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RESUMO 

FERREIRA, Danielle Caroline. Avaliação da história de tensões e da resistência 

ao cisalhamento não drenada de argilas marinhas através do CPTu. 2022. 170 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia Civil) – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Resultados do piezocone (CPTu) podem ser utilizados para a determinação 

estratigráfica de perfis de solos e para a obtenção de um conjunto de parâmetros de 

engenharia necessários para análises e projetos geotécnicos. O estudo apresenta 

comparações entre metodologias de cálculo propostas para a estimativa da tensão de 

pré-adensamento e da resistência ao cisalhamento não drenada a partir de resultados 

do CPTu. Várias dessas metodologias foram divulgadas recentemente e serão 

aplicadas às argilas marinhas da Baixada Santista, Escócia e a Suécia, auxiliando na 

validação das aplicações práticas dos vários métodos. Pretende-se verificar se essas 

aplicações são consistentes entre si e com a história de tensões desses solos. Serão 

avaliadas as metodologias de Mayne (2016), Mayne (2017), Odebrecht e Schnaid 

(2018) e Futai (2021), em confronto com a de Massad (2009, 2010, 2016), já aplicada 

exaustivamente em argilas da Baixada Santista. Os resultados obtidos serão 

comparados com dados de ensaios de laboratório e de campo disponíveis. 

Palavras-chave: Piezocone. História das tensões. Tensão de pré-adensamento. 

Resistência ao cisalhamento não drenada. Argilas marinhas. 

  



ABSTRACT 

FERREIRA, Danielle Caroline. Evaluation of the stress history and undrained 

shear strength of marine clays through CPTu. 2022. 170 p. Dissertação (Mestrado 

em Ciências e Engenharia Civil) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2022. 

Piezocone penetration test (CPTu) data can be used for site characterization and soil 

profiling and for obtaining a set of important engineering parameters for geotechnical 

analysis and projects. The study presents comparisons between calculation methods 

proposed for the estimation of pre-consolidation pressure and undrained shear 

strength from CPTu data. Several of these methodologies have been recently 

published and will be applied to the marine clays of the Santos Coastal Plain (“Baixada 

Santista”), Scotland and Sweden, helping to validate the practical applications of the 

various methods. It is intended to verify if these applications are consistent with each 

other and with the stress history of these soils. The methodologies of Mayne (2016), 

Mayne (2017), Odebrecht and Schnaid (2018) and Futai (2021) will be evaluated in 

comparison with Massad’s Method (2009, 2010, 2016), extensively applied in clays of 

Santos Coastal Plain. The results will be compared with available laboratory and field 

test data. 

Keywords: Piezocone. Stress history. Pre-consolidation pressure. Undrained shear 

strength. Marine clays. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

O Ensaio de Piezocone (CPTu) é um dos mais completos ensaios de campo por 

permitir determinar a estratigrafia do subsolo e várias de suas propriedades 

geotécnicas, como o ângulo de atrito de areias (φ’), a resistência não drenada (Su), a 

tensão de pré-adensamento (σ’a) e o coeficiente de adensamento das argilas (Cv). 

De acordo com Schnaid e Odebrecht (2012), o estado de tensões e deformações 

gerado ao redor de um cone durante a cravação é bastante complexo e a análise dos 

resultados do ensaio só é possível adotando-se hipóteses simplificadoras ou usando 

métodos semiempíricos de interpretação. 

Uma das correlações empíricas mais empregadas para estimativa da tensão de 

pré-adensamento a partir de dados do CPTu foi proposta por Kulhawy e Mayne1 

(1990, apud COUTINHO; OLIVEIRA, 1993): 

 

σ′
a =  

qt −  σv0

Nσt
 (1) 

 

onde qt é a resistência de ponta corrigida, σv0, a tensão vertical total, e Nσt, um fator 

empírico igual a 3,3 (MAYNE et al.1998) ou 3,4 (DEMERS; LEROUEIL, 2002). 

Lunne et al. (1985) propuseram, com base na Teoria da Expansão da Cavidade 

Cilíndrica, a segunda e terceira expressões da Eq.(2) para estimativa da resistência 

não drenada a partir do CPTu, enquanto que Tavenas et al. (1982) propuseram a sua 

determinação em termos de excesso de pressão neutra durante a penetração do cone 

(Δu), conforme a quarta expressão da Eq. (2): 

 

Su =  
qt −  σv0

Nkt
 =  

qt −  u2

Nke
=  

∆u

N∆u
 (2) 

 

onde Nkt, Nke e NΔu são fatores empíricos, u2, a pressão neutra medida na base do 

cone, e Δu, o excesso de pressão neutra dado por: Δu = u2–u0, onde u0 é a pressão 

hidrostática. 

                                            

1 KULHAWY, F.H.; MAYNE, P.W. Manual on estimating soil properties for foundation design. 
Electric Power Research Inst., Palo Alto, CA (USA); Cornell Univ., Ithaca, NY (USA). Geotechnical 
Engineering Group, 1990. 
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O fator empírico mais usual é o Nkt que geralmente é determinado a partir de 

valores de referência da resistência não drenada, obtidos tanto com o Vane Test 

(Ensaio de Palheta), quanto com o Ensaio de Compressão Simples. De acordo com 

Senneset et al. (1989), seus valores variam de 10 a 15 para argilas normalmente 

adensadas e de 15 a 19 para argilas sobreadensadas. Esses autores afirmaram ainda 

que a grande dispersão dos valores de Nkt frequentemente limitam a capacidade de 

estimar com êxito a resistência não drenada a partir de dados do CPTu, requerendo 

análises estatísticas. 

Estudos recentes têm sido realizados para estimativa desses parâmetros, tensão 

de pré-adensamento e resistência não drenada, a partir de dados do CPTu, sendo 

alguns deles apresentados por Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016 e 2017), 

Odebrecht e Schnaid (2018) e Futai (2021). Essas metodologias de cálculo serão 

avaliadas na pesquisa, buscando verificar a importância da consideração da história 

geológica no procedimento de cálculo. 

I.1 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, desde a década de 1990 se observa um crescente interesse comercial 

pelo Piezocone (CPTu). Nessa época, foram realizados ensaios CPTu na cidade do 

Recife (COUTINHO; OLIVEIRA, 1993) e na Baixada Santista (MASSAD, 2003, 2004, 

2009), cujos resultados permitiram avanços significativos no conhecimento dos solos 

dessas localidades e do seu comportamento em obras. Ao mesmo tempo, pesquisas 

eram desenvolvidas nas universidades brasileiras, conforme descrito por Schnaid e 

Rocha Filho2 (1995), Quaresma et al.3 (1996) e Viana da Fonseca e Coutinho4 (2008) 

(apud SCHNAID; ODEBRECHT, 2012). Hoje, o ensaio se apresenta como uma das 

mais importantes ferramentas de prospecção geotécnica. 

Assim, é comum tomar-se dados do ensaio do CPTu para estimar parâmetros 

geotécnicos como a tensão de pré-adensamento e a resistência não drenada, foco 

                                            

2 SCHNAID, F.; ROCHA FILHO, P. Cone penetration testing in Brazil. National Report. In: INT. 
SYMP. ON CONE PENETRATION TESTING, CPT’95. Proceedings… Linköping: Swedish 
Geotechnical Society, v. 1, p. 29-42. 1995. 
3 QUARESMA, A. R.; DÉCOURT, L.; QUARESMA FILHO, A. R.; ALMEIDA, M. S. S.; DANZIGER, F. A. 
B. Investigações geotécnicas. Cap. 3. In: HACHICH, W. et al. Fundações: teoria e prática. Editora 
Pine, p. 119-162. 1996. 
4 VIANA DA FONSECA, A.; COUTINHO, R. Q. Characterization of residual soils. Keynote Lecture. 
In: HUANG, A. B.; MAYNE, P. (Eds.). Geotechnical and geophysical site characterization. Taylor & 
Francis, p. 195-248. 2008. 
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desse estudo, a fim reduzir a quantidade de ensaios específicos necessários, como o 

Vane Test e o ensaio de adensamento; esse último requer a extração de amostras 

indeformadas, de boa qualidade, o que encarece a investigação geotécnica. 

No entanto, vale frisar que ensaios de adensamento são essenciais para validar 

as estimativas da tensão de pré-adensamento feitas com o CPTu, com base em 

fórmulas empíricas. Demers e Leroueil (2002) recomendaram que se deve também 

levar em conta o contexto geológico (processos de deposição, erosão/degelo, 

variações do nível do mar e envelhecimento ou ageing) ao estabelecer correlações 

entre resultados de Piezocone e ensaios de adensamento, uma vez que mecanismos 

de sobreadensamento afetam a resistência das argilas. Compreende-se, assim, que 

o fator empírico Nσt (apresentado na introdução) depende do tipo de solo, da sua 

origem geológica e de correlações com resultados de ensaios de adensamento em 

amostras indeformadas de boa qualidade (DEMERS; LEROUEIL, 2002). 

Para a resistência não drenada, a validação com ensaios como Vane Tests (VTs) 

e Ensaios Dilatométricos (DMTs) também é necessária, uma vez que, conforme citado 

anteriormente, os valores de Nkt, em geral, apresentam grande dispersão. 

As correlações empíricas usuais na prática da engenharia para estimativa da 

tensão de pré-adensamento a partir da resistência de ponta corrigida do cone têm sido 

estudadas e revisadas em publicações recentes, como, por exemplo, Massad (2003, 

2004); Schnaid (2005); Massad (2009, 2010, 2016); Mayne et al. (2009); Mayne (2016, 

2017); Odebrecht e Schnaid (2018). 

De acordo com Odebrecht e Schnaid (2018), poucos estudos de casos que 

abrangem aspectos geológicos e geotécnicos estão disponíveis na literatura e, como 

consequência, a prática da engenharia geralmente adota simplificações a partir de 

correlações empíricas para a estimativa da tensão de pré-adensamento. 

Desse modo, essa pesquisa buscou avaliar alguns estudos recentes de 

metodologias de cálculo com base em dados do CPTu para a estimativa de 

parâmetros geotécnicos. Para essa avaliação, os métodos foram aplicados a argilas 

marinhas da Baixada Santista, Escócia e Suécia, que têm sido de longa data objeto 

de estudos, devido à baixa capacidade de suporte. 
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I.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica, buscando conhecimento das 

propriedades geotécnicas e da história geológica das argilas marinhas, moles a 

médias, da Baixada Santista. Essas argilas foram tomadas como exemplo para 

destacar a importância do conhecimento da história geológica para o entendimento 

dos mecanismos da sua formação e dos reflexos no seu sobreadensamento. Esse 

aprofundamento sobre a história de tensões foi estendido às argilas marinhas de 

outras localidades costeiras que também foram usadas como material de estudo na 

presente pesquisa. 

Posteriormente, foram feitas análises de dados recentes de Ensaios de 

Piezocone realizados em áreas portuárias da Baixada Santista (próximo à Ilha 

Barnabé), na Escócia (argila de Bothkennar) e Suécia (Torp Clay). Esses dados foram 

utilizados nas aplicações das metodologias avaliadas, buscando compreender o 

comportamento dos solos, sobretudo em termos de resistência e sobreadensamento 

e sua correlação com a história geológica de cada local. 

Também foram utilizados resultados de ensaios de laboratório e de campo 

disponíveis realizados nos locais de estudo dessa pesquisa. Esses resultados foram 

comparados com os obtidos através dos CPTus. 

I.3 OBJETIVOS 

Fazem parte do escopo desse estudo: 

a) apresentar metodologias recentes para estimava da tensão de pré-

adensamento e da resistência não drenada com base em dados do CPTu, 

sendo elas propostas por: Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne 

(2017), Odebrecht e Schnaid (2018) e Futai (2021); 

b) validar os vários métodos ao aplicá-los a argila de sedimento flúvio-lagunar 

(SFL) da Baixada Santista, a argila de Bothkennar da Escócia e a Torp Clay da 

Suécia; 

c) comparar os resultados obtidos com dados de ensaios de laboratório e de 

campo disponíveis; 

d) avaliar a importância da consideração da história geológica nessas estimativas 

e se seus resultados são consistentes com ela; e 
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e) avaliar os resultados das relações Su/σ’a obtidos com as aplicações dos 

métodos que estimam ambos os parâmetros: Massad (2009, 2010, 2016) e 

Mayne (2016). 

I.4 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO 

Esse texto é composto de 4 capítulos, com o seguinte conteúdo: 

a) O Capítulo I inicia-se com uma breve introdução acerca das correlações 

empíricas mais empregadas para as estimativas da tensão de pré-

adensamento e da resistência não drenada. Em seguida, aborda a justificativa 

da escolha do tema, indicando sua relevância. Também são apresentados os 

objetivos desse estudo. Esse capítulo introdutório termina com a organização 

e disposição dos assuntos tratados ao longo dos 4 capítulos. 

b) O Capítulo II apresenta a revisão bibliográfica, enunciando os temas mais 

pertinentes necessários para a elaboração dessa dissertação. Discorre-se 

acerca da definição da tensão de pré-adensamento e os métodos para 

determiná-la, destacando também a influência do envelhecimento no 

sobreadensamento das argilas. Para a resistência ao cisalhamento não 

drenada, são abordados os métodos de ensaios para determiná-la, buscando 

associá-la à tensão de pré-adensamento. Discorre-se sobre a realização do 

ensaio CPTu, seus equipamentos e procedimentos, seus resultados e fatores 

que os afetam. Para ressaltar a influência do contexto geológico dos depósitos 

de argilas nas suas propriedades geotécnicas, descrevem-se as argilas 

marinhas da Baixada Santista, apresentando sua história geológica, suas 

características e propriedades geotécnicas, os mecanismos responsáveis por 

seu sobreadensamento e seus aspectos em termos de resistência mecânica. 

Por fim, são apresentadas as metodologias de cálculo para as estimativas da 

tensão de pré-adensamento e da resistência não drenada baseadas em dados 

do CPTu que são avaliadas nesse estudo. 

c) O Capítulo III apresenta as aplicações das metodologias às argilas marinhas 

de Bothkennar, Torp Clay e de local próximo à Ilha Barnabé, na Baixada 

Santista. Apresenta-se a história geológica da formação desses sedimentos, 

os resultados de CPTus e de outros ensaios (apresentados como contraponto), 
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os desenvolvimentos de cálculo das aplicações e, por fim, seus resultados e 

discussões. 

d) O Capítulo IV apresenta as principais conclusões obtidas através da presente 

pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO II: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 TENSÃO DE PRÉ-ADENSAMENTO 

Um depósito de solo saturado e de baixa permeabilidade, quando submetido a 

uma sobrecarga, sofre um acréscimo de tensão que, a princípio, é todo suportado pela 

água contida nos vazios do solo. Pode-se dizer que a pressão neutra (pressão da 

água) aumenta de um valor igual ao acréscimo da tensão aplicada, enquanto a tensão 

efetiva (tensão transmitida pelo contato entre as partículas do solo) não se altera. A 

esse aumento de pressão da água, tem-se o que se chama de excesso de pressão 

neutra, por ser a parcela da pressão neutra acima da pressão hidrostática de campo. 

Como a água está com carga superior à que estabeleceria equilíbrio com o meio 

externo, passa a ocorrer a percolação em direção às áreas mais permeáveis. Com a 

saída da água ocorre a redução do índice de vazios, causando uma deformação da 

estrutura sólida do solo. Consequentemente, o excesso da pressão neutra diminui, e 

a carga vai sendo transferida para o solo, havendo um aumento da tensão efetiva. O 

processo continua até que toda a tensão aplicada tenha se tornado acréscimo de 

tensão efetiva e o excesso de pressão neutra tenha se dissipado. 

A esse fenômeno de expulsão de água do interior dos vazios com deformação 

do solo, dá-se o nome de adensamento e a maneira como ocorre a transferência de 

pressão neutra para a estrutura sólida do solo, constitui a Teoria do Adensamento, 

desenvolvida por Terzaghi (1943). 

A redução do volume do solo, em decorrência da diminuição do índice de vazios 

com o adensamento, está associada ao recalque, cujo processo, a depender da 

permeabilidade do solo, pode levar centenas de anos. Como as obras geotécnicas 

geralmente apresentam prazos para serem finalizadas, é de extrema importância a 

estimativa da evolução do recalque com o tempo e, consequentemente, a 

determinação de parâmetros de compressibilidade e de permeabilidade do solo ao 

longo da camada compressível, além da tensão de pré-adensamento e do coeficiente 

de adensamento, que podem ser obtidos a partir do ensaio de adensamento descrito 

no item II.1.1. 
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A tensão de pré-adensamento de um ponto no interior de um depósito de solo 

se define como a maior tensão vertical já sofrida pelo solo, nesse ponto. Essa tensão 

corresponde ao início da reta virgem, a partir da qual o solo passa a sofrer grandes 

deformações. 

O solo pode ter sua tensão de pré-adensamento igual a sua tensão efetiva, 

indicando que o solo nunca esteve submetido anteriormente a maiores tensões, 

situação em que se diz que o solo está normalmente adensado. Também pode ocorrer 

de a tensão de pré-adensamento ser maior que a tensão efetiva existente no solo, 

indicando que este já esteve sujeito a tensões maiores que as atuais, isso é visto, por 

exemplo, quando uma camada de solo sobreposta tenha sido removida por erosão, 

degelo, entre outros. Nesse caso, diz-se que o solo é sobreadensado. E para a relação 

entre a tensão de pré-adensamento e a tensão efetiva atual, dá-se o nome de relação 

de sobreadensamento (OCR): 

 

OCR =  
σ′a

σ′v0
 (3) 

 

É de grande importância o conhecimento da tensão de pré-adensamento das 

argilas do local em que será realizada uma obra para a previsão da magnitude e do 

tempo dos recalques do solo de fundação, a fim de nortear a tomada de decisões 

sobre as medidas para acelerá-los e/ou reduzi-los, além de permitir o conhecimento 

da história geológica do depósito de argila. 

II.1.1 Ensaio de adensamento edométrico 

O ensaio de adensamento edométrico foi normalizado pela NBR 12007 (ABNT, 

1990), mas a mesma foi cancelada em 2015. Ainda assim, na prática, são seguidas 

as suas recomendações. 

Os ensaios de adensamento convencionais (mais empregados) são feitos com 

carregamento em estágios. O corpo de prova é mantido confinado lateralmente por 

um anel metálico rígido e, através de uma prensa, é carregado axialmente por 

incrementos de carga que é mantida constante durante cada estágio de 

carregamento. A drenagem ocorre pelo topo e pela base do corpo de prova devido à 
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existência de pedras porosas de permeabilidade suficientemente alta de modo a não 

retardar a saída de água. 

 

Figura 1 - Esquema simplificado do ensaio de adensamento edométrico. 

 

 
Fonte: Aguiar (2008). 

 

Com os resultados do ensaio de adensamento, pode-se estimar o coeficiente de 

adensamento primário (Cv) e a tensão de pré-adensamento (σ’a) a partir de métodos 

empíricos. Os métodos mais empregados para a determinação do Cv são o de 

Casagrande (1936) e o de Taylor (1948), enquanto que para σ’a destacam-se os 

métodos de Casagrande (1936) e de Pacheco Silva (1970).  

Como o foco desse estudo está na determinação da tensão de pré-

adensamento, os métodos de Casagrande (1936) e de Pacheco Silva (1970) serão 

apresentados no item II.1.1.1 a seguir. 

II.1.1.1 Métodos para determinação da tensão de pré-adensamento a partir do ensaio 

de adensamento edométrico 

O método mais difundido internacionalmente para determinação da tensão de 

pré-adensamento a partir de resultados de ensaio de adensamento deve-se a 

Casagrande (1936). Sua principal dificuldade reside em situar corretamente o ponto 

de maior curvatura, como, por exemplo, quando a amostra sofre razoável deformação 

por deficiência de técnica de amostragem, ou na retirada da amostra do amostrador, 

ou mesmo na moldagem do corpo de prova de ensaio: as curvas de laboratório podem 

não exibir um ponto bem definido de maior curvatura. 

