo a 

construção ele imagens tridimensionais de distribuição de massa e umidade permitirão 

analisar melhor os resultados de ensaios de campo e de laboratório. 

Por fim é muito importante que a tomografia seja empregada para estudos de 

dinâmica do fenômeno do colapso através ele equipamentos que permitam um menor 

tempo para aquisição de dados e o uso simultâneo de dupla energia. 
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APÊNDICE6 

DISTRffi UJÇÃO DE FREQ ÜÊNCIA DA MASSA ESPECÍFICA DO SO LO 
SECO FO RNECIDA PELAS TO M OGRAFIAS 

NOTA: O código para identifi cação das tomografias é AAAN?nnnn 
onde: AAA = sigla do campo experimental 

N = número do fitro/ensaio 
? = se o plano tomografico corresponde à vertical do terreno aparece a letra T 
nnnn = profimdidade do topo da amostra em em 
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