O Método de Casagrande (1936) está ilustrado na Figura 2-a. Toma-se o ponto 

de maior curvatura da curva, e por ele se traçam uma horizontal, uma tangente à curva 

e a bissetriz do ângulo formado pelas duas. A intersecção da bissetriz com o 
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prolongamento da reta virgem é considerada o ponto de pré-adensamento, e suas 

coordenadas são a tensão de pré-adensamento e o índice de vazios correspondente. 

Outra construção gráfica para determinação da tensão de pré-adensamento foi 

proposta por Pacheco Silva (1970), que se tem revelado mais prática do que a 

conhecida construção de Casagrande ao obter o parâmetro sem a necessidade de 

localizar o ponto de maior curvatura. 

O método Pacheco Silva (1970) está ilustrado na Figura 2-b. Prolonga-se a reta 

virgem até a horizontal correspondente ao índice de vazios inicial da amostra. Do 

ponto de intersecção, abaixa-se uma vertical até a curva de adensamento e deste 

ponto traça-se uma horizontal. A intersecção desta horizontal com o prolongamento 

da reta virgem é considerada o ponto de pré-adensamento. 

 

Figura 2 - Métodos empíricos para determinação da tensão de pré-adensamento a partir do 
ensaio de adensamento: (a) Método de Casagrande; (b) Método de Pacheco Silva. 

 

 
Fonte: Pinto (2006). 

 

O resultado pelo Método de Pacheco Silva é menos subjetivo, mas, ainda assim, 

o Método de Casagrande é o mais difundido internacionalmente. 

II.1.2 Adensamento secundário (envelhecimento) 

O envelhecimento das argilas (ageing), ou adensamento secundário, é o 

fenômeno de reorientação das partículas sob tensão efetiva constante, onde ocorre 
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uma redução do índice de vazios levando a uma configuração mais estável da 

estrutura do solo. O rearranjo das partículas com a diminuição do índice de vazios, 

permite um maior contato entre as partículas, o que significa maior resistência e menor 

compressibilidade. 

Bjerrum (1973) apresentou uma explicação de como ocorre o rearranjo no 

envelhecimento: a interação entre as partículas de solos argilosos (argilominerais) é 

feita através de ligações elétricas, sendo o contato feito através da camada de água 

adsorvida; esse tipo de contato é irreversível, pois mesmo com alívio de carga, a área 

de contato permanece inalterada, o que implica no solo “memorizar” o carregamento 

através da tensão de pré-adensamento; sob a ação de um carregamento externo, ao 

fim do adensamento primário, já não há mais excessos de pressões neutras 

perceptíveis, mas a estrutura do solo ainda não atingiu o equilíbrio, então água 

adsorvida tende a ser expulsa, permitindo uma maior aproximação entre as partículas, 

rearranjando-as. Esse processo é lento, podendo levar centenas ou milhares de anos, 

pois a água adsorvida tem comportamento viscoso. 

Segundo autores como Lambe e Whitman (1979) e Terzaghi et al. (1996), a 

magnitude do adensamento secundário pode ser determinada através do coeficiente 

angular do trecho final da curva da deformação pelo logaritmo do tempo, denominado 

coeficiente de adensamento secundário, Cαε, conforme apresentado na Figura 3, dado 

pela equação: 

 

Cαε =  

∆H
H

∆log (t)
 (4) 

 

onde H é a espessura inicial da camada de solo compressível (antes da ocorrência do 

envelhecimento), ΔH é a variação da espessura da camada devido ao envelhecimento 

e t é o tempo “envelhecimento”. 
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Figura 3 - Definição do coeficiente Cαε. 

 

 
Fonte: Lambe e Whitman (1979), modificado. 

 

Os valores típicos do coeficiente de adensamento secundário em função do tipo 

de solo encontram-se apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Coeficiente de adensamento secundário. 

 

Tipo de solo Cαε (%) 

Argila normalmente adensada 0,5 a 2,0 

Argila muito plástica e solos orgânicos 3,0 ou mais 

Solos com OCR>2 0,1 ou menos 

Fonte: Lambe e Whitman (1979). 

 

O coeficiente de adensamento secundário também pode ser dado em função da 

variação do índice de vazios (Δeage), dado pelo símbolo Cαe, de modo que: 

 

Cαe =  
∆eage

∆log (t)
 (5) 

 

Com isso, a relação entre os dois coeficientes é dada por: 

 

Cαε =  
Cαe

(1 + 𝑒0)
 (6) 

 

O envelhecimento acontece porque a relação entre índice de vazios e tensão 

efetiva é dependente do tempo: quanto mais tempo a argila ficar submetida a uma 

tensão efetiva constante, mais “densa” ela se torna (LAMBE; WHITMAN, 1979). A 

Figura 4 mostra curvas típicas do índice de vazios pela tensão efetiva para argilas 
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normalmente adensadas, obtidas a partir de diferentes durações de carregamento 

constante. 

 

Figura 4 - Variação do índice de vazios em função do tempo de duração do adensamento 
secundário. 

 

 
Fonte: Lambe e Whitman (1979), modificado. 

 

Com isso, percebe-se que o envelhecimento causa um sobreadensamento no 

solo, uma vez que a diminuição do índice de vazios a uma tensão efetiva constante 

provoca um aumento da tensão de pré-adensamento, fazendo com que o solo 

apresente o que autores como Bjerrum (1973) denominaram “pseudo tensão de pré-

adensamento”. 

Isso fica claro no esquema apresentado na Figura 5, o qual apresenta-se uma 

argila que num primeiro instante A encontra-se normalmente adensada, e que com a 

redução do índice de vazios devido o envelhecimento (no esquema t=2.000 anos), 

assume a posição B ficando deslocada da reta virgem AD̅̅ ̅̅ , necessitando de um 

acréscimo de tensão (Δσ’v) para atingi-la novamente em C, o que indica que se tornou 

sobreadensada. 

  



14 

 

 

Figura 5 - Esquema de sobreadensamento devido ao envelhecimento. 

 

 
Fonte: Pinto (2006). 

 

II.1.2.1  Fator r 

O fator r é utilizado para considerar o efeito do envelhecimento no 

sobreadensamento. A dedução da sua fórmula pode ser feita a partir da observação 

do esquema apresentado na Figura 6, que reproduz, de forma idealizada, a Figura 5. 

Na Figura 6: 

a) Cc é o índice de compressão e Cr, o índice de recompressão; 

b) Δeage é a variação do índice de vazios devida ao envelhecimento, sem 

alteração da tensão efetiva; 

c) Δerec é a variação do índice de vazios devida à recompressão causada por um 

acréscimo de tensão para retornar à reta virgem; e 

d) Δp é uma sobrecarga anterior ao adensamento secundário que levou o solo ao 

estado normalmente adensado. 
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Figura 6 – Esquema do efeito do envelhecimento para o cálculo do fator r. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

A variação Δeage, devida ao envelhecimento, pode ser obtida pela equação do 

coeficiente de adensamento secundário em função da variação do índice de vazios, 

dada na Eq. (5), de modo que: 

 

∆eage =  Cαe . ∆ log(t) =  Cαe . log (
t

tp
) (7) 

 

onde t é o tempo de “envelhecimento” e tp, o tempo para o desenvolvimento do 

adensamento primário. 

A inclinação da reta virgem, representada pela linha mais espessa do esquema, 

é dada pelo índice de compressão, Cc, que, como pode ser visto na Figura 6, é definido 

por: 

 

Cc =  
∆e

log (
σ′a

σ′v0 + ∆p
)
 

(8) 

 

A variação do índice de vazios devida à recompressão (Δerec) é função do índice 

de recompressão (Cr), como pode ser visto na Figura 6, o qual é definido por: 
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Cr =  
∆erec

log (
σ′a

σ′v0 + ∆p
)
 

(9) 

 

Tendo em vista que Δe=Δeage+Δerec, tem-se: 

 

Cc. log (
σ′a

σ′v0 + ∆p
) =  Cαe . log (

t

tp
) +  Cr. log (

σ′a

σ′v0 + ∆p
) (10) 

 

Fazendo-se algumas transformações matemáticas simples, apresentadas 

sequencialmente nas Eqs. (11), (12) e (13), chega-se, por fim, à Eq. (14), que fornece 

o fator r proposto por Massad et al. (1996) e Massad (2009 e 2010). 

 

Cαe . log (
t

tp
) =  (Cc − Cr). log (

σ′a

σ′v0 + ∆p
) (11) 

 

log (
σ′a

σ′v0 + ∆p
) =  

Cαe

Cc − Cr
 . log (

t

tp
) (12) 

 

σ′a

σ′v0 + ∆p
= (

t

tp
)

Cαe
Cc−Cr

 (13) 

 

r =  
σ′a

σ′v0 +  ∆p
=  (

t

tp
)

C∝e Cc⁄
1− Cr Cc⁄

 (14) 

 

Observa-se que se Δp=0 (portanto, sem sobrecarga) tem-se r=OCR, isto é, a 

relação de sobreadensamento devida somente ao envelhecimento, e a Eq. (14) se 

transforma na equação proposta por Mesri e Choi (1979). Nesta condição a tensão de 

pré-adensamento será proporcional à tensão efetiva inicial; em outras palavras, o seu 

OCR será constante com a profundidade e maior que 1 (OCR>1) (MASSAD, 2009). 

É interessante acrescentar que, segundo Mesri e Castro (1987, 1989), tem-se, 

para a maioria dos solos naturais: 
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0,02 ≤  Cαe Cc⁄ ≤  0,10  (15) 

 

e, para as argilas orgânicas altamente plásticas: 

 

Cαe Cc⁄ =  0,05 ± 0,01  (16) 

 

Para a Baixada Santista, medidas de recalques de longo prazo em alguns 

edifícios da orla marítima da cidade de Santos revelaram, em média, valores de 

Cαε=2,5% (MASSAD, 2006, 2009) para as Argilas Holocênicas (SFL) levemente 

sobreadensadas, que ao assumir Cc/(1+e0)=0,5, implica em Cαe/Cc ≅ 5%, que é 

consistente com a expressão da Eq. (16). 

Ademais, com base nos dados, Massad (2009) pôde construir o gráfico da Figura 

7, que mostra como Cε varia em função de 1/OCR. Vê-se que se OCR=2,5, valor 

referente às argilas de SFL altamente sobreadensadas, Cε=0,1%, cifra consistente 

com dados de Lambe e Whitman (1979), reproduzidos na Tabela 1. 

 

Figura 7 - Variação de Cε com o nível de tensões. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

II.2 RESISTÊNCIA NÃO DRENADA DAS ARGILAS 

O conhecimento da resistência não drenada de depósitos de argilas 

sedimentares é fundamental para a verificação da integridade do subsolo ou maciço 

quanto à ruptura quando sujeitos a um carregamento (obra). 

0

2

4

6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

C

e
(%

)

1/OCR



18 

 

 

Para se determinar a resistência não drenada de um solo argiloso, saturado, 

pode-se recorrer a ensaios de laboratório e de campo. Na sequência, dar-se-á ênfase 

para os ensaios de laboratório em amostras indeformadas e os Vane Tests. 

II.2.1 Ensaio triaxiais UU e de compressão simples 

Em laboratório, a resistência não drenada de solos argilosos saturados pode ser 

obtida através de ensaios triaxiais não adensados não drenados (UU) e de 

compressão simples (U). 

O ensaio triaxial UU é realizado sem ocorrência de qualquer drenagem, tanto no 

confinamento quanto no carregamento axial. Quando se aplica a tensão confinante 

(σ3), a pressão neutra aumenta o valor aplicado, de modo que, qualquer que seja a 

pressão confinante aplicada, a tensão confinante efetiva é a mesma (PINTO, 2006). 

Portanto, independentemente da magnitude da pressão aplicada no confinamento, 

todos os corpos de prova, quando submetidos ao carregamento axial (Δσ=σ1-σ3), 

apresentam o mesmo desempenho e, consequentemente, a mesma resistência. No 

ensaio, o carregamento axial é elevado até que se atinja a ruptura do corpo de prova 

(Δσrup). 

Com isso, os círculos de Mohr em tensões totais possuem os mesmos diâmetros, 

e a envoltória de resistência é uma reta horizontal, como representada Figura 8 a 

seguir. A ordenada dessa reta é a resistência ao cisalhamento não drenada (Su), 

também denominada coesão da argila e é dada pela equação: 

 

Su =
∆σrup

2
=  

σ1 −  σ3

2
 (17) 
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Figura 8 - Envoltória de resistência típica de argilas saturadas quando ensaiadas em 
condições não drenadas. 

 

 
Fonte: Pinto (2006). 

 

Esse ensaio pode ser realizado sem confinamento (σ3=0), tratando-se de um 

caso particular de ensaio UU, sendo denominado ensaio de compressão simples 

(ensaio U). Geralmente, eles são realizados a uma velocidade de carregamento que 

provoca uma ruptura em cerca de 10 a 15 minutos. Por ser um tempo bastante 

reduzido, não há condições de drenagem, não havendo dissipação das pressões 

neutras que o carregamento provoca (PINTO, 2006). A resistência mobilizada é 

devida à tensão efetiva existente no corpo de prova e então, teoricamente, o resultado 

é igual ao dos ensaios UU, sendo representado pelo círculo de Mohr indicado por “U” 

na Figura 8, pois este apresenta σ3=0. Contudo, segundo Das (2008), esse ensaio 

raramente fornece resultados de qualidade. 

Os resultados dos ensaios UU e U são afetados por diversos fatores, são eles 

(PINTO, 2006): 

a) amostragem: a retirada da amostra transforma o estado do solo de anisotrópico 

(estado no campo) para isotrópico, além do que ocorrem perturbações devido 

à penetração do amostrador, à sua extração do amostrador e à moldagem do 

corpo de prova. Esses processos tornam a resistência menor que a de campo 

e esse fator é tanto mais importante quanto mais sensitiva for a amostra; 

b) estocagem: as amostras não conservam pressões neutras negativas, devido a 

um rearranjo estrutural das partículas, vencendo-se algumas das forças 

transmitidas pela água adsorvida. Diminuindo a pressão neutra negativa, 

diminui a tensão confinante efetiva e, consequentemente, a resistência; 
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c) anisotropia: o solo pode estar sujeito a solicitações em diversos planos a 

depender da direção e sentido do deslocamento, sendo que, devido à 

anisotropia, o solo apresenta resistências diferentes nos diversos planos. Os 

ensaios UU e U, simulam um carregamento axial (atua no plano horizontal), 

mas não é sempre nessa direção que o solo é solicitado. Em caso de 

estabilidade de taludes, por exemplo, como esquematizado na Figura 9, pode-

se observar diversos planos de solicitação; 

d) tempo de solicitação: investigações de campo e de laboratório mostraram que 

a resistência depende da velocidade de carregamento, pois observou-se que 

quanto mais lento o carregamento, menor a resistência não drenada. Isso 

ocorre porque as forças resistidas por atrito nos contatos não se mantêm por 

muito tempo, devido à mobilidade das moléculas da água, ocorrendo micro 

deslocamentos entre partículas com redistribuição de forças. Quanto mais 

plástico o solo, mais significativo é esse efeito, pois quanto mais plástico, maior 

o número de contatos entre argilominerais. Na Figura 10 estão apresentados, 

esquematicamente, resultados de compressão não drenada de uma argila com 

velocidades diferentes, expressas pelo tempo decorrido até a ruptura. 

 

Figura 9 - Planos de solicitação da resistência não drenada na estabilidade de taludes. 

 

 
Fonte: Pinto (2006). 
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Figura 10 - Efeito da velocidade de carregamento na resistência não drenada. 

 

 
Fonte: Pinto (2006). 

 

II.2.2 Vane Test 

O Vane Test (VT), também conhecido como ensaio de palheta, é um ensaio de 

campo tradicionalmente empregado na determinação da resistência ao cisalhamento 

não drenada (Su) de depósitos de argilas moles a médias, o qual é normalizado pela 

MB 3122 (ABNT, 1989). 

Para a execução do ensaio, introduz-se uma palheta de seção cruciforme no 

interior do solo, na profundidade de ensaio, posiciona-se a unidade de torque e 

medição, zeram-se os instrumentos e aplica-se imediatamente o torque com 

velocidade de 6°/minuto (ABNT, 1989). O torque é aplicado de modo a cisalhar o solo 

por rotação em condições não drenadas que, para serem atendidas, o intervalo de 

tempo máximo admitido entre o fim da cravação da palheta e o início da sua rotação 

é de cinco minutos (SCHNAID; ODEBRECHT, 2012). 
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Figura 11 - Torção da haste de torque da palheta. 

 

 
Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012). 

 

Com base no torque medido, é possível determinar a resistência ao cisalhamento 

não drenada do solo a partir da equação: 

 

Su = 0,86 
𝑇𝑚á𝑥

πD³
 [kPa] (18) 

 

onde Tmáx é o torque máximo medido (kNm) e D é o diâmetro da palheta (m). 

O Vane Test é extremamente simples e usado com frequência na prática da 

engenharia geotécnica. Contudo, como a rotação das palhetas tem que ser feita com 

elevada velocidade para evitar que as pressões neutras se dissipem, o que faria com 

que a resistência não fosse mais a resistência não drenada, a resistência obtida 

através desse ensaio é superior à resistência correspondente a carregamentos mais 

lentos, que interessam na prática (PINTO, 2006). O motivo de carregamentos mais 

lentos implicarem em resistência inferior quando comparado aos resultados obtidos 

com o ensaio VT é o mesmo mencionado no item II.2.1, que também afeta os ensaios 

de laboratório não drenados: a queda na resistência com o tempo ocorre porque “as 

forças resistidas por atrito nos contatos não se mantêm por muito tempo, devido a 
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mobilidade das moléculas da água, ocorrendo micro deslocamentos entre partículas 

com redistribuição de forças”. 

Além disso, a resistência oferecida à rotação da palheta é principalmente a 

resistência ao longo das geratrizes do cilindro (plano vertical), mas a resistência 

depende do plano considerado devido à anisotropia do solo. Mais uma vez, tomando 

o exemplo da estabilidade de taludes esquematizada na Figura 9, percebe-se que não 

é pelo plano vertical que o solo é solicitado (PINTO, 2006). 

Outro fator que afeta o resultado do Vane Test é o efeito da inserção da palheta 

no solo, pois quando a palheta é inserida no solo para atingir a profundidade de 

ensaio, ocorre o amolgamento localizado da estrutura do solo. Esse amolgamento é 

tanto maior quanto maior for a espessura das lâminas que constituem a palheta 

(SCHNAID; ODEBRECHT, 2012). 

Uma análise estatística com base em 96 depósitos argilosos diferentes permitiu 

que Mayne e Mitchell (1988) propusessem uma equação para estimativa do OCR a 

partir de dados do Vane Test, na qual foi feita uma correlação com o índice de 

plasticidade (IP) conforme os dados apresentados no gráfico da Figura 12. 

 

Figura 12 – Correlação entre Su/σ’a e o índice de plasticidade. 

 
 

 
Fonte: Mayne e Mitchell (1988), modificado. 

 

Dessa forma, assumindo simplificadamente que o expoente do índice de 

plasticidade é 0,5, pode-se obter a correlação empírica da relação Su/σ’a por: 
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Su

σ′a
=

√IP

22
 (19) 

 

II.3 ENSAIO DE PIEZOCONE (CPTU) 

O Ensaio de Piezocone, CPTu, constitui-se como uma das ferramentas mais 

eficientes na determinação de diversos parâmetros geotécnicos e da estratigrafia do 

subsolo e, por esta razão, tornou-se uma técnica consagrada e reconhecida 

internacionalmente. A observação conjunta das medidas de resistência de ponta, 

atrito lateral e excesso de pressões neutras gerado durante a cravação permitem 

identificar diferentes camadas do subsolo com qualquer consistência e espessura. O 

CPTu oferece também a possibilidade de se realizar, a cada parada de penetração, 

um ensaio adicional, denominado ensaio de dissipação, que permite estimar o 

coeficiente de adensamento primário (Cv). 

Os procedimentos de ensaio do CPT (versão mais simples do CPTu sem medida 

da pressão neutra) e seus equipamentos foram normalizados pela NBR 12069 (ABNT, 

1991). Embora tenha sido cancelada em 2015, ainda são seguidas suas 

recomendações na prática da engenharia. 

O ensaio CPTu consiste na cravação praticamente estática de uma ponteira no 

terreno, composta por um cone na extremidade (cone padrão: 60° de ápice e área de 

ponta de 10 cm²) e uma luva de atrito cilíndrica, a uma velocidade constante de 20 

mm/s. A ponteira é acoplada a um conjunto de hastes com monitoração quase 

contínua da resistência mobilizada. (CINTRA et al., 2013; SCHNAID; ODEBRECHT, 

2012). 
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Figura 13 - Detalhes da ponteira do CPTu. 

 

 
Fonte: Cintra et al. (2013). 

 

As medidas da resistência à penetração da ponta (qc) e do atrito lateral (fs) são 

obtidas da seguinte maneira: é feita a leitura da força (F1) necessária para penetrar 

apenas a ponta do cone, que, ao ser dividida pela área da ponta (10 cm²), fornece o 

valor de qc; depois o dispositivo faz a penetração do cone acrescido da luva, 

registrando-se a força total (F2), que, subtraída de F1 e dividida pela área da superfície 

lateral da luva (150 cm²), resulta em fs. Por se tratar de uma ponteira elétrica, os 

registros de qc e fs são praticamente contínuos: a cada 2 cm tem-se a aquisição 

automática dos dados. Vale destacar que as parcelas de atrito lateral e ponta são 

obtidas separadamente, tratando-se de uma vantagem com relação ao ensaio SPT. 

(CINTRA et al., 2013). 

O componente do ensaio responsável por fazer a medida da pressão neutra 

gerada durante a cravação é o “transdutor de pressão neutra”. Os CPTus mais 

modernos permitem realizar a medida desse parâmetro em três posições: na face do 

cone (u1), na base do cone (u2) e atrás da luva de atrito (u3), conforme apresentado 

no esquema da Figura 14. A posição padrão da pedra porosa é na base do cone. 
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Figura 14 - Posições da pedra porosa para medida da pressão neutra. 

 

 
Fonte: Cintra et al. (2013). 

 

Devido à ação da pressão neutra no espaço anelar na base do cone (conforme 

esquematizado na Figura 15), a resistência de ponta precisa ser corrigida (qt), 

podendo ser obtida através da expressão de Campanella et al. (1982). 

 

qt =  qc +  u2 (1 − RA) (20) 

 

onde RA é a relação de áreas (RA= An/At). 

 

Figura 15 - Relação de áreas e diferença entre qc e qt. 

 

 
Fonte: Cintra et al. (2013). 

 

Outro cuidado que deve ser tomado além da correção da resistência de ponta é 

a saturação da pedra porosa. De acordo com Cintra et al. (2013), a saturação deve 

ser feita com um fluido de baixa compressibilidade, como água ou glicerina, e deve-

se atentar para que não ocorra formação de bolhas de ar, que comprometem a medida 

da pressão neutra. 
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II.3.1 Determinação de parâmetros geotécnicos com base no CPTu 

As medidas obtidas com o CPTu (qc, fs e u2) podem ser utilizadas na estimativa 

de características e propriedades do solo (estratigrafia; densidade relativa, resistência 

não drenada, ângulo de atrito interno, história de tensões, coeficiente de 

adensamento), vide Tabela 2, assim como no dimensionamento de fundações 

(previsão de capacidade de carga e estimativa de recalques) (SCHNAID; 

ODEBRECHT, 2012). 

 

Tabela 2 - Aplicabilidade do ensaio CPTu para a estimativa de parâmetros geotécnicos. 

 

Parâmetro Aplicabilidade 

Tipo de solo Alta 

Perfil do solo Alta 

Pressão neutra Alta 

Ângulo de atrito interno efetivo Moderada 

Resistência não drenada Moderada 

Densidade relativa Alta / Moderada 

Coeficiente de variação volumétrica Moderada 

Coeficiente de adensamento Alta / Moderada 

Coeficiente de permeabilidade Moderada 

Módulo de cisalhamento a baixas deformações Moderada 

Tensão horizontal Moderada / Baixa 

OCR Moderada 

Relação tensão-deformação Baixa 

Fonte: Lunne et al. (1997). 

 

II.3.2 Estratigrafia a partir do CPTu 

Uma grande aplicação do ensaio CPTu está na identificação do perfil do subsolo 

em detalhe, mesmo sem amostragem. Diversos autores apresentaram propostas de 

classificação dos solos de maneira indireta a partir de ábacos, chamados de cartas de 

classificação, que se utilizam das medidas dos ensaios (qc, fs e u2) e/ou de parâmetros 

normalizados (CINTRA et al., 2013; SCHNAID; ODEBRECHT, 2012). 
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Um dos métodos mais empregados para a determinação estratigráfica do 

subsolo a partir do CPTu foi proposto por Robertson (1990). A classificação é indicada 

na Tabela 3 adiante, sendo a Zona definida através da plotagem dos dados nos 

ábacos apresentados da Figura 16. 

 

Tabela 3 - Classificação dos solos por tipo de comportamento. 

 

Zona Tipos de solos Ic 

1 Solos finos sensíveis N/A 

2 Solos orgânicos e turfas >3,6 

3 Argilas a argilas siltosas 2,95-3,6 

4 Siltes argilosos a argilas siltosas 2,6-2,95 

5 Areias siltosas a siltes arenosos 2,05-2,6 

6 Areias limpas a areias siltosas 1,31-2,05 

7 Areias com pedregulhos a areias <1,31 

8 
Areias muito compactas a areias argilosas 

fortemente sobreadensadas ou cimentadas 
N/A 

9 
Solos finos muito duros fortemente 

sobreadensados ou cimentados 
N/A 

Fonte: Robertson (1990). 

 

Figura 16 - Carta de classificação de Robertson (1990). 

 

 
Fonte: Robertson (1990). 

 



29 

 

 

O método faz uso de parâmetros normalizados que levam em conta o nível de 

tensões, considerando a variação dos parâmetros com a profundidade, são eles: a 

razão de atrito normalizada (FR), o coeficiente de pressão neutra (Bq) e a resistência 

de ponta normalizada (Qt), dados por: 

 

FR =  
fs

(qt −  σv0)
 x 100% (21) 

 

Bq =  
(u2 −  u0)

(qt −  σv0)
 (22) 

 

Qt =  
(qt −  σv0)

(σv0 −  u0)
 (23) 

 

Como pode ser visto na Tabela 3, é possível classificar o material não só pela 

Carta de Classificação da Figura 16, mas também a partir do índice de classificação 

(Ic) que também correlaciona o tipo de solo com os parâmetros normalizados FR e Qt, 

mas de forma numérica conforme equação a seguir: 

 

Ic =  √(3,47 − log Qt)2 +  (1,22 + log FR)2 (24) 

 

Assim como representado na Figura 16, a experiência mostra que, de um modo 

geral, a resistência de ponta é alta em solos arenosos e baixa em solos argilosos, 

enquanto que a razão de atrito normalizada (FR) é baixa em solos arenosos e alta em 

solos argilosos. Os solos orgânicos, como as turfas, tendem a apresentar resistência 

de ponta muito baixa e FR muito elevado (CINTRA et al., 2013). 

Vale destacar que a classificação dos solos a partir de dados do CPTu é 

estabelecida com base em padrões de comportamento, não fornecendo um indicativo 

preciso do tipo de solo com base na sua composição granulométrica. Portanto, um 

cuidado especial deve ser tomado na classificação, sobretudo, quando o ensaio é 

realizado em solos de comportamento não convencional, como os solos tropicais 

presentes em grande parte do Brasil (CINTRA et al., 2013). 
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II.4 A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS GEOLÓGICOS: O CASO DAS 

ARGILAS MARINHAS DA BAIXADA SANTISTA 

Há muito tempo, os engenheiros civis buscam compreender o comportamento 

das argilas marinhas que, por vezes, encontram-se subjacentes a camadas de areias 

finas, uniformes e compactas, de espessuras variáveis, como ocorre na Baixada 

Santista. A consistência de muito mole a mole levou a certo consenso, até meados da 

década de 70, de que as argilas marinhas eram normalmente adensadas (PACHECO 

SILVA5, 1953, apud MASSAD, 2009). 

Mas mesmo no final da década de 1940 e na de 1950 apareceram casos 

discordantes dessa condição, sem que na época se encontrassem justificativas 

plausíveis para tal ocorrência. Um exemplo refere-se a argilas altamente 

sobreadensadas, com tensões de pré-adensamento de 600 a 700 kPa, onde foi 

construído um edifício na praia do Itararé, em São Vicente, relatado por Teixeira6 

(1960, apud MASSAD, 2009). Muitos outros casos que apresentaram essa 

“discordância” entre camadas de argilas muito moles a moles, sobrepostas a camadas 

de argilas médias a rijas, às vezes duras, na Baixada Santista foram descritas por 

Massad (2009). 

Essa questão foi respondida ao final da década de 1970 por Suguio e Martin 

(1978, 1981, 1994) que afirmaram que a ocorrência de variações relativas do nível do 

mar, com duas fases de avanço em direção ao continente, foi a responsável pela 

formação de diferentes tipos de sedimentos (vide itens II.4.1 e II.4.3.2 desse texto). 

Desde então, foram realizados muitos estudos sobre as características 

geotécnicas dos solos da Baixada Santista, em função de sua gênese. Foram 

propostos critérios para a diferenciação dos vários tipos de sedimentos, sua 

distribuição em subsuperfície e os mecanismos que controlam o seu 

sobreadensamento (MASSAD, 2009). 

                                            

5 PACHECO SILVA, F. Controlling the stability of a foundation through neutral pressure 
measurements. In: III International conference on soil mechanics and foindation engineering, Suisse, 
Preceedings... v. 1, p.299-301. 1953. 
6 TEIXEIRA, A.H. Condiciones típicas del subsuelo y problemas de asiento en Santos, Brasil. In: 
Congresso Panamericano de Mecanica de Suelos Y Cimentaciones. México. 1960. 
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II.4.1 História geológica: gênese das planícies sedimentares quaternárias da 

Baixada Santista 

Suguio e Martin (1978) explicaram a gênese dos sedimentos em vários trechos 

do litoral brasileiro com base num modelo geológico cujo ponto central está na 

submersão seguida de emersão do continente. Em particular, o modelo proposto 

explica os mecanismos de gênese das planícies quaternárias do Estado de São Paulo, 

sendo que as flutuações relativas do nível do mar, tanto no Pleistoceno quanto no 

Holoceno, foram apontadas como a causa principal da formação dos depósitos 

sedimentares (SUGUIO; MARTIN ,1981). 

A sequência evolutiva que levou à formação dos sedimentos pleistocênicos 

inicia-se com o máximo da Transgressão Cananeia, quando o nível do mar se situava 

a 8 ± 2 m acima do nível atual (MASSAD, 2009). Com o abaixamento do nível do mar, 

depois da última glaciação, houve um intenso processo erosivo que removeu grande 

parte desses sedimentos, por vezes até o embasamento rochoso, e as partes 

remanescentes, emersas, são fortemente sobreadensadas sob a ação de pressões 

totais de terra (MASSAD, 1985 e 2009). 

Com o término da glaciação, no limiar do Holoceno, começou a última 

transgressão, e o mar afogou os vales escavados pela rede hidrográfica e retrabalhou 

os sedimentos pleistocênicos, formando os sedimentos holocênicos, que 

preencheram as lagunas, baías, nos costados dos cordões litorâneos (MASSAD, 

2009). 

Conforme ilustra a Figura 17, houve cinco diferentes estágios de evolução das 

planícies (SUGUIO; MARTIN, 1981): 

1) No auge da Transgressão Cananeia, o mar atingiu o pé da Serra do Mar 

quando se formaram os sedimentos argilo-arenosos (transicionais) e as 

areias marinhas transgressivas, depositados sobre sedimentos continentais; 

2) Com o início da regressão do mar, cordões de areia regressivas 

depositavam-se por sobre os sedimentos transgressivos e foram 

superficialmente retrabalhados pela ação do vento; 

3) Por volta de 17 mil anos AP (antes do presente), o nível do mar recuou 

acentuadamente em relação à sua posição atual atingindo a cota -110 m. Em 

consequência, a superfície da Formação Cananeia foi erodida pelos rios, 

formando  vales  profundos,  entre  os  quais  a superfície original da formação 
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Figura 17 - Possíveis estágios da formação das planícies costeiras de São Paulo. 
 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

foi preservada, com seus cordões de praias; 

4) Durante a Transgressão Santos, o mar penetrou inicialmente nas zonas 

baixas, dando origem a um extenso sistema de lagunas, delimitadas por 

“ilhas barreiras”, onde foram depositados sedimentos argilo-arenosos. 

Concomitantemente, as partes mais altas da formação Cananeia foram 
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erodidas pelo mar e as areias resultantes ressedimentadas, para formar os 

depósitos marinhos holocênicos arenosos; a formação de ilhas-barreiras 

durante as fases de submersão ocorre hoje em Cape Hateras, no sudeste 

dos EUA e ocorreu há 5.100 anos, na Foz do Rio Doce (ES) (Massad, 2009); 

5) Com o retorno do mar à sua posição atual, formaram-se cordões litorâneos 

de regressão. Notam-se várias gerações desses cordões como resultado das 

flutuações do nível do mar durante a parte final da Transgressão Santos. 

 

Na Tabela 4 e Tabela 5 apresentam-se características dos sedimentos 

pleistocênicos e holocênicos como: profundidade em que são encontrados, aspectos 

físicos e condição geológica de formação. As propriedades geotécnicas e a 

composição mineralógica desses sedimentos serão abordadas no item II.4.2 a seguir. 

 

Tabela 4 - Características gerais dos sedimentos do Pleistoceno. 

 

Areias Argilas transicionais (AT) 

Terraços alçados de 6 a 7 m 

acima do nível do mar. 

Amareladas na superfície e 

marrom-escuras a pretas, em 

profundidade. 

Ocorrem a 20-35 m de 

profundidade, às vezes 15 m, ou 

até menos. Argilas médias a rijas, 

com folhas vegetais 

carbonizadas (TEIXEIRA7, 1960 

apud MASSAD, 2009) e com 

nódulos de areia quase pura, 

quando argilosas, ou bolotas de 

argilas, quando arenosas 

(PETRI; SUGUIO8, 1973 apud 

MASSAD, 2009). 

Fonte: Massad (2009). 

 
  

                                            

7 TEIXEIRA, A.H. Condiciones típicas del subsuelo y problemas de asiento en Santos, Brasil. In: 
Congresso Panamericano de Mecanica de Suelos Y Cimentaciones. México. 1960. 
8 SUGUIO, K.; P., Setembrino. Stratigraphy of the Iguapé-Cananéia lagoonal region sedimentary 
deposits, São Paulo State, Brazil: part I: field observations and grain size analysis. Boletim IG, v. 4, p. 
01-20, 1973. 
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Tabela 5 - Características gerais dos sedimentos do Holoceno. 

 

Areias Argilas de SFL Argilas de mangues 

Terraços de 4 a 5 m 

acima do nível do mar. 

Não se apresentam 

impregnados por 

matéria orgânica. 

Revelam a ação de 

dunas. 

Deposição em águas calmas de 

lagunas e de baías: camadas mais ou 

menos homogêneas e uniformes de 

argilas muito moles a moles (regiões de 

"calmaria"). Deposição pelo 

retrabalhamento dos sedimentos 

pleistocênicos ou sob a influência de 

rios: acentuada heterogeneidade, 

disposição mais ou menos caótica de 

argilas muito moles a moles (regiões 

conturbadas). 

Sedimentos sobre os 

SFL. Alternâncias, de 

forma caótica, de 

argilas arenosas e 

areias argilosas. 

Fonte: Massad (2009). 

 

II.4.2 Classificação genética e características dos sedimentos marinhos 

A partir da década de 1980, com a proposta da classificação genética dos 

sedimentos argilosos da Baixada Santista em: mangues, argilas de SFL e argilas 

transicionais (ATs), levantaram-se alguns questionamentos a cerca de (MASSAD, 

2009): 

a) como variam as propriedades geotécnicas entre as unidades genéticas; 

b) como é a composição mineralógica e a estrutura das unidades genéticas; 

c) ser possível a identificação de uma argila da Baixada Santista de acordo com 

a classificação genética através de ensaios de caracterização utilizados na 

Mecânica dos Solos. 

Essas questões serão abordadas nos itens II.4.2.1 e II.4.2.2 que seguem. Os 

resultados apresentados foram obtidos através de amostras: a) de argilas 

transicionais extraídas na Baixada Santista (Alemoa) e no Litoral Sul (Iguape); b) de 

argilas de SFL extraídas a leste e oeste da planície de Santos. 
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II.4.2.1 Propriedades geotécnicas das argilas marinhas e identificação da unidade 

genética 

Na Figura 18 e Figura 19, são apresentadas as propriedades geotécnicas das 

argilas da Baixada Santista, sendo diferenciadas pela classificação genética (mangue, 

SFL e AT). A Figura 18, contém os parâmetros que se diferenciam entre as unidades 

genéticas, enquanto que na Figura 19, os que se assemelham. 

 

Figura 18 - Propriedades geotécnicas das unidades genéticas das argilas da Baixada 
Santista: diferenças. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 
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Figura 19 - Propriedades geotécnicas das unidades genéticas das argilas da Baixada 
Santista: semelhanças. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

Pelos dados apresentados na tabela da Figura 19, é possível notar que os 

ensaios de caracterização, Limites de Atterberg, Granulometria e Índices Físicos, que 

são maneiras mais usuais de identificação de solos na Mecânica do Solos, se 

apresentam pouco úteis para distinguir as argilas das três unidades genéticas. 

Com a curva granulométrica e a Carta de Plasticidade apresentadas na Figura 

20, fica ainda mais nítido que os limites de Atterberg e a granulometria não contribuem 

para a diferenciação dos sedimentos. Nota-se que a fração argila apresenta uma 

ampla faixa de valores, independentemente da unidade genética; e que todas as 

unidades genéticas apresentaram LL com grande dispersão: de 40 a 150%. 
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Figura 20 - Curva granulométrica e Carta de Plasticidade das argilas da Baixada Santista. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

Em termos de índices físicos, observa-se através da Figura 19 que as 

densidades dos grãos (δ) dos sedimentos são muito próximas para todas as unidades 

genéticas (em torno de 26,4 kN/m³); quanto aos teores de umidade, Massad (2009), 

em seus estudos, notou variações em faixas amplas para os mangues e as argilas de 

SFL: de 50 a 160% e, para as ATs, observou que a faixa de variação se apresentou 

mais estreita: de 40 a 90% (devido ao sobreadensamento sofrido). 

Essas grandes variações nas propriedades de caracterização descritas podem 

ser justificadas pela heterogeneidade do subsolo devido a alternâncias de camadas 

de argilas e areias e, entre elas, de argilas arenosas e areias argilosas (MASSAD, 

2009). 
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Dessa maneira, Massad (1985) verificou que para a diferenciação das unidades 

genéticas era necessário recorrer a “propriedades de estado”, como o índice de 

vazios, a tensão de pré-adensamento, a resistência não drenada ou o SPT. 

Massad (2009) procurou analisar as tensões de pré-adensamento em confronto 

com os índices de vazios para os sedimentos argilosos (teor de argila superior a 50%), 

como apresentado na Figura 21. Observa-se que, apesar da grande dispersão, existe 

uma relação entre a tensão de pré-adensamento e o índice de vazios, tornando-se 

possível a diferenciação das unidades genéticas com base no índice de vazios que é 

de fácil obtenção. Através do gráfico da Figura 21, pode-se entender que: 

a) para os mangues: e0 > 4 e σ’a < 30 kPa; 

b) para argilas de SFL: 2 < e0 < 4 e 30 kPa < σ’a < 200 kPa; 

c) para as argilas transicionais: e0 < 2 e σ’a > 200 kPa. 

 

Figura 21 - Tensão de pré-adensamento em função do índice de vazios para solos da 
Baixada Santista com teores de argila acima de 50%. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

A resistência não drenada também pode ser dita como um parâmetro 

diferenciador das unidades genéticas. A partir da tabela apresentada na Figura 18 

tem-se (MASSAD, 2009): 

a) para os mangues: Su ≅ 3 kPa; 

b) para argilas de SFL: 10 < Su < 60 kPa; 

c) para as argilas transicionais: Su > 100 kPa. 
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Por fim, Massad (2009) também destaca o uso do SPT para a distinção das 

unidades genéticas de modo que (vide Figura 18): 

a) para os mangues: SPT = 0; 

b) para argilas de SFL: 0 < SPT < 4; 

c) para as argilas transicionais: 5 < SPT < 25. 

Massad (2009) observa ainda que a medida do SPT não é muito precisa de modo 

que se torna possível melhorar a definição da transição entre as camadas de argilas 

através de ensaios CPTu e SPT-T, podendo-se também distinguir as unidades 

genéticas através da medida do torque que se obtém através do Vane Test, conforme 

apresentado na tabela da Figura 18. 

Desse modo, entende-se que, para melhores resultados, é interessante avaliar 

um conjunto dos parâmetros abordados para a classificação genética dos sedimentos 

marinhos da Baixada Santista. 

II.4.2.2 Composição mineralógica das argilas marinhas 

As amostras de argilas (citadas anteriormente na abertura do item II.4.2) foram 

submetidas a análises mineralógicas por difratometria por raios X e análises de 

estruturas através de fotos em microscópio eletrônico de varredura. 

Segundo Massad (2009), as análises realizadas nas amostras de argilas 

transicionais (Alemoa e Iguape) revelaram que a caulinita é o argilomineral 

predominante, seguida da ilita e da montmorilonita, sendo que na Alemoa a proporção 

foi de 5:2:1. O resultado denota a degradação de argilomineirais em clima semiárido 

e ambiente bem drenado (estado que perdurou há 17 mil anos, quando o mar recuou 

110 m em relação ao nível atual). 

Para as argilas de SFL localizadas a leste da planície de Santos (Ilha de Santo 

Amaro), houve predominância de montmorilonita, seguida de caulinita e ilita. Segundo 

Massad (2009), provavelmente, obteve-se esse resultado graças à sedimentação 

holocênica que deve ter ocorrido em águas paradas (lagunas ou baías). 

Já para as amostras argilas de SFL extraídas a oeste da planície de Santos, os 

resultados acusaram predomínio de caulinita o que era esperado uma vez que as 

argilas de SFL dessa localidade formara-se pelo retrabalhamento dos antigos 

sedimentos pleistocênicos (MASSAD, 2009). 
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Através dessas análises, pode-se entender que a composição mineralógica 

sozinha não permite a distinção de unidades genéticas, oferecendo somente uma 

informação sobre o provável local geográfico de extração da amostra (ANDRADE, 

2009). 

II.4.3 Mecanismos de sobreadensamento das argilas marinhas da Baixada 

Santista 

De acordo com Massad (2009), os possíveis mecanismos de sobreadensamento 

para as argilas marinhas da Baixada Santista são: a) pressão total de terra; b) 

oscilação negativa do nível do mar; c) a ação de dunas; d) o envelhecimento. 

As argilas transicionais (pleistocênicas - ATs) apresentam consistência média a 

rija, até mesmo dura, sendo altamente sobreadensadas. Seu sobreadensamento vai 

ao encontro da história geológica descrita no item II.4.1 desse texto: suas tensões de 

pré-adensamento são consistentes com as pressões totais de terra (MASSAD9, 1999, 

apud MASSAD, 2009). 

Quanto às argilas de sedimentos flúvio-lagunares (holocênicas) (SFL) da 

Baixada Santista, identificaram-se mecanismos de sobreadensamento como: 

oscilação do nível do mar, ação de dunas e envelhecimento. Essas argilas foram 

classificadas em quatro classes. 

Para a Classe 1 (SFL aflorante levemente sobreadensada) e Classe 3 (SFL 

profunda levemente sobreadensada), o baixo sobreadensamento é consequência da 

ação conjunta do envelhecimento e da sobrecarga devida ao abaixamento do nível 

d’água (oscilação negativa do nível do mar). Enquanto que para a Classe 2 (SFL 

aflorante muito sobreadensada) e Classe 4 (SFL profunda sobreadensada), a causa 

provável do alto sobreadensamento é o peso de dunas eólicas que estiveram ativas 

em várias partes da Baixada Santista, inclusive na cidade de Santos. Para as argilas 

de SFL da Classe 4, em alguns locais, deve-se considerar ainda a possibilidade de 

sobreadensamento devido ao deslocamento das ilhas-barreira (MASSAD, 2009). 

Uma síntese das principais características em termos de sobreadensamento das 

diversas classes de argilas SFL é apresentada na Tabela 6. Na sequência, serão 

                                            

9 MASSAD, F. Baixada Santista: implicações da história geológica no projeto de fundações. 
Revista Solos e Rochas, v. 22, n. 1, p. 3-49, 1999. 
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descritos em detalhes os mecanismos de sobreadensamento das argilas de SFL 

(holocênicas).  

 

Tabela 6 - Classes das argilas de SFL e características de sobreadensamento. 

 

Classe 
Condição da 

argila 
Localização 

Mecanismo de 
sobreadensamento 

OCR σ'a - σ'v0 c0 

1 Aflorante Baixada Santista 

Oscilação 

Negativa do nível 

do mar 

1,3-2,0 20-30 5-20 

2 Aflorante 

Ilha de Santo 

Amaro e próximo 

à Ilha Barnabé 

Ação de dunas >2,0 50-120 25-45 

3 

Sob camada 

de 8 a 12 m 

de areia 

Cidade de 

Santos 

Oscilação 

Negativa do nível 

do mar 

1,0-1,3 15-30 10-30 

4 

Sob camada 

de 8 a 12 m 

de areia 

Cidade de 

Santos 
Ação de dunas >1,4 40-80 >35 

Fonte: Massad et al. (2013). 

 

II.4.3.1 Ação de dunas 

Massad (2009) apresentou evidências da existência de dunas na Baixada 

Santista não só no contexto geológico, mas também no histórico-geográfico e 

geotécnico. 

No contexto histórico-geográfico, é possível notar, através do “Mapa das Ilhas 

de São Vicente e Santo Amaro, Século XVII”, que a orla praiana de Santos no tempo 

da colonização era coberta por dunas, como pode ser visto na Figura 22. 
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Figura 22 - Mapa das Ilhas de São Vicente e Santo Amaro em 1631. 

 

  
Fonte: Cartógrafo João Teixeira Albernaz em 1631 (AB’SABER10, 2005, apud MASSAD, 2009). 

 

Também existem registros fotográficos da existência de dunas na Baixada 

Santista. Massad (2009) cita as dunas em Praia Grande -SP, conforme a Figura 23, 

que atingiam alturas de 1 a 5 m e a duna do Valongo (Figura 24), em frente à Ilha 

Barnabé, provavelmente com cerca de 4 a 5 m de altura. 

 

Figura 23 - Duna em Praia Grande - SP na década de 1950. 

 

 
Fonte: Rodrigues (1965) apud Massad (2009). 

                                            

10 AB’SABER, A.N. Litoral do Brasil. São Paulo: Metalivros, 2005. 
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Figura 24 - Duna no Valongo em frente à Ilha Barnabé na década de 1880. 

 

 
Fonte: Barbosa e Medeiros11 (2007) apud Massad (2009). 

 

Do ponto de vista geotécnico, as evidências de dunas referem-se: a) aos valores 

de SPT mais elevados; b) ao sobreadensamento das argilas; c) ao comportamento de 

aterros e edifícios sobre solos moles. 

Massad (2009) realizou análises de cerca de 20 perfis de subsolo de diversos 

pontos da Baixada Santista e observou a existência de um forte paralelismo entre a 

tensão de pré-adensamento e a tensão efetiva inicial (σ’v0), conforme será abordado 

no item II.5.1. Esse paralelismo sugere sobreadensamento por sobrecarga (Δp), 

anulando a existência de sobreadensamento devido ao envelhecimento, pois para 

haver o paralelismo, deve-se ter r=1, como pode-se notar através da Eq.(14). Desse 

modo, Massad (2009) sugeriu que o sobreadensamento provocado pela ação de 

dunas e oscilações negativas no nível do mar, em algumas localidades da Baixada 

Santista, sobrepôs-se ao efeito do envelhecimento, mascarando-o (esse efeito de 

sobreposição será mais detalhado no item II.4.3.3). 

                                            

11 BARBOSA, G.C.; MEDEIROS, M.C.F. Marc Ferrez – Santos panorâmico. São Paulo: Magma 
Editora Cultural, 2007. 
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II.4.3.2 Oscilação negativa do nível do mar 

As variações do nível relativo do mar (eustasia) devem-se a fenômenos gerais 

de mudanças no volume dos oceanos (glacioeustáticos) e a fenômenos locais 

tectônicos, isostáticos ou de deformações do geoide (eustasia geoidal). Daí o fato das 

variações locais sobreporem-se às de nível geral, o que torna as variações do nível 

do mar dependentes da posição geográfica da costa (MASSAD, 2009). 

Como mencionado no item II.4.1, os depósitos sedimentares da Baixada Santista 

se formaram por dois processos transgressivos-regressivos: a Transgressão 

Cananeia ocorreu há 120 mil anos, em que o nível marinho atingiu 8±2 m acima do 

atual; em seguida, deu-se o processo regressivo em que o nível do mar chegou a 

atingir 110 m abaixo do nível atual há 17 mil anos; posteriormente, com o processo de 

emersão da costa, deu-se a Transgressão Santos que se iniciou-se há 7 mil anos. 

Para a última transgressão (Transgressão Santos) foram estabelecidas curvas 

de variação no nível do mar com mais precisão para diversos trechos da costa 

brasileira. Na Figura 25 a seguir, apresenta-se a curva referente ao trecho Santos-

Bertioga. 

 

Figura 25 - Curva de variação do nível relativo do mar nos últimos 7 mil anos no litoral 
Santos-Bertioga. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

As curvas obtidas para os diferentes trechos da costa brasileira apresentaram 

aproximadamente a mesma configuração mostrada na Figura 25 para o trecho 

Santos-Bertioga. Pode-se notar que houve transgressão do mar até cerca de 5,1 mil 

anos AP, quando se iniciou um processo regressão, trazendo o nível do mar à sua 

posição atual. Vale destacar que houve uma perturbação com uma pequena oscilação 

negativa do nível do mar há cerca de 4 mil anos. 
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O abaixamento do nível do mar provoca um sobreadensamento por sobrecarga. 

Segundo Massad (2009), esse mecanismo é o que mais contribui para o leve 

sobreadensamento das argilas de SFL Classes 1 e 3. 

Estudos realizados por Pérez e Massad (1997), para avaliar o efeito combinado 

de sobrecarga e envelhecimento no leve sobreadensamento das argilas Classe 1, 

levaram à conclusão de que a oscilação negativa do nível do mar é responsável por 

cerca de 80% de seu sobreadensamento. Os autores verificaram também que a 

tensão de pré-adensamento poderia crescer com a profundidade a uma taxa de 15% 

acima da tensão efetiva vertical inicial, indicando r = 1,15, de modo a desviar 

levemente do paralelismo (descrito no item II.4.3.1 anterior) e, menciona ainda, que a 

máxima amplitude da oscilação negativa do nível do mar pode ser estabelecida em 

cerca de 2 m. 

II.4.3.3 Envelhecimento 

Como visto no item II.1.2, o envelhecimento causa um sobreadensamento no 

solo através da diminuição do índice de vazios a uma tensão efetiva constante. Pela 

Figura 4, viu-se que, mesmo que a duração do carregamento constante seja pequena, 

o envelhecimento já exerce sua influência na redução do índice de vazios. Tendo isso 

em vista, Pinto (2006, p. 236) destacou: 

Não existem argilas sedimentares normalmente adensadas sob o 
ponto de vista de comportamento tensão-deformação, a não ser 
argilas que tenham sido carregadas muito recentemente, como por 
exemplo, pela construção de um aterro, e que não tiveram tempo de 
desenvolver seus recalques por adensamento secundário. 

Contudo, como abordado nos itens II.4.3.1 e II.4.3.2 anteriores, o efeito do 

envelhecimento no sobreadensamento de argilas que são submetidas a sobrecargas 

pode ser mascarado. Observa-se esse efeito através do gráfico da Figura 26 em que, 

quando ocorre sobrecarga seguida de envelhecimento, a sobrecarga pode encobri-lo 

de modo que a influência do envelhecimento não tenha mais a sua parcela no 

sobreadensamento da argila. 
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Figura 26 - Sobreadensamento por sobrecarga encobrindo efeito do envelhecimento. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

Pela Figura 26, observa-se em (1) um primeiro efeito do envelhecimento no 

sobreadensamento do solo, em que há a redução do índice de vazios sem variação 

da tensão efetiva. Em seguida, é aplicado um carregamento (Δσ’v), fazendo com que 

a tensão vertical efetiva sofra um acréscimo, deixando o solo normalmente adensado. 

Mais uma vez, o solo vai adensar por envelhecimento, representado no trecho (2), 

tendo seu índice de vazios reduzido. Então, ocorre o descarregamento, fazendo com 

que o solo sofra um alívio de tensões e tenha uma diminuição da tensão efetiva 

indicada no trecho (3). Com isso, percebe-se que a sobrecarga (carregamento-

descarregamento) encobriu o efeito do envelhecimento que ocorreu antes do 

carregamento (1). O segundo envelhecimento (2) terá sua parcela no 

sobreadensamento do solo (σ’a), ainda que pequena, fazendo com que a curva da 

tensão de pré-adensamento com a profundidade fuja levemente do paralelismo citado 

no item II.4.3.1. 

No caso das argilas de SFL muito sobreadensadas (Classes 2 e 4), a sobrecarga 

por ação de dunas sobrepôs-se fortemente ao efeito do envelhecimento, e para as 

levemente sobreadensadas (Classes 1 e 3), a oscilação do nível marinho é 

responsável por cerca de 80% do sobreadensamento, sendo apenas 20% referente 

ao efeito do envelhecimento (vide item II.4.3.2). 
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II.4.4 Resistência ao cisalhamento não drenada das argilas da Baixada Santista 

Segundo Schofield e Wroth12 (1968, apud MASSAD, 2009), Arthur Casagrande 

foi o responsável pela afirmação de que a coesão (ou resistência não drenada, Su) 

cresce linearmente com a profundidade (z), para depósitos de argilas normalmente 

adensadas, de modo que: 

 

Su =  c0 + c1 . z (25) 

 

onde c0 é o valor da resistência não drenada na superfície e c1, a taxa de aumento da 

resistência não drenada com a profundidade, ambos constantes que dependem da 

história geológica do local. 

Em geral, faz-se uso do ensaio de Vane Test, descrito no item II.2.2, para 

obtenção da variação da resistência com a profundidade. 

A partir de resultados de mais de mil ensaios de Vane Test realizados pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 70 locais da Baixada Santista, 

confirmou-se essa linearidade apontada na Eq.(25). Os valores de c0 para as 

diferentes classes de argilas de SFL podem ser vistos na Tabela 6. 

Segundo Massad (2009), a resistência não drenada das argilas da Baixada 

Santista apresenta valores médios de 3 kPa para os mangues, de 10 a 60 kPa para 

as argilas de SFL e superiores a 100 kPa para as argilas transicionais. Para argilas 

arenosas de SFL, Teixeira (1988) chegou a valores máximos de 150 kPa em ensaios 

de Vane Test de até 30 m de profundidade. 

Para o caso das argilas de SFL da região próxima à Ilha Barnabé, Massad (2009) 

plotou o gráfico da resistência não drenada pela profundidade representada na Figura 

27. Observa-se a linearidade apontada na Eq.(25) e que a faixa de valores concentrou-

se entre 25 e 65 kPa. 

 

  

                                            

12 SCHOFIELD, A.N.; WROTH, P. Critical state soil mechanics. London: McGraw-hill, 1968. 
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Figura 27 – Relação linear da resistência não drenada com a profundidade em solos da 
Baixada Santista, próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Massad (2016), modificado. 

 

É interessante destacar os resultados obtidos por Massad (2009) acerca da 

relação Su/σ’a para os solos da Baixada Santista. Através de ensaios triaxiais em 

amostras extraídas de diversas localidades (Cosipa, Vale dos rios Quilombo, 

Jurubatuba e Diana, Canal de Bertioga e Ilha de Santo Amaro), foi possível 

estabelecer que, para as argilas de SFL, Su/σ’a = 0,28 (universo de 18 pontos); 

enquanto que, para as ATs extraídas na Alemoa, Massad (2009) obteve Su/σ’a = 0,30 

(universo de 8 pontos). 

II.5 METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DA TENSÃO DE PRÉ-ADENSAMENTO 

E DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO A PARTIR DE DADOS DO CPTU 

Serão apresentadas nos itens a seguir algumas metodologias de cálculo 

divulgadas recentemente que apresentam propostas para a estimativa da tensão de 

pré-adensamento e da resistência ao cisalhamento não drenada a partir de resultados 

do CPTu que serão avaliadas nesse estudo. 

II.5.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016)  

Massad (2009, 2010, 2016) apresentou, para as Argilas de SFL, soluções para 

estimativas tanto da tensão de pré-adensamento quanto da resistência não drenada 

a partir de observações do comportamento desses parâmetros com a profundidade, 
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relacionando-os com os dados do CPTu, como será visto nos itens II.5.1.1 e II.5.1.2 

adiante.  

II.5.1.1 Tensão de pré-adensamento 

A metodologia proposta por Massad (2009, 2010, 2016) leva em consideração o 

contexto geológico e geotécnico para estimativa do fator empírico Nσt. Massad (2009) 

avaliou 20 perfis de subsolo da Baixada Santista e notou forte paralelismo entre a 

tensão de pré-adensamento e a tensão efetiva inicial (σ’v0) para a camada de argila 

de SFL (como pode-se observar nos gráficos da Figura 28), o que sugere adensamento 

por sobrecarga (Δp=cte) (será melhor discutido no item III.3.1) e permite supor a 

seguinte expressão: 

 

𝜎′𝑎 =  ∆p +  𝜎′𝑣0 (26) 

 

Através da análise de dados de CPTus executados na Baixada Santista desde 

a década de 90, o autor observou que as argilas de SFL apresentaram uma relação 

praticamente linear entre a resistência de ponta corrigida (qt) e a profundidade (z), 

(como também pode ser visto nos gráficos da Figura 28), de modo que: 

 

q𝑡 =  a +  b. z (27) 

 

onde “a" é a resistência de ponta do cone corrigida na superfície e “b”, a taxa de 

aumento da resistência de ponta do cone corrigida com a profundidade, ambos 

constantes. 

Designando por γn e γ′ as densidades natural e submersa; σv0 e σ’v0, 

respectivamente, as tensões verticais iniciais total e efetiva, pode-se escrever: 

 

σv0 =  σv0
z=0 +  γn . z (28) 

 

σ′v0 =  σ′v0
z=0 +  γ′ . z (29) 

 

A partir da combinação das Eqs. (1), (26), (27), (28) e (29), Massad (2009, 2010, 

2016) fez transformações matemáticas simples, conforme deduzido sequencialmente  
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Figura 28 - Resultados de CPTus e da tensão de pré-adensamento para duas localidades 
da Baixada Santista: (a) Ilha de Santo Amaro, próximo a Conceiçãozinha; (b) Cidade de 

Santos-SP. 

 

 
Fonte: Massad (2010). 

 

a seguir, a fim de obter uma expressão para estimativa de Nσt, apresentada na Eq. 

(34). 

Pode-se reescrever a Eq. (1) da seguinte maneira: 

 

Nσt =  
qt −  σv0

σ′a
 (30) 

 

Substituindo as expressões das Eqs. (27), (28) e (26) na Eq. (30), tem-se: 
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Nσt =  
(a + b. z) −  (σv0

z=0 +  γn . z)

(Δp +  σ′
v0)

 (31) 

 

Substituindo a expressão da Eq (29) na Eq. (31), tem-se: 

 

Nσt =  
a + b. z −  σv0

z=0 −  γn . z

Δp + σ′v0
z=0 +  γ′ . z

 (32) 

 

Pode-se reescrever a Eq. (32) da seguinte maneira: 

 

Nσt . (Δp + σ′
v0
z=0

) +  Nσt . γ′. z = a − σv0
z=0 + (b −  γn ). z (33) 

 

Igualando os termos dependentes da variável z, tem-se, por fim, seguinte 

expressão proposta por Massad (2009, 2010, 2016) para estimativa de Nσt. 

 

Nσt =  
b −  γn

γ′
 (34) 

 

Posteriormente, para levar em conta o envelhecimento, Massad (2010) inseriu o 

fator r, propondo a expressão a seguir para estimativa de Nσt: 

 

Nσt =  
b −  γn

r . γ′
 (35) 

 

onde r. γ′ é o coeficiente angular da reta média da tensão de pré-adensamento pela 

profundidade. Vale lembrar que o fator r pode ser obtido através da Eq. (14). 

II.5.1.2 Resistência ao cisalhamento não drenada 

Massad (2009, 2010, 2016) propôs substituir as Eqs. (27) e (28) na segunda 

expressão da Eq (2) e obteve: 

 

Su =  
a −  σv0

z=0

Nkt
+  

b − γn

Nkt
 . z (36) 
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Conforme discutido anteriormente no item II.4.4, centenas de dados de Vane 

Test (VT) em argilas de SFL da Baixada Santista revelaram que a resistência não 

drenada varia linearmente com a profundidade, conforme a Eq.(25). Massad (2009, 

2010, 2016) impôs à Eq. (36) a mesma taxa de crescimento da resistência com a 

profundidade (c1) da Eq.(25). Com isso, para obtenção de Nk, esse autor propôs a 

seguinte expressão: 

 

Nkt =  
b −  γn

𝑐1
 (37) 

 

II.5.1.3 Aplicabilidade do método 

Vale destacar que, como citado anteriormente, essas estimativas propostas por 

Massad (2009, 2010, 2016) foram validadas com resultados de ensaios feitos para as 

argilas de SFL da Baixada Santista que são levemente sobreadensadas ou com alto 

grau de sobreadensamento devido a mecanismos como oscilação do nível do mar, 

ação de dunas (sobrecarga) e envelhecimento. 

Nesse estudo, as formulações serão aplicadas para estudos de caso em que a 

argila marinha esteve submetida a mecanismos de sobreadensamento semelhantes 

às argilas de SFL, nas quais são observadas relações lineares entre a tensão de pré-

adensamento e pressão efetiva de terra. 

Pela Figura 29, nota-se que não se pode assumir que existe a mesma relação 

linear para as argilas transicionais (ATs), por exemplo. Massad (2009) observou que, 

para essas argilas, as tensões de pré-adensamento apresentaram uma tendência a 

acompanhar a pressão total de terra e, assim, o peso específico natural, o que vai ao 

encontro do principal mecanismo de sobreadensamento dessas argilas (vide item 

II.4.3). 
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Figura 29 – Relação linear da tensão de pré-adensamento e pressão efetiva de terra em 
solos marinhos da Baixada Santista. 

 

 
Fonte: Massad (2009). 

 

Contudo, a escassez de resultados de ensaios em ATs, impossibilita a validação 

para a estimativa dos parâmetros através de novas formulações. Com isso, para as 

ATs, Massad (2009) recorreu à adoção de Nσt = 3. 

II.5.2 Metodologia de Mayne (2016) 

A metodologia proposta por Mayne (2016) para estimativa da resistência não 

drenada se baseia na Teoria da Expansão da Cavidade Cilíndrica, desenvolvida por 

Vesic (1972, 1977). 

Como citado anteriormente, a cravação do cone do CPTu gera um estado de 

tensões e deformações bastante complexo na massa de solo circundante. Então, se 

faz uso de hipóteses simplificadoras para interpretação das condições de contorno, 

sendo uma delas a Teoria da Expansão da Cavidade Cilíndrica. 

Similar ao que ocorre com a cravação de uma estaca ou a expansão do 

pressiômetro, a ponteira do cone quando cravada no solo mobiliza um mecanismo de 

expansão de cavidade cilíndrica. A solução analítica de Vesic (1972) propõe a 

expansão no interior de uma massa de solo de extensão infinita, isotrópica e 

homogênea. Uma superfície de ruptura de Mohr-Coulomb é adotada e são 

consideradas as variações volumétricas na zona de deformação plástica. Não é 
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considerada a curvatura da envoltória de Mohr-Coulomb, simplificando-a por uma reta 

(AVERBECK, 1996). 

As equações apresentadas por Vesic (1972) permitem a determinação da tensão 

de ruptura da cavidade com base nas características físicas do solo. Quanto aos 

fatores empíricos Nkt e NΔu, a Teoria da Expansão da Cavidade Cilíndrica apresenta 

as seguintes equações para determiná-los em função do índice de rigidez (IR): 

 

Nkt =  
4

3
 [ln(IR) + 1] +  

π

2
+ 1 (38) 

 

N∆u =  
4

3
 ln(IR) (39) 

 

A partir da segunda e da quarta expressões da Eq.(2), obtém-se uma relação 

entre Nkt e NΔu que, quando colocada de modo simplificado em termos do coeficiente 

de pressão neutra (Bq) (Eq.(22)), apresenta a seguinte configuração: 

 

N∆u =  Bq . Nkt (40) 

 

Desse modo, combinando as Eqs (38), (39) e (40), Mayne (2016) apresentou 

uma equação simples para determinação de IR, pois é dada em função de um único 

parâmetro, Bq: 

 

IR = exp (
2,93 . Bq 

1 − Bq
) (41) 

 

O uso da expressão de IR em função de Bq da Eq (41) foi validado por Mayne 

(2016) através da análise de dados do CPTu de 34 argilas moles a rijas, das quais 19 

são marinhas, conforme mostrado na Figura 30 a seguir. 
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Figura 30 – Relação entre excesso de pressão neutra e resistência de ponta líquida do cone 
através de dados do CPTu de argilas marinhas (pontos azulados) e continentais (pontos 

amarelados) 

 

 
Fonte: Mayne (2016), modificado. 

 

Mayne (2016) observou que os valores de IR se situaram numa faixa entre 10 e 

1.000 e que Bq variou de 0,45 a 0,75. Para valores de Bq aquém dessa faixa, como 

aconteceu nos estudos de caso das argilas da Ilha Barnabé, ocorre uma 

superestimativa da tensão de pré-adensamento, de modo a inviabilizar a aplicação do 

método, como será visto adiante. Com isso, para esse caso, se optou pela adoção do 

valor referente ao limite inferior do intervalo indicado por Mayne (Bq = 0,45). 

A partir das equações dos fatores empíricos e do índice de rigidez apresentadas, 

Mayne (2016) desenvolveu soluções para estimativas tanto da tensão de pré-

adensamento quanto da resistência não drenada como será visto nos itens II.5.2.1 e 

II.5.2.2 adiante. 

II.5.2.1 Tensão de pré-adensamento 

Para a estimativa da tensão de pré-adensamento, Mayne (2016) baseou-se na 

Teoria dos Estados Críticos, que forneceu a seguinte relação entre a resistência não 

drenada (Su) e a relação de sobreadensamento (OCR): 
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Su =  (
Mc 

2
) (

OCR

2
)

Λ

σ′v0 (42) 

 

onde Mc = q/p’ é o parâmetro de atrito para compressão triaxial (q é a tensão 

desviadora, p’, a média das tensões principais, e φ’, o ângulo de atrito interno efetivo) 

e Λ = 1-Cr/Cc é a taxa de deformação plástica volumétrica (Cr é o índice de 

recompressão do solo e Cc, o seu índice de compressão). Geralmente, argilas e siltes 

apresentam Λ entre 0,8 e 0,9 (JAMIOLKOWSKI et al., 1995; LARSSON; ÅHNBERG, 

2005). 

O parâmetro de atrito para compressão triaxial (Mc), também pode ser obtido 

pela expressão: 

 

Mc =  
6 . sen φ′

3 −  sen φ′
 (43) 

 

A fim de propor uma estimativa da tensão de pré-adensamento a partir dos dados 

do CPTu, Mayne (2016) fez uso da segunda expressão da Eq. (2), para fazer com que 

a resistência não drenada fosse interpretada em termos da resistência de ponta do 

cone. 

Portanto, a partir da combinação das Eqs. (2), (38) e (42) e assumindo 

simplificadamente que Λ=1, Mayne (2016) sugeriu a seguinte equação para a 

estimativa da tensão de pré-adensamento, em termos da resistência de ponta do 

cone: 

 

σ′a =  
qt −  σv0

Mc . (1 + 
1
3 ln IR)

 
(44) 

 

Para a estimativa em termos de pressão neutra, Mayne (2016) usou a quarta 

expressão da Eq. (2) e considerou a determinação do fator empírico NΔu pela Eq. (39), 

de modo que: 
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σ′a =  
∆u

1
3 Mc . ln IR

 (45) 

 

Pode-se notar que o denominador da Eq. (44) equivale ao fator empírico Nσt da 

Eq. (1). 

II.5.2.2 Resistência ao cisalhamento não drenada 

Conforme apresentado, as Eqs. (38) e (39), baseadas na Teoria da Expansão 

da Cavidade Cilíndrica, são expressões para determinação dos coeficientes Nkt e NΔu, 

respectivamente, em função de IR. Como a Eq. (41), por sua vez, apresenta a relação 

entre Bq e IR, Mayne (2016) as reformulou deixando-as em função de Bq, como segue: 

 

Nkt =  
3,90

(1 − Bq)
 (46) 

 

N∆u =  
3,90

(
1

Bq
) − 1

 
(47) 

 

Desse modo, fazendo uso da segunda e da quarta expressões da Eq. (2), 

combinadas com as Eqs. (46) e (47), pode-se determinar a resistência não drenada 

como segue: 

 

Su =  
(qt −  σv0)

3,90
 (1 −  Bq) (48) 

 

Su =  
∆u

3,90
 (

1

Bq
 −  1) (49) 

 

Substituindo o Bq tanto da Eq.(48) quanto da Eq. (49) pela sua definição (Eq. 

(22)), chega-se a uma única equação, como segue, tendo sido proposta por Mayne 

(2016) para determinação da resistência não drenada de modo simplificado: 
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Su =  
qt −  u2 −  σ′v0

3,90
 (50) 

 

II.5.3 Metodologia de Mayne (2017) 

Mayne (2017) propôs uma adaptação da Eq (1) para levar em conta as variações 

devido à granulometria do solo. Para isso, o autor tomou um conjunto de dados de 

ensaios realizados em diversos tipos de solo e os compilou no gráfico apresentado na 

Figura 31 a seguir. 

 

Figura 31 - Relação entre a tensão de pré-adensamento e a resistência de ponta líquida do 
cone com destaque aos diferentes tipos de solo. 

 

 
Fonte: Mayne (2017), modificado. 

 

Mayne (2017) notou que os dados indicaram uma tendência a se dividirem em 

faixas de variações a partir da sua granulometria, de modo que, para uma mesma 

resistência de ponta líquida (qt-σv0), materiais mais granulares, como as areias, 

apresentaram menor tensão de pré-adensamento quando comparadas com materiais 

mais finos, como as argilas. Com isso, o autor introduziu o expoente m’ que aumenta 

quanto maior for a fração de finos, como mostrado no gráfico da Figura 31, de modo 

que: 
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σ′
a =  0,33 (qt −  σv0)𝑚′ [kPa]  (51) 

 

Segundo Mayne (2017), o expoente m’ varia de acordo com o tipo de solo 

conforme indicado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de m’ em função do tipo de solo. 

 

Tipos de solos m’ 

Areias 0,72 

Areias siltosas 0,8 

Siltes 0,85 

Argilas orgânicas 0,9±0,1 

Argilas com baixa sensibilidade 1,0 

Solos fissurados 1,1+ 

Fonte: Mayne (2017). 

 

A partir do gráfico da Figura 31 e conforme destacado por Mayne (2017) na 

Tabela 7, nota-se que, para as argilas orgânicas, há uma maior variabilidade no valor 

de m’, gerando uma maior incerteza na qual o autor indica a necessidade de 

calibração para esse material. 

A partir de seus resultados e observações, Mayne (2017) notou uma relação 

entre o expoente m’ e o índice de classificação dos materiais (Ic), conforme 

apresentado no gráfico da Figura 32 e formulação empírica apresentada na Eq.(52). 

 

m′ =  1 −
0,28

1 +  (
Ic

2,65
)

25  
(52) 

 

Portanto, através das equações e dos ábacos apresentados, nota-se uma forte 

relação entre o expoente m’ e a classificação do material, o que torna a Eq. (51) mais 

ajustável com relação ao tipo de solo do que consagrada Eq. (1) que é mais genérica 

e acaba por majorar a tensão de pré-adensamento de solos mais granulares, em que 

se observou que m’ é mais baixo. 
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Figura 32 - Relação entre o expoente m’ e o índice CPT do material (Ic) 

 

 
Fonte: Mayne (2017), modificado. 

 

II.5.4 Metodologia de Odebrecht e Schnaid (2018) 

Odebrecht e Schnaid (2018) tomaram resultados de ensaios (SPT, CPTu, ensaio 

de adensamento e de resistência ao cisalhamento) de 12 locais diferentes da costa 

brasileira e, a fim de fazer uma comparação direta entre os resultados de laboratório 

(σ’a) e a resistência à penetração de campo líquida (qt-σv0), plotaram o gráfico 

apresentado na Figura 33. 

A fraca correlação obtida (R² = 0,47) fez com que os autores concluíssem que 

não existe uma única relação entre a resistência à penetração e variações na tensão 

de pré-adensamento, sugerindo que essa correlação envolve uma dependência mais 

complexa. A partir de uma base puramente empírica, foram feitas tentativas para 

suavizar a tendência observada entre qt e a tensão de pré-adensamento (ou OCR) 

pela incorporação da influência do índice de vazios. 
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Figura 33 - Correlação entre a tensão de pré-adensamento e a resistência de ponta líquida 
do cone para argilas quaternárias brasileiras. 

 

 
Fonte: Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

Como se sabe (MASSAD, 2009; ODEBRECHT; SCHNAID, 2018), para as 

argilas quaternárias, a tensão de pré-adensamento obtida com ensaios edométricos 

convencionais diminui com o aumento do índice de vazios (ver a Figura 21). Tal 

constatação sugere que o aumento da resistência da estrutura do solo com o tempo 

devido ao envelhecimento não é tão significativo em depósitos de argilas recentes e 

que a tensão de pré-adensamento pode ser associada ao índice de vazios, somente. 

Segundo Odebrecht e Schnaid (2018), a correlação entre a tensão de pré-

adensamento e a resistência de ponta do cone corrigida expressa em função do índice 

de vazios, ao invés de assumir constante (como geralmente se assume na prática da 

engenharia), é uma forma indireta de compensar a falta de sensibilidade da 

penetração do cone à história de tensões. 
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Odebrecht e Schnaid (2018) propuseram um coeficiente k em que: σ’a = k.(qt-

σv0). Pode-se notar tal coeficiente equivale ao inverso de Nσt apresentado 

anteriormente. 

A partir das conclusões citadas anteriormente, para as argilas quaternárias 

brasileiras, os autores expressaram k como função potência do índice de vazios 

conforme apresentado na Figura 34 e segundo a expressão: 

 

σ′a = k . (qt −  σv0) = (0,282e0
−0,37)(qt − σv0) (53) 

 

Figura 34 - Curva da variação do coeficiente k com o índice de vazios para argilas 
quaternárias brasileiras. 

 

 
Fonte: Odebrecht e Schnaid (2018), modificado. 

 

II.5.5 Metodologia de Futai (2021) 

A metodologia de Futai (2021) para estimativa da resistência não drenada 

apresenta pontos em comum com o método exposto por Massad (2016). Ao partir da 

Eq. (37), o autor afirma que tal expressão permite que se obtenha Nkt necessitando 

somente do coeficiente angular da reta média da resistência não drenada com a 

profundidade (ρSu) e da resistência de ponta corrigida com a profundidade (ρqt). Note 

que Futai (2021) utiliza simbologia diferente da apresentada até então: ρSu = c1 e ρqt 

= b. Desse modo, a Eq. (37), poderia ser reescrita da seguinte maneira: 
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Nkt =  
ρqt −  γn

ρSu
 (54) 

 

Os valores de ρSu e ρqt podem ser positivos ou negativos. No caso de o 

coeficiente angular ser negativo (ρqt < 0), a taxa de aumento da resistência não 

drenada com a profundidade também seria negativa (ρSu < 0), mantendo Nkt positivo. 

O mesmo procedimento de obtenção de Nkt apresentado por Massad (2009, 

2010, 2016) pode ser aplicado ao fator empírico Nke, a partir da terceira expressão da 

Eq. (2), gerando a equação a seguir: 

 

Nke =  
ρqt −  ρu

ρSu
 (55) 

 

onde ρu é a taxa de aumento da pressão neutra medida na base do cone com a 

profundidade. 

Embora as Eqs. (54) e (55) representem métodos alternativos para estimativa da 

resistência não drenada, Futai (2021) destaca a necessidade de que os fatores 

empíricos sejam calibrados com ensaios que meçam diretamente esse parâmetro 

(como o Vane Test). 

Uma maneira de contornar a necessidade desses ensaios é através do uso de 

correlações empíricas. Lunne et al. (1985) apresentaram correlações empíricas entre 

Nkt, Nke e NΔu com Bq para obter Su a partir de dados do CPTu, mas seus resultados 

apresentaram dispersão significativa. 

Desse modo, a partir da Eq. (54), ao relacionar ρSu com (ρqt-γn) através do fator 

Nkt, Futai (2021) sugeriu que deve haver uma relação direta entre esses coeficientes, 

conforme se apresenta na expressão da Eq. (54), de modo que ρSu = f (ρqt-γn). 

Para entender como ρSu varia com (ρqt-γn), Futai (2021) fez uso de uma série de 

dados de CPTu de solos de diversas localidades do Brasil e do exterior a qual 

apresentou uma tendência (R²=0,96) que pôde ser expressa pela equação 

apresentada a seguir: 

 

ρSu =  −0,00013 . (ρqt −  γn)
2

+ 0,075 . (ρqt − γn) [kPa/m] (56) 
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O mesmo foi feito para avaliar como ρSu varia com (ρqt-ρu). Futai (2021) obteve 

(R²=0,92): 

 

ρSu =  −0,00006 . (ρqt −  ρu)
2

+ 0,087 . (ρqt −  ρu) [kPa/m] (57) 

 

Aplicando a Eq. (56) à Eq. (54) e a Eq. (57) à Eq. (55), Futai (2021) pôde definir 

os fatores empíricos Nkt e Nke através das seguintes correlações empíricas, sendo 

denominado pelo autor como fatores empíricos modificados, recebendo um subíndice 

“m”: 

 

Nkt,m =  
1

−0,00013. (ρqt − γn) + 0,075
 (58) 

 

Nke,m =  
1

−0,00006 . (ρqt − ρu) + 0,087
 (59) 

 

onde ρqt, ρu e γn devem ser inseridos em kPa/m (kN/m³). 

Futai (2021) destaca que a Eq. (58) é válida para valores de (ρqt- γn) entre -300 e 

130 kPa/m enquanto que a Eq. (59) é válida para valores de (ρqt-ρu) entre -160 e 90 

kPa/m. 

Além das equações, uma forma simplificada e mais visual de se obter os fatores 

Nkt,m e Nke,m é através do ábaco proposto por Futai (2021) apresentado na Figura 35. 

Nota-se que, com essas correlações propostas por Futai (2021) (Eqs. (58) e 

(59)), não há necessidade do conhecimento de ρSu para determinação dos fatores 

empíricos Nkt,m e Nke,m, de modo a dispensar suas calibrações através de ensaios, 

mostrando uma vantagem do método com relação ao de Massad (2009, 2010, 2016). 

No entanto, há que se precaver com o uso dessas correlações, pois, para faixas mais 

estreitas de valores, tanto de (ρqt-γn) quanto de (ρqt-ρu), as dispersões em ρSu podem 

ser grandes, como pode ser visto na Figura 36-b e Figura 37, respectivamente. Isso 

será mostrado também nas aplicações práticas. 
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Figura 35 - Ábaco para estimativa de Nkt,m e de Nke,m pelo Método de Futai (2021). 

 

 
Fonte: Futai (2021). 

 

Figura 36 - Correlações entre ρSu e (ρqt - γn) apresentadas por Futai (2021): (a) Todo o 

conjunto de dados; (b) Dados com ρSu positivo. 

 

 
Fonte: Futai (2021). 
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Figura 37 - Correlações entre ρSu e (ρqt- ρu) apresentadas por Futai (2021). 

 

 
Fonte: Futai (2021). 
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CAPÍTULO III: CASOS ESTUDADOS 

Serão apresentados três estudos de caso em que se dispunham tanto de 

informações sobre a história geológica dos solos quanto de uma grande quantidade 

de ensaios, dos mais variados tipos, de laboratório e de campo. Esses casos referem-

se: 

a) à argila de Bothkennar, localidade situada entre Edimburgo e Glasgow, na 

Escócia, Reino Unido, às margens do rio Forth; 

b) à Torp Clay, localizada na Suécia; e 

c) às argilas de SFL em local próximo à Ilha Barnabé, na Baixada Santista. 

Iniciar-se-á com o caso de Bothkennar, pois foi recentemente objeto de extensa 

análise por parte de Mayne (2016), envolvendo principalmente o CPTu. Dessa forma, 

será possível cotejar os seus resultados com os da aplicação dos Métodos de Massad 

(2009, 2010, 2016), Mayne (2017), Odebrecht e Schnaid (2018) e Futai (2021). 

Seguir-se-á com o caso da Torp Clay que foi bastante estudada por Larsson e 

Åhnberg (2003, 2005), cujos estudos, entre outras frentes, envolveram a avaliação da 

influência da história de tensões na resistência não drenada através de ensaios de 

campo como o CPTu. 

Em seguida, será tratado o caso da região da Ilha Barnabé, Baixada Santista, 

local marcado pela presença de argilas de SFL cuja a história geológica e 

propriedades foram descritas no item II.4, baseadas nos estudos de Massad (2009, 

2010 e 2016) que tiveram grande contribuição para a conhecimento geotécnico dos 

solos da região. 

III.1 ARGILA DE BOTHKENNAR 

A argila mole siltosa de Bothkennar encontra-se situada entre Edimburgo e 

Glasgow, na Escócia, Reino Unido, às margens do rio Forth. 

Essa argila foi e tem sido objeto de muitos estudos geológicos e geotécnicos: 

em 1992 foi dedicada a ela o volume XLII, no. 2, da Revista Géotechnique. Ainda hoje 

continua despertando o interesse de pesquisadores, como é o caso recente de Mayne 
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(2016). De acordo com Hawkins et al.13 (1989, apud NASH et al., 1992-a), o interesse 

se deve à relativa uniformidade do depósito de argila mole quando comparada às das 

demais localidades das ilhas britânicas. 

No Anexo A é exposto o perfil do subsolo com descrição detalhada feita por Nash 

et al. (1992-a). São apresentadas as camadas de solos que o compõem, o teor de 

umidade, os Limites de Atterberg, o peso específico, a distribuição granulométrica, o 

índice de perda ao fogo, a tensão efetiva vertical e a resistência não drenada (VT e 

UU). 

III.1.1 História geológica e sobreadensamento 

Acredita-se que a deposição a qual formou a maior parte do solo mole presente 

em Bothkennar se deu entre 8.500 a 6.000 anos AP (Nash et al., 1992-a).  

Durante os últimos estágios de deposição na região do leito do rio Forth, Nash 

et al. (1992-a) afirmaram que o nível máximo do solo nas proximidades do local era 

em torno de +4,5 m (em relação ao nível do mar atual), mas que a erosão do material, 

o abaixamento do nível do mar e as variações no nível d’água foram responsáveis por 

sobreadensar a argila, implicando em um ganho de tensão efetiva de Δp=15 kPa, 

constante ao longo da profundidade. 

Desse modo, Nash et al. (1992-a) propuseram, para a estimativa da tensão de 

pré-adensamento da argila de Bothkennar, a curva indicada na Figura 38 adiante 

como “σ’v0+15” em que: 

 

σ′a =  σ′v0 + 15 [kPa] (60) 

 

Para essa curva, houve uma rápida diminuição do OCR com a profundidade: de 

1,5 a 3 m para 1,15 a 15 m, atingindo valor bem menor em comparação ao OCR médio 

de 1,55, obtido através de ensaios de adensamento (ensaios “Primeiro conjunto”, 

“Laval” e “Grande Incremento”, conforme será abordado adiante no item III.1.3.1). 

Com isso, os autores justificaram a diferença sugerindo que a principal causa do 

sobreadensamento seria o envelhecimento, propondo uma segunda curva dada por 

                                            

13 HAWKINS, A. B.;LARNACH, W.J.;LLOYD, I.M; NASH, D.F.T.. Selecting the location, and the initial 
investigation of the SERC soft clay test bed site. Quarterly Journal of Engineering Geology and 
Hydrogeology, v. 22, n. 4, p. 281-316, 1989. 
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“OCR=1,55” na Figura 38, em que: 

 

σ′a =  1,55. σ′v0 (61) 

 

Contudo, pode-se considerar que as curvas propostas por Nash et al. (1992-a) 

são contraditórias, uma vez a curva “OCR=1,55” considera que somente o 

envelhecimento é responsável pelo sobreadensamento ao assumir OCR constante, 

enquanto que a curva proposta com base na Eq. (60) considera somente a sobrecarga 

Δp =15 kPa. 

Portanto, a fim de se considerar ambos os efeitos, envelhecimento e sobrecarga, 

propôs-se adaptar a Eq. (60) inserindo o fator r, dando origem à “curva adaptada”, que 

será utilizada nas análises com base nos CPTus dos itens III.1.4 e III.1.5 adiante, em 

que: 

 

σ′a =  r . (σ′
v0 + 15) [kPa] (62) 

 

O valor do fator r foi estimado em 1,33, com base na Eq. (14), conforme 

apresentado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Parâmetros geotécnicos para determinação do fator r da argila de Bothkennar. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

C∝e/Cc 0,04 - Nash et al. (1992-b) 

Cr/Cc 0,10 - Nash et al. (1992-b) 

Cv 10 m²/ano Nash et al. (1992-a) 

Hd 10 m Nash et al. (1992-a) 

tp 10 anos 
Calculado (Teoria do Adensamento 

Unidimensional de Terzaghi)* 

t 6000 anos Nash et al. (1992-a) 

r 1,33 - Calculado pela Eq.(14) 

*Adotou-se T=1,128 ao representar grau de adensamento de 95%, em que é dito o término do 
adensamento primário. 
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Figura 38 - Gráficos da tensão de pré-adensamento e do OCR pela profundidade: curvas 
sugeridas por Nash et al. (1992-a) e curva proposta adaptada com fator r. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.1.2 CPTus e parâmetros geotécnicos básicos 

A Figura 39 mostra os resultados de dois CPTus realizados na argila siltosa de 

Bothkennar, apresentados por Nash et al. (1992-a) e Powell e Lunne (2005). 

A partir da distribuição das tensões efetivas verticais (σ'v0) do perfil do subsolo 

elaborada por Nash et al. (1992-a) apresentada no Anexo A e sabendo que o nível 

d’água encontra-se a 0,8 m de profundidade, tornou-se possível construir a Tabela 9 

que contém as tensões atuantes no perfil do subsolo. 
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Figura 39 - Dados de dois CPTus na argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Nash et al. (1992) e Powell e Lunne (2005), adaptado por Mayne (2016) e modificado. 

 

Tabela 9 - Tensões atuantes no perfil de Bothkennar. 

 

z 
[m] 

σ'v0 
[kPa] 

u0 
[kPa] 

σv0 
[kPa] 

z < 0,8 17,50z 0 17,50z 

0,8 ≤ z < 4,0 6,87z + 8,50 10,00z - 8,00 16,87z + 0,50 

4,0 ≤ z < 8,0 5,75z + 13,00 10,00z - 8,00 15,75z + 5,00 

8,0 ≤ z < 12,0 6,00z + 11,00 10,00z - 8,00 16,00z + 3,00 

12,0 ≤ z < 16,0 6,75z + 2,00 10,00z - 8,00 16,75z - 6,00 

z ≥ 16,0 7,33z - 7,33 10,00z - 8,00 17,33z - 15,33 

 

Com base nos dados dos CPTus apresentados na Figura 39, Mayne (2016) 

obteve uma relação entre (qt-σv0) e a tensão vertical efetiva inicial (σ’v0), conforme 

apresentado na Figura 40.  
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Figura 40 - Estimativa de (qt - σv0) em função de σ'v0. 

 

 
Fonte: Mayne (2016), modificado. 

 

Como pôde-se notar pela análise da Figura 40, tal relação pode ser expressa 

através de uma equação de reta proposta por Mayne (2016) para os dados do CPTu 

obtidos por Nash et al. (1992-a) como: 

 

qt −  σv0 = 4,74. σ′
v0 + 44,5 [kPa] (63) 

 

Da mesma maneira, com base nos dados dos CPTus apresentados na Figura 

39, Mayne (2016) também obteve uma relação entre o excesso de pressão neutra 

(Δu) e (qt-σv0), conforme apresentado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Estimativa de Δu em função de (qt - σv0). 

 

 
Fonte: Mayne (2016), modificado. 
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Como pôde-se notar pela análise da Figura 41, tal relação pode ser expressa 

através de uma equação de reta proposta por Mayne (2016) para os dados do CPTu 

obtidos por Nash et al. (1992-a) como: 

 

∆u = 0,619. (qt −  σv0) (64) 

 

A observação da Eq. (64) permite definir que o coeficiente de pressão neutra (Bq) 

para a argila de Bothkennar é da ordem de 0,619. 

De posse das Eqs. (63) e (64) e dos parâmetros apresentados na Tabela 9, 

tornou-se possível determinar as equações das retas médias dos dados dos CPTus, 

qt e u2, em função da profundidade conforme apresentado na Tabela 10. Esses dados 

apresentam maior detalhamento do que a simples tomada da reta média dos dados 

do perfil (Figura 39) e, por isso, foram os adotados nas análises nos itens III.1.4 e 

III.1.5. 

 

Tabela 10 - Dados de qt e u2 da argila de Bothkennar em função da profundidade. 

 

z 
[m] 

qt 
[kPa] 

u2 
[kPa] 

z < 0,8 100,45z + 44,50 51,35z + 27,55 

0,8 ≤ z < 4,0 49,46z + 85,29 30,17z + 44,48 

4,0 ≤ z < 8,0 43,00z + 111,12 26,87z + 57,69 

8,0 ≤ z < 12,0 44,44z + 99,64 27,60z + 51,82 

12,0 ≤ z < 16,0 48,74z + 47,98 29,80z + 25,41 

z ≥ 16,0 52,09z - 5,59 31,52z - 1,97 

 

Uma avaliação pertinente a ser feita é a respeito da variação do teor de umidade 

com a profundidade apresentada na Figura 42. Pode-se notar um aumento do teor de 

umidade até uma profundidade de 2 a 3 m seguida de uma diminuição dessa taxa. 

Isso evidencia a existência de uma crosta ressecada que provavelmente se formou 

devido às variações no nível do mar. A existência dessa crosta afeta a resistência do 

solo e será discutida no item III.1.3.2 adiante, e que por isso os primeiros 2,5 m serão 

desprezados nas análises. 
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Figura 42 - Variação do teor de umidade com a profundidade. 

 

 
Fonte: Nash et al., 1992-a, modificado. 

 

III.1.3 Outros ensaios 

Serão apresentados dados de ensaios de campo e laboratório, além do ensaio 

CPTu, que servirão como contraponto aos resultados da tensão de pré-adensamento 

e da resistência não drenada estimados a partir da aplicação dos métodos 

apresentados nesse estudo. 

III.1.3.1 Ensaio de Adensamento 

Nash et al. (1992-a) apresentaram três conjuntos de ensaios de adensamento 

realizados com a argila de Bothkennar que foram intitulados pelos autores como: 

"Primeiro conjunto (pistão)", "Grande incremento" e "Laval". Seus resultados podem 

ser observados na Figura 43. 

No “Primeiro conjunto”, os ensaios foram executados usando pequeno 

incremento de carga; ensaios adicionais foram realizados com grande incremento de 

carga, seguindo o proposto pela norma britânica BS 1377 (1975), resultando no 

conjunto “Grande incremento”; em estudos posteriores, foram feitos ensaios com 

amostras “Laval”. 



75 

 

 

Nash et al. (1992-a) destacaram que, entre 4 e 16 m de profundidade, o OCR 

médio obtido com os ensaios foi de 1,55. Assim, os autores sugeriram a representação 

do OCR através da curva “Perfil sugerido” apresentada na Figura 43 (indicada como 

“OCR=1,55” nos resultados obtidos). 

 

Figura 43 - Resultados de Ensaios para determinação da tensão de pré-adensamento e do 
OCR com a profundidade e curva proposta por Nash et al. (1992-a). 

 

 
Fonte: Nash et al., 1992-a adaptado. 

 

Como foi abordado anteriormente no item III.1.1, vale ressaltar que ao admitir-

se OCR constante com a profundidade (σ’a/σ’v0 = constante), considera-se que 

somente o envelhecimento é responsável pelo sobreadensamento, uma vez que Δp, 

que indica sobrecarga, deve ser necessariamente igual a zero como destaca a 

equação do fator r na Eq.(14). 

III.1.3.2 Pressiômetro, Vane Test e Ensaio Triaxial Não Drenado 

Nash et al. (1992-a) realizaram ensaios de laboratório, Triaxial não drenado, e 

de campo, Vane Test e Pressiômetro, para medição da resistência não drenada. Os 

autores também realizaram uma avaliação indireta desse parâmetro através de dados 

de CPTu e DMT. A Figura 44 a seguir apresenta esses resultados. 
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Figura 44 - Resultados de ensaios para determinação da resistência não drenada com a 
profundidade e curva proposta por Nash et al. (1992-a). 

 

 
Fonte: Nash et al. (1992-a) adaptado. 

 

Como pode-se notar através da Figura 44, todos os ensaios mostraram uma 

tendência de aumento linear da resistência com a profundidade, de modo que Nash 

et al. (1992-a) puderam representar, dentre outros resultados, os dados do Vane Test 

através da seguinte equação de reta: 

 

Su = 14 + 2,3 z [kPa] (65) 

 

Vale lembrar que existe uma crosta ressecada de 2 a 3 m de espessura que, 

como já mencionado, afeta a resistência do solo. É possível que a reta média a partir 

dos dados do Vane Test tenha sido obtida considerando-se esse trecho junto à 

superfície de modo que a Eq. (65) não seja representativa do perfil. A fim de se evitar 

a tomada de parâmetros falseados pela crosta, optou-se por tomar os dados do 

Pressiômetro para a obtenção do coeficiente c1, desprezando-se os pontos obtidos 

para profundidades inferiores a 3 m. Dessa forma, obteve-se c1 = 2,94 como segue: 

 

Su = 5,2 + 2,94 z [kPa]   (66) 

 

Para a estimativa da resistência não drenada a partir de dados do CPTu, Nash 

et al. (1992-a) consideraram o fator empírico Nkt como sendo 17,5. Os autores 
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assumiram esse valor a partir de correlações dadas por Aas et al.14 (1986) (apud 

NASH et al., 1992-a), as quais indicam ser um valor apropriado para uma argila com 

Índice de Plasticidade de 40%, como é o caso da argila de Bothkennar. De modo 

similar, Nash et al. (1992-a) obtiveram o perfil da resistência não drenada com a 

profundidade a partir do DMT através de uma correlação desenvolvida por Marchetti15 

(1980) (apud NASH et al., 1992-a). Ambas as curvas, CPTu e DMT, podem ser vistas 

na Figura 44. 

III.1.4 Estimativa da tensão de pré-adensamento (σ’a) e do OCR com base nos 

CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

Métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne (2017) e Odebrecht e 

Schnaid (2018) para estimativa da tensão de pré-adensamento da argila de 

Bothkennar. 

III.1.4.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os valores das tensões atuantes no perfil (Tabela 9), os dados do CPTu 

(Tabela 10, Eqs. (63) e (64)) e o fator r (Tabela 8) aplicados à Eq. (35) definida no item 

II.5.1, foi possível construir a Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Parâmetros geotécnicos da argila de Bothkennar para aplicação da metodologia 
de Massad (2009, 2010, 2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn
méd 16,7 kN/m³ Mayne (2016) 

b 46,12 kPa/m Calculado pelos dados da Tabela 10 

r 1,33 - Calculado (Tabela 8) 

Nσt 3,30 - Calculado pela Eq.(35) 

(qt - σv0) 4,74*σ’v0+44,5 kPa Definido pela Eq. (63) 

Nσt = (46,12-16,7)/(1,33*6,7) = 3,30 

                                            

14 AAS, G.; LACASSE, S.; LUNNE, T.; HOEG, K. Use of in situ tests for foundation design on clay. 
In: Use of In Situ Tests in Geotechnical Engineering. ASCE, p. 1-30, 1986. 
15 MARCHETTI, S. In situ tests by flat dilatometer. Journal of the geotechnical engineering division, 
v. 106, n. 3, p. 299-321, 1980. 
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Com isso, fez-se uso da Eq. (1) para a determinação da tensão de pré-

adensamento pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016) e da Eq. (3) para obtenção 

do OCR, resultando nos gráficos apresentados na Figura 45. 

 

Figura 45 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para argila de Bothkennar 
pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.1.4.2 Metodologia de Mayne (2016) 

Com os valores das tensões atuantes no perfil (Tabela 9) e os dados do CPTu 

(Tabela 10, Eqs. (63) e (64)) aplicados a algumas das expressões definidas no item 

II.5.2, foi possível construir a Tabela 12. 

Com os resultados de Mc e IR, apresentados na Tabela 12, estimou-se o valor de Nσt 

em 3,56, uma vez que, como visto anteriormente, este fator equivale ao denominador 

da Eq. (44). 

Reta média: 

σ’a=9,13z+25,52 
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Tabela 12 - Parâmetros geotécnicos da argila de Bothkennar para aplicação da metodologia 
de Mayne (2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

Bq 0,619 - Definido pela Eq. (64) 

IR 116,78 - Calculado pela Eq. (41) 

φ' 34 ° Mayne, 2016 

Mc 1,37 - Calculado pela Eq. (43) 

(qt - σv0) 4,74*σ’v0+44,5 kPa Definido pela Eq. (63) 

Δu 0,619*(qt-σv0) kPa Definido pela Eq. (64) 

 

Com os dados da Tabela 12, fez-se uso das Eqs. (44) e (45) para a determinação 

das tensões de pré-adensamento pelo Método de Mayne (2016) e da Eq. (3) para 

obtenção do OCR, resultando nos gráficos apresentados na Figura 46. 

 

Figura 46 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para argila de 
Bothkennar pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

(qt- σv0): 

σ’a=8,48z+23,72 

Δu: 

σ’a=8,56z+23,93 
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III.1.4.3 Metodologia de Mayne (2017) 

Com os dados dos CPTus conforme indicado na Figura 39, calculou-se o 

parâmetro Qt segundo a Eq. (23), e sabendo que Bq = 0,619 (Mayne, 2016), tornou-

se possível plotar a Carta de Classificação para a argila de Bothkennar mostrada na 

figura a seguir. 

 

Figura 47 – Carta de Classificação para argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Da Carta de Classificação, pode-se notar que a argila de Bothkennar, abaixo da 

crosta ressecada, localizou-se totalmente na Zona 3, o que indica que, conforme 

Tabela 3, o material varia de argila à argila siltosa, coincidindo com a descrição desse 

solo por Nash et al. (1992-a,b). A partir da Tabela 3, pôde-se, ainda, estimar que em 

média Ic ≅ 3,275, resultando em m’ ≅ 0,9986 ao aplicar a Eq.(52). 

Pelo gráfico da Figura 32, observa-se que um dos solos de estudo de Mayne 

(2017) foi a argila de Bothkennar, onde é possível notar que m’≅1, indo ao encontro 

do valor calculado. Com isso, adotou-se simplificadamente que m’=1. 

Com o valor de m’ definido e os dados dos CPTus, a partir da Eq. (51) e da Eq. 

(3), obteve-se a variação da tensão de pré-adensamento e do OCR com a 
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profundidade pelo Método de Mayne (2017) para a argila de Bothkennar como 

ilustrado na figura a seguir. 

 

Figura 48 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para a argila de 
Bothkennar pelo Método Mayne (2017). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.1.4.4 Metodologia de Odebrecht e Schnaid (2018) 

De posse da Tabela do Anexo B de Nash et al. (1992-b), que relaciona os 

seguintes parâmetros: índice de vazios inicial x tensão efetiva inicial x tensão de pré-

adensamento, e com a Eq. (63), na qual obtém-se (qt-σv0) a partir da tensão efetiva 

inicial, foi possível estimar o índice k e, então, plotar o gráfico de k x e0 apresentado 

na Figura 49 a seguir. 

 

  

Reta média: 

σ’a=10,05z+28,11 
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Figura 49 - Obtenção de k em função de e0 para a argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Seguindo proposta de Odebrecht e Schnaid (2018), encontrou-se a equação 

potência da curva média apresentada na equação a seguir: 

 

𝑘 = 0,3102 𝑒0
−0,011

 (67) 

 

Como pode-se notar, a curva apresentou correlação praticamente nula para k 

como função potência de e0. Isso pode ter ocorrido devido à limitada faixa de valores 

de e0 (1,0 ≤ e0 ≤ 2,1) que se dispõe na bibliografia, resultando em grande dispersão, 

quando comparada ao extenso intervalo de e0 que se dispunha no trabalho que deu 

origem ao método (0,7 ≤ e0 ≤ 12,4) (ODEBRECHT; SCHNAID, 2018). 

Como não se pôde obter uma nova expressão aceitável de k = f (e0) para a argila 

de Bothkennar a partir dos dados disponíveis, optou-se por aplicar a expressão 

fornecida por Odebrecht e Schnaid (2018) (vide Eq.(53)) referente às argilas 

quaternárias brasileiras. 

Os resultados da estimativa pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018) são 

apresentado na Figura 50 a seguir. 
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Figura 50 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para a argila de 
Bothkennar pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.1.4.5 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das metodologias 

apresentadas 

Na Figura 51 são apresentados os gráficos da tensão de pré-adensamento e do 

OCR em função da profundidade mostrando todas as curvas obtidas através das 

aplicações das metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne 

(2017) e Odebrecht e Schnaid (2018), além das curvas propostas por Nash et al. 

(1992-a), da curva adaptada com o fator r (Eq. (62)) e os pontos dos resultados de 

ensaio de adensamento.  

Reta média: 

σ’a=7,25z+19,99 
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Figura 51 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da tensão de pré-
adensamento e do OCR para argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Pela análise da Figura 51, percebe-se uma grande aproximação entre os valores 

estimados para a tensão de pré-adensamento e o OCR pelas metodologias de Mayne 

(2016), Massad (2009, 2010, 2016) e pela curva de Nash et al. (1992-a), adaptada 

com a introdução do fator r, conforme a Eq. (62). 

Para maiores profundidades, elas se aproximaram da curva “OCR=1,55” 

sugerida por Nash et al (1992-a) em que o OCR se mantém constante com a 

profundidade e igual a 1,55 (valor médio dos ensaios de adensamento para 

profundidades entre 4 m e 16 m). 

Desse modo, entende-se que a metodologia apresentada por Mayne (2016), que 

se baseia na Teoria dos Estados Críticos, conseguiu representar com boa 
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aproximação a história de tensões. Mas as curvas baseadas diretamente na história 

das tensões, obtidas pelo Método de Massad (2010), aproximaram-se ainda mais das 

curvas de Nash et al. (1992-a) adaptadas com o fator r. 

A curva da aplicação do Método de Mayne (2017) indicou um sobreadensamento 

ligeiramente superior, em média, 9% superior aos valores da curva de Nash et al. 

(1992-a) adaptada com a introdução do fator r que leva em consideração ambos os 

mecanismos de sobreadensamento (envelhecimento e sobrecarga). 

Para a curva referente à aplicação do Método de Odebrecht e Schnaid (2018), 

recorreu-se à expressão da Eq.(53) referente às argilas quaternárias brasileiras por 

não ser possível definir a função k = f (e0) para a argila de Bothkennar. Pelo resultado 

apresentado na Figura 51, se nota que a estimativa apresentou melhor ajuste à 

variação da história de tensões que considera somente sobrecarga como responsável 

pelo sobreadensamento, resultando em OCR menor quando comparada à curva 

adaptada com o fator r, levando à tensão de pré-adensamento cerca de 24% inferior. 

Isso era esperado a partir da premissa dos autores no desenvolvimento do método de 

que a associação da tensão de pré-adensamento somente ao índice de vazios é válida 

para depósitos recentes, ou seja, que não apresentam tanta influência do 

envelhecimento no seu sobreadensamento. 

Como para esse caso da argila de Bothkennar m’=1, pode-se comparar o valor 

de 3,0 referente ao inverso do fator da Eq. (51) (1/0,33) do Método de Mayne (2017) 

com os valores de Nσt obtidos pelos métodos de Mayne (2016) e Massad (2009, 2010, 

2016) e o inverso de k pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018), conforme 

apresentado na tabela resumo a seguir. 

 

Tabela 13 – Fator empírico Nσt da argila de Bothkennar pelos diversos métodos. 

 

Método Nσt 

Massad (2009, 2010, 2016) 3,3 

Mayne (2016) 3,6 

Mayne (2017) 3,0 

Odebrecht e Schnaid (2018) 4,3 

 

Ao comparar os valores de Nσt obtidos pelos métodos de Mayne (2016) e Massad 

(2009, 2010, 2016) é evidente a proximidade entre eles. Ambos também se 

aproximam dos valores referenciados por Mayne et al. (1998) e Demers e Leroueil 
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(2002): 3,3 e 3,4. Para a estimativa pelo Método de Mayne (2017), embora o valor de 

Nσt também tenha ficado próximo ao de Massad (2009, 2010, 2016), sua curva ficou 

mais afastada das curvas referentes a OCR=1,55 (média dos ensaios), da curva de 

Nash et al. (1992-a) adaptada com o fator r e, sobretudo, da curva que só leva em 

conta a sobrecarga. Por fim, o valor de Nσt obtido pelo Método de Odebrecht e Schnaid 

(2018) foi bastante elevado (19% a 43% superior aos obtidos pelos demais métodos), 

motivo pelo qual apresentou tensão de pré-adensamento consideravelmente inferior 

quando comparado com os demais métodos, indicando OCR médio de 1,3. 

III.1.5 Estimativa da resistência não drenada (Su) com base nos CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021) para estimativa 

da resistência não drenada da argila de Bothkennar. 

III.1.5.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os valores das tensões atuantes no perfil (Tabela 9) e os dados do CPTu 

(Tabela 10, Eqs. (63) e (64)) aplicados à Eq. (37) definida no item II.5.1, foi possível 

construir a Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Parâmetros geotécnicos da argila de Bothkennar para aplicação da metodologia 
de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn
méd 16,7 kN/m³ Mayne (2016) 

b 46,12 kPa/m Calculado pelos dados da Tabela 10 

c1 2,94 kPa/m Definido pela Eq. (66) (Pressiômetro) 

Nkt 9,99 - Calculado pela Eq. (37) 

(qt - σv0) 4,74*σ’v0+44,5 kPa Definido pela Eq. (63) 

Nkt = (46,12-16,7)/2,94 = 9,99 
σ’v0 determinado pelos dados da Tabela 9 

 

Com isso, fez-se uso da segunda expressão da Eq. (2), a qual se baseia no fator 

empírico Nkt, para a determinação da resistência não drenada pelo Método de Massad 

(2009, 2010, 2016) resultando no gráfico apresentado na Figura 52. 
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Figura 52 - Estimativa da resistência não drenada para argila de Bothkennar pelo Método de 
Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

III.1.5.2 Metodologia de Mayne (2016)  

Com os valores das tensões atuantes no perfil (Tabela 9) e os dados do CPTu 

(Tabela 10) aplicados à Eq. (50) definida no item II.5.2, foi possível construir a Tabela 

15 e determinar a resistência não drenada apresentada no gráfico da Figura 53. 

 

Tabela 15 - Parâmetros geotécnicos da argila de Bothkennar para aplicação da metodologia 
de Mayne (2016) para estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

qt (Vide Tabela 10) kPa Dados dos CPTus (Figura 39) 

u2 (Vide Tabela 10) kPa Dados dos CPTus (Figura 39) 

σ'v0 (Vide Tabela 9) kPa Tensões no perfil (Anexo A) 

 

Da Tabela 12, tem-se que Bq =0,619, o que corresponde implicitamente a Nkt = 

10,24, pois o desenvolvimento do Método de Mayne (2016) tem passagem pela Eq. 

(46) em que o fator empírico depende, exclusivamente, de Bq. 

 

Reta média: 

Su=2,99z+8,86 
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Figura 53 - Estimativa da resistência não drenada para argila de Bothkennar pelo Método de 
Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

III.1.5.3 Metodologia de Futai (2021) 

Com os valores das tensões atuantes no perfil (Tabela 9) e os dados do CPTu 

(Tabela 10, Eqs. (63) e (64)) aplicados a algumas das expressões definidas no item 

II.5.5, foi possível construir a Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Parâmetros geotécnicos da argila de Bothkennar para aplicação da metodologia 
de Futai (2021). 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn
méd 16,7 kN/m³ Mayne (2016) 

ρqt 46,12 kPa/m Calculado pelos dados da Tabela 10 

ρu
méd 28,46 kPa/m Calculado pelos dados da Tabela 10 

Nkt,m 14,05 - Calculado pela Eq. (58) 

Nke,m 11,64 - Calculado pela Eq. (59) 

(qt - σv0) 4,74*σ’v0+44,5 kPa Definido pela Eq. (63) 

(qt - u2) (Vide Tabela 10) kPa Calculado pela diferença entre os parâmetros 

Nkt,m = 1/[-0,00013*(46,12-16,7)+0,075] = 14,05 
Nke,m = 1/[-0,00006*(46,12-28,46)+0,087] = 11,64 
σ’v0 determinado pelos dados da Tabela 9 

Reta média: 

Su=2,91z+8,65 
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Com isso, fez-se uso da segunda e terceira expressões da Eq. (2), as quais se 

baseiam no fator empírico Nkt e Nke, para a determinação da resistência não drenada 

pelo Método de Futai (2021), resultando no gráfico apresentados na Figura 54. 

 

Figura 54 - Estimativa da resistência não drenada pelo Método de Futai (2021). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.1.5.4 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das 

metodologias apresentadas  

Na Figura 55 são apresentados os gráficos da resistência não drenada em 

função da profundidade mostrando todas as curvas obtidas através da aplicação das 

metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021). 

 

  

Reta média: 

Nkt,m: 

Su=2,12z+6,30 

Nke,m: 

Su=1,52z+3,70 
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Figura 55 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da resistência não drenada 
para argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

As curvas referentes às aplicações dos métodos de Massad (2009, 2010, 2016) 

e de Mayne (2016) apresentaram-se muito próximas, podendo-se dizer também que 

tiveram uma boa concordância com os valores de resistência obtidos com o 

pressiômetro e com a curva média do Vane Test até a profundidade de 12 m, 

apresentando um desvio para maiores profundidades. 

A curva obtida com a aplicação do Método de Futai (2021) a partir do fator 

empírico Nkt,m apresentou menores valores de resistência quando comparada com os 

métodos citados anteriormente, cerca de 30% inferior, mas apresentou boa 

concordância com os valores de resistência obtidos com o DMT e a curva média do 

triaxial (UU). 

Já a curva definida pela aplicação do Método de Futai (2021) a partir do fator 

empírico Nke,m mostrou diferença bastante acentuada da estimativa da resistência não 

drenada com relação aos resultados dos ensaios e também aos demais métodos: 

seus valores de resistência foram, em média, 50% inferiores aos valores obtidos com 

a aplicação de Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016) e, em média, 20% 

inferiores aos valores obtidos com a aplicação do Método de Futai (2021) a partir do 

fator empírico Nkt,m. O próprio autor sugere a estimativa de Su, na prática da 

engenharia, a partir do método baseado no fator empírico Nkt,m por também ter 
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apresentado melhores resultados sobre os obtidos através de Nke,m nos estudos de 

Futai (2021). 

Além disso, vale destacar que, ao se calcular o valor de ρSu implícito a partir das 

Eqs. (56) e (57) e ao lançar os pontos nos gráficos apresentados na Figura 36-b 

(valores positivos) e Figura 37, observa-se, conforme ilustra a Figura 56, que os 

pontos encontram-se justamente na faixa de valores que apresentaram grande 

dispersão, como comentado no item II.5.5. Na Figura 56, também foram plotados os 

pontos obtidos com o pressiômetro para efeito de comparação. O valor de ρSu implícito 

calculado pela Eq. (56) foi de ρSu=2,09 kPa/m, enquanto que pela Eq. (57), foi de 

ρSu=1,52 kPa/m. Logo, nota-se que esses resultados se apresentaram também muito 

discordantes do valor obtido com o pressiômetro: ρSu=c1=2,94 kPa/m. 

 

Figura 56 - Plotagem dos pontos determinados com a aplicação do Método de Futai (2021) 
e com o pressiômetro para a argila de Bothkennar. 

 

 
Fonte: Futai (2021), modificado. 

 

Por fim, é interessante fazer uma avaliação da relação Su/σ’a para os métodos 

que estimam ambos os parâmetros: Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016). Para 

o Método de Massad (2009, 2010, 2016), obteve-se Su/σ’a=0,33. Para o Método de 

Mayne (2016), através da tensão de pré-adensamento estimada em termos de (qt-

σv0), obteve-se Su/σ’a=0,35; enquanto em termos de excesso de pressão neutra, 

Su/σ’a=0,34. Dessa forma, vê-se que os resultados são muito próximos para os três 

métodos aplicados. 

Tem-se como referência a correlação empírica da relação Su/σ’a proposta por 
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Mayne e Mitchell (1988) apresentada na Eq. (19). Sabendo-se que para a argila de 

Bothkennar IP=40% (NASH et al., 1992-a), a relação Su/σ’a, pela correlação de Mayne 

e Mitchell (1988), é 0,29, valor próximo aos obtidos através da aplicação dos métodos 

abordados. 

Ao comparar os valores de Nkt obtidos pelos métodos de Mayne (2016), Massad 

(2009, 2010, 2016) e Futai (2021), conforme apresentado na tabela resumo a seguir, 

nota-se a proximidade entre os valores estimados pelos métodos de Mayne (2016) e 

Massad (2009, 2010, 2016) que, por apresentarem Nkt cerca de 28% inferiores ao 

obtido pelo método de Futai (2021), levaram a maiores resistências. 

 

Tabela 17 – Fator empírico Nkt da argila de Bothkennar pelos diversos métodos. 

 

Método Nkt 

Massad (2009, 2010, 2016) 10,0 

Mayne (2016) 10,2 

Futai (2021) 14,0 

 

Contudo, como abordado no item III.1.3.2, Nash et al. (1992-a) consideraram o 

fator empírico Nkt como sendo 17,5, obtido a partir de correlações dadas por Aas et 

al.16 (1986) (apud NASH et al., 1992-a), as quais indicam ser um valor compatível para 

uma argila com IP=40%. Além disso, como citado no item I desse trabalho, Senneset 

et al. (1989) apontam uma faixa de Nkt variando de 15 a 19 para argilas 

sobreadensadas, como é o caso da argila de Bothkennar que sofreu 

sobreadensamento por envelhecimento e sobrecarga. 

III.2 TORP CLAY 

A Torp Clay encontra-se no município de Munkedal na Suécia, numa área 

denominada Torp, que está localizada no vale do rio Örekilsälven, em sua margem 

oeste. 

Originalmente, segundo Larsson e Åhnberg (2003), o local era composto por 

sedimentos submersos cercado por montanhas que chagavam a 70 m de altura em 

                                            

16 AAS, G.; LACASSE, S.; LUNNE, T.; HOEG, K. Use of in situ tests for foundation design on clay. 
In: Use of In Situ Tests in Geotechnical Engineering. ASCE, p. 1-30, 1986. 



93 

 

 

relação ao nível do mar. Posteriormente, com a regressão marítima, houve a emersão 

do terreno e, atualmente, encontra-se a cerca de 20 m acima do nível do mar. Como 

consequência, por processos erosivos ao longo do tempo, o canal do rio tornou-se 

meândrico e as encostas às suas margens tornaram-se íngremes. Em virtude desses 

processos erosivos e das escavações feitas no local, têm ocorrido inúmeros 

deslizamentos dos taludes da região, em sua maioria de pequenas magnitudes. 

Contudo, a topografia da área indica que maiores deslizamentos também 

aconteceram e, entre eles, uma grande ruptura de quick clay na região norte da área. 

III.2.1 História geológica e sobreadensamento 

Não foram realizadas investigações geológicas minuciosas na área de estudo 

em Munkedal, como feita no vale de Göta-älv (área próxima), e a área também não 

está inserida em nenhum mapeamento geológico recente. Contudo, pode-se dizer 

que, em linhas gerais, a história geológica da área de estudo é a mesma do vale de 

Göta-älv, assim como a de demais vales com depósitos de argila marinha na região. 

Segundo Larsson e Åhnberg (2003), a área foi coberta por gelo durante a última 

glaciação e, com a posterior retração das geleiras, há cerca de 12.400 anos, se iniciou 

o processo de deposição dos sedimentos. Nesse período, o nível do mar estava a 

mais de 100 m acima do nível atual, medidos em relação ao leito rochoso. A 

diminuição gradativa no nível do mar ocorreu à medida que a frente da geleira foi 

recuando e o terreno emergindo, por um processo conhecido como levantamento 

isostático (isostatic uplift). Assim, o rio começou a ser formado ao norte em áreas mais 

altas e as partículas erodidas foram sendo transportadas pelo rio para serem 

depositadas em locais mais afastados da nascente. 

Esses sedimentos do período pós-glacial começaram a encobrir os depósitos do 

período glacial. No geral, são encontrados solos mais granulares com a presença de 

camadas de silte e areia a maiores profundidades, enquanto o teor de argila aumenta 

continuamente quanto mais próximo da superfície (LARSSON; ÅHNBERG, 2003). 

Os processos erosivos, os deslizamentos e as escavações feitas na região foram 

os principais responsáveis por sobreadensar as argilas, envolvendo mecanismos de 

sobrecarga e envelhecimento (fenômenos de creep), entre outros possíveis processos 

(LARSSON e ÅHNBERG, 2005). 

Além disso, vale apontar que a lixiviação aumenta a sensibilidade do solo a 
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perturbações, implicando na redução da sua resistência ao cisalhamento, podendo 

levar à formação de quick clay. Na região Torp, há ocorrência de quick clay onde as 

camadas de argila são menos espessas. Essas áreas, no entanto, encontram-se a 

uma certa distância do rio, exceto na parte norte, onde o rio corre muito próximo à 

encosta do vale e há indícios de um antigo deslizamento de quick clay (LARSSON; 

ÅHNBERG, 2003). 

Segundo Larsson e Åhnberg (2003), o perfil estratigráfico da região é 

heterogêneo, composto por uma camada arenosa no topo, seguida de argila com 

lentes de silte/areia e, a maiores profundidades, volta a ser de material granular. 

III.2.2 CPTus e parâmetros geotécnicos básicos 

Em uma seção denominada Seção C da área Torp, foram realizados ensaios 

como CPTu, Vane Test e de adensamento edométrico que foram concebidos em 

pontos de interesse como: no fundo do canal do rio (S7), em áreas escavadas (S8 e 

S9), no topo da crista do talude (S11). A Figura 57 a seguir apresenta um esquema 

em planta da Seção C.  

 

Figura 57 – Vista em planta da Seção C da Área Torp. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificada. 

 

Nesse estudo, se optou por realizar a aplicação dos métodos somente no ponto 

S9 por ser a localidade com maior amplitude em profundidade de resultados de 

ensaios e por ter sido também objeto de estudo de Mayne (2017). 

A Figura 58 mostra o resultado do ensaio CPTu realizado por Larsson e Åhnberg 

(2003) no ponto S9.  



95 

 

 

Figura 58 – Dados do CPTu do Ponto S9 da Seção C da área Torp. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado 

 

Uma análise dos CPTus dos Pontos S8, S9 e S11, reproduzidos na Figura 59, 

permite delimitar as profundidades onde ocorre a argila com lentes de silte/areia, 

separando-a da camada arenosa no topo e do material granular a maiores 

profundidades. Nota-se que há uma quase que perfeita coincidência de valores de qt. 

De fato, na cota +3 m, os três CPTus indicam um qt da ordem de 1.100 kN e, na cota, 

-23 m, qt = 2.100 kN. Conclui-se, pois, que a argila se situa aproximadamente entre 

as cotas +3 e -23 m, que, para o Ponto S9, correspondem às profundidades 11 a 37m. 

O Ponto S7 foi ignorado por se localizar no leito do rio, com sobreadensamento mais 

severo, diferenciando-o dos outros Pontos, fato que se manifestou também nos 

resultados dos Vane Tests, como se verá adiante. 
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Figura 59 – Delimitação do intervalo de profundidade de interesse à pesquisa. 
 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Infelizmente, não se dispõe dos dados digitalizados dos CPTus. Para o Ponto 

S9 (Figura 58), pode-se assumir simplificadamente que, para a camada de argila, qt e 

u2 variam linearmente com a profundidade (com relação ao nível do terreno), segundo 

as Eqs. (68) e (69). 

 

qt = 600 + 41,8 z [kPa] (68) 

 

u2 = 320 + 26,9 z [kPa] (69) 

 

A seguir, a Figura 60 apresenta a variação do peso específico do solo em função 

da cota para os vários pontos da Seção C. A análise do gráfico reforça o que foi dito 

anteriormente sobre a heterogeneidade do solo: o perfil estratigráfico da região é 

composto por uma camada arenosa no topo, seguida de argila com lentes de 

silte/areia, e a maiores profundidades, volta a ser de material granular.  
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Figura 60 – Peso específico da Torp Clay na Seção C obtido por ensaio de laboratório. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificada. 

 

Na Tabela 18, são apresentados os parâmetros geotécnicos básicos adotados 

nas análises que foram obtidos a partir dos resultados do CPTu (Figura 58 e Figura 

59) e do gráfico da Figura 60. A relação entre a profundidade (z) e a cota é dada por 

z = -(cota-14,31) m. 

 

Tabela 18 - Parâmetros geotécnicos básicos do Ponto S9 da Seção C da área Torp 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Condição Unidade Referências 

γn 19,5-0,154*z z ≤ 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

γn 15,2+0,065*z z > 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

σv0 19,5*z-0,154*z² z ≤ 20 m kPa Calculado a partir de γn 

σv0 15,2*z+0,065*z² z > 20 m kPa Calculado a partir de γn 

NA -2,00 - m Larsson e Åhnberg (2003) 

u0 10*z-20 - kPa 
Calculado a partir do 

dado do NA 

σ'v0 -0,154*z²+9,5*z+20 z ≤ 20 m kPa σv0-u0 

σ'v0 0,065*z²+5,2*z+20 z > 20 m kPa σv0-u0 

*Profundidade (z) com relação ao nível do terreno. 
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III.2.3 Outros ensaios 

Serão apresentados dados de laboratório e de outros ensaios de campo, além 

do ensaio CPTu, que servirão como contraponto aos resultados da tensão de pré-

adensamento e da resistência não drenada estimados a partir da aplicação dos 

métodos utilizados nesse estudo. 

III.2.3.1 Ensaio de Adensamento 

Foram realizados ensaios de adensamento na Torp Clay por Larsson e Åhnberg 

(2003) para determinação da tensão de pré-adensamento e avaliação do 

sobreadensamento da argila. Os resultados são apresentados na Figura 61, na qual 

a curva que representa a tensão efetiva vertical foi plotada para melhor percepção do 

grau de adensamento da argila no ponto S9. 

 

Figura 61 – Dado de Ensaio de Adensamento realizado no ponto S9 da Seção C da área 
Torp. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 
 

Os dados mostram que a argila adensou até atingir a máxima pressão efetiva de 

terra prévia, o que corresponde ao acréscimo da pressão de sobrecarga à pressão 

efetiva de terra, onde: σ’a=σ’v0+Δp, com Δp≈100kPa; e ainda sofreu um leve 

sobreadensamento devido ao envelhecimento em relação a essa pressão máxima, 



99 

 

 

sendo possível assumir r = 1,15, onde: σ’a=1,15.(σ’v0+Δp). Segundo Larsson e 

Åhnberg (2003), a presença de um material granular, com areia e silte, mais difícil de 

ser amostrado, justificaria a queda na tensão de pré-adensamento pelos dados do 

ensaio a maiores profundidades. 

A Figura 61 permite ainda verificar com maior clareza que se trata de uma 

localidade com elevado grau de sobreadensamento, confirmando o que se esperava 

a partir do conhecimento da história geológica da região. A relação entre a tensão de 

pré-adensamento e a pressão efetiva de terra (OCR) varia de 3,2, nas camadas 

superiores, até 1,3, a maiores profundidades. 

III.2.3.2 Vane Test 

Também foram realizados Vane Tests na Seção C da área Torp por Larsson e 

Åhnberg (2003) cujos resultados encontram-se apresentados na Figura 62. 

 

Figura 62 – Resutados de Vane Test na Seção C da área Torp. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003). 

 

Segundo Larsson e Åhnberg (2003, 2005), esses resultados mostram que há um 

efeito do descarregamento na resistência não drenada, evidenciado pela queda da 

resistência no fundo do rio (Ponto S7). Mas esse efeito só se manifestou nesse caso 
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de sobreadensamento mais severo, de modo que o ensaio não foi capaz de mostrar 

uma diferença significativa de resistência entre os pontos S7, S8 e S9 devido a um 

efeito de descarregamento mais moderado. 

A partir dos dados do VT, Figura 62, foi possível estimar o valor de c1 em 1,15 

kPa/m para o ponto S9 de interesse nesse estudo. 

III.2.4 Estimativa da tensão de pré-adensamento (σ’a) e do OCR com base nos 

CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

Métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne (2017) e Odebrecht e 

Schnaid (2018) para estimativa da tensão de pré-adensamento da Torp Clay. 

III.2.4.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 18), os dados do CPTu (Figura 

58) e assumindo fator r igual a 1,15, conforme proposto por Larsson e Åhnberg (2003), 

aplicados à Eq. (35) definida no item II.5.1, foi possível construir a Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Parâmetros geotécnicos do Ponto S9 da área Torp para aplicação da 
metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores aproximados Condição Unidade Referências 

γn 19,5-0,154*z z ≤ 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

γn 15,2+0,065*z z > 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

b 41,8 - kPa/m 
Dados do CPTu 

(Figura 58) 

r 1,15 - - Larsson e Åhnberg (2003) 

Nσt Variável (2,75 a 3,50) - - 
Calculado pela Eq.(35) 

indicado na Figura 63 

(qt - σv0) 0,154*z²+21,4*z+650 z ≤ 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

(qt - σv0) -0,065*z²+25,7*z+650 z > 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 
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Figura 63 –Variação do fator Nσt obtido pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016) em 
função da cota de elevação para a Torp Clay. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

Com isso, fez-se uso da Eq. (1) para a determinação da tensão de pré-

adensamento pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016) e da Eq. (3) para obtenção 

do OCR, resultando nos gráficos apresentados na Figura 64. 

 

Figura 64 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o Ponto S9 da área 
Torp pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

σ’a=9,17z+172,81 
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III.2.4.2 Metodologia de Mayne (2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 18) e os dados do CPTu 

(Figura 58) aplicados a algumas das expressões definidas no item II.5.2, foi possível 

construir a tabela a seguir. 

 

Tabela 20 - Parâmetros geotécnicos do Ponto S9 da Seção C da área Torp para aplicação 
da metodologia de Mayne (2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores aproximados Condição Unidade Referências 

Bq médio 0,624 - - Calculado pela Eq. (22) 

IR 128,40 - - Calculado pela Eq. (41) 

φ' 30 - ° Larsson e Åhnberg (2003) 

Mc 1,20 - - Calculado pela Eq. (43) 

(qt - σv0) 0,154*z²+21,4*z+650 z ≤ 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

(qt - σv0) -0,065*z²+25,7*z+650 z > 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

Δu 340+16,9*z - kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(69) e da Tabela 18 

*Com relação ao nível do terreno 

 

Com os resultados de Mc e IR, apresentados na Tabela 20, foram obtidos os 

valores dos denominadores das Eqs. (44) e (45), respectivamente, Nσt=3,14 e 

1/3.Mc.ln(IR)=1,96 para o ponto S9. 

Com os dados da Tabela 20, fez-se uso das Eqs. (44) e (45) para a determinação 

das tensões de pré-adensamento pelo Método de Mayne (2016) e da Eq. (3) para 

obtenção do OCR, resultando nos gráficos apresentados na Figura 65. 
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Figura 65 - Estimativa tensão de pré-adensamento e do OCR para o Ponto S9 da área Torp 
pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Mayne (2017) também estudou a aplicação de dados do CPTu para estimativa 

da tensão de pré-adensamento dessa argila e notou que seu comportamento se ajusta 

bem ao de argilas inorgânicas de baixa sensibilidade. Assim, Mayne (2017) adotou 

“valores padrão” em seu estudo da Torp Clay propostos por Mayne (2001, 2005) em 

que Φ’ = 30° e IR = 100. Com isso, as Eqs. (44) e (45) passam ser reduzidas a 

(MAYNE, 2017): 

 

σ′a = 0,33 (qt −  σv0) (70) 

 

σ′a = 0,53 (u2 −  u0) (71) 

 

Outro ponto interessante: ao se adotar os dados do CPTu e de estudos de 

Larsson e Åhnberg (2003), em que Φ’ = 30° e IR ≅ 128,4 (Tabela 20), se obtém fatores 

muito próximos aos das Eqs. (70) e (71) simplificadas por Mayne (2017): 1/3,14=0,32 

e 1/1,96=0,51 respectivamente. 

Reta média: 

(qt- σv0): 

σ’a=7,70z+195,01 

Δu: 

σ’a=8,71z+175,07 
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Ao plotar os pontos estimados por essas equações junto a resultados de ensaios 

de adensamento de Larsson e Åhnberg (2003), se percebe um bom ajuste conforme 

pode ser visto na Figura 66. 

 

Figura 66 – Estimativas da tensão de pré-adensamento para a área Torp através das 
equações simplificadas de Mayne. 

 

 
Fonte: Mayne (2017), dados de Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 

 

Contudo, vale ressaltar que resultados de ensaios de Larsson e Åhnberg (2003) 

em pontos da Seção A (cerca de 200 m, paralelamente, à Seção C) apontam que a 

Torp Clay da região apresenta sensibilidades variando de 10 a mais de 100, como 

pode ser visto na Figura 67, o que não condiz à condição de “baixa sensibilidade” 

considerada por Mayne (2017). Segundo Larsson e Åhnberg (2003), as camadas de 

quick clay são encontradas em algumas partes da área Torp, onde as camadas de 

argilas são menos espessas, o que ocorre em pontos mais afastados do rio, embora 

haja indícios de uma antiga ruptura por quick clay na porção norte da área, onde o rio 

corre muito próximo.  
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Figura 67 – Sensibilidade da Torp Clay na Seção A próxima a Seção C de estudo. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 

 

III.2.4.3 Metodologia de Mayne (2017) 

Com os dados do CPTu conforme indicado na Figura 58, calculou-se o 

parâmetro Qt, segundo a Eq. (23), e Bq, conforme a Eq. (22), tornando-se possível 

plotar a Carta de Classificação para a Torp Clay mostrada na figura a seguir. 

 

Figura 68 – Carta de Classificação para argila de Torp Clay. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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Da Carta de Classificação para a camada de argila da Área Torp, entre as cotas 

+3 e -23m do Ponto S9, pode-se notar que os pontos localizaram-se totalmente na 

Zona 3, o que indica que, conforme Tabela 3, o material varia de argila à argila siltosa, 

coincidindo com a descrição do perfil estratigráfico segundo Larsson e Åhnberg 

(2003), que indicam a presença de argila com lentes de silte e areia. A partir da Tabela 

3, pôde-se, ainda, estimar que, na média, Ic ≅ 3,275, resultando em m’ ≅ 0,9986 ao 

aplicar a Eq.(52), ou seja, simplificadamente, tem-se m’=1. 

Com o valor de m’ definido e os dados do CPTu, a partir da Eq. (51) e da Eq. (3), 

obteve-se a variação da tensão de pré-adensamento e do OCR com a profundidade 

pelo Método de Mayne (2017) para a Torp Clay como ilustrado na figura a seguir. 

 

Figura 69 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para a Torp Clay pelo 
Método Mayne (2017). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

  

Reta média: 

σ’a=8,07z+204,24 
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III.2.4.4 Metodologia de Odebrecht e Schnaid (2018) 

Devido à falta de dados do índice de vazios da Torp Clay, para a aplicação do 

Método de Odebrecht e Schnaid (2018), fez-se uso dos dados disponíveis de índices 

físicos para seu cálculo. O artigo de Larsson e Åhnberg (2003) dispõe do peso 

específico natural, como apresentado na Figura 60, e do teor de umidade, Figura 70, 

ambos em função da profundidade.  

 

Figura 70 – Variação do teor de umidade da Torp Clay em função da cota com relação ao 
nível do rio. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 

 

Como há a necessidade do conhecimento de pelo menos três índices físicos 

para a determinação de qualquer outro e, como se teve posse de somente dois, foi 

adotado grau de saturação de 100%, considerando somente profundidades abaixo do 

nível d’água. 

A ausência de dados do índice de vazios também impede a obtenção da função 

de k = f (e0) para a Torp Clay. Embora a expressão fornecida por Odebrecht e Schnaid 

(2018) (vide Eq.(53)) seja referente às argilas quaternárias brasileiras, optou-se por 

aplicá-las à Torp Clay. 
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Figura 71 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o Ponto S9 da área 
Torp pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

III.2.4.5 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das metodologias 

apresentadas 

Na Figura 72, são apresentados os gráficos da tensão de pré-adensamento e do 

OCR em função da profundidade mostrando todas as curvas obtidas através das 

aplicações das metodologias de Mayne (2016), Mayne (2017), Massad (2009, 2010, 

2016) e Odebrecht e Schnaid (2018), além dos pontos dos resultados de ensaio de 

adensamento do Ponto S9. 

 

  

Reta média: 

σ’a=6,84z+127,25 
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Figura 72 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da tensão de pré-
adensamento e do OCR para o Ponto S9 da área Torp. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Pela análise da Figura 72, percebe-se uma grande aproximação entre os valores 

estimados para a tensão de pré-adensamento e o OCR pelas metodologias de 

Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Mayne (2017). Ao comparar os 

resultados desses métodos, vê-se que as tensões de pré-adensamento obtidas foram 

levemente superiores à curva referente a r = 1,15, situação em que atuaram a 

sobrecarga e o envelhecimento, da ordem de 11%, 8% e 13% superiores, 

respectivamente. Para o Ponto S9, como era esperado, a ocorrência de escavações 

na localidade levou a argila à condição altamente sobreadensada, com OCR entre 1,5 

e 3, conforme resultados. 

Já o resultado da curva obtida com a aplicação da fórmula de Odebrecht e 

Schnaid (2018) para as argilas quaternárias brasileiras (por não ser possível definir a 

função k = f (e0) para a Torp Clay) ficou aquém do esperado, em média, 18% inferior, 

considerando os dois mecanismos de sobreadensamento (envelhecimento e 

sobrecarga), apresentando melhor ajuste à variação da história de tensões que 

considera somente sobrecarga como responsável pelo sobreadensamento (curva de 

máxima pressão efetiva de terra prévia). Esse comportamento era esperado devido à 
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premissa dos autores de que a associação da tensão de pré-adensamento somente 

ao índice de vazios ser válida para depósitos recentes, ou seja, que não apresentam 

tanta influência do envelhecimento no seu sobreadensamento. 

Como para esse caso da Torp Clay m’=1, pode-se comparar o valor de 3,0 

referente ao inverso do fator da Eq. (51) (1/0,33) do Método de Mayne (2017), com os 

valores de Nσt obtidos pelos métodos de Mayne (2016) e Massad (2009, 2010, 2016) 

e o inverso de k pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018), conforme apresentado 

na tabela resumo a seguir. 

 

Tabela 21 – Fator empírico Nσt da Torp Clay pelos diversos métodos. 
 

Método Nσt 

Massad (2009, 2010, 2016) 3,0 

Mayne (2016) 3,1 

Mayne (2017) 3,0 

Odebrecht e Schnaid (2018) 4,1 

 

Ao comparar os valores de Nσt obtidos pelos métodos de Mayne (2016), Mayne 

(2017) e Massad (2009, 2010, 2016) é evidente a proximidade entre os mesmos, 

ficando um pouco aquém dos valores referenciados por Mayne et al. (1998) e Demers 

e Leroueil (2002): 3,3 e 3,4. O valor de Nσt obtido pelo Método de Odebrecht e Schnaid 

(2018), Nσt = 4,1, foi bastante elevado, motivo pelo qual apresentou tensão de pré-

adensamento consideravelmente inferior quando comparado com os demais 

métodos, indicando OCR médio de 1,6. 

III.2.5 Estimativa da resistência não drenada (Su) com base nos CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

Métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021) para estimativa 

da resistência não drenada da Torp Clay. 

III.2.5.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 18) e os dados dos CPTus 

(Figura 58) aplicados à Eq. (37) definida no item II.5.1, foi possível construir a Tabela 
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22. 

Tabela 22 - Parâmetros geotécnicos do Ponto S9 para aplicação da metodologia de Massad 
(2009, 2010, 2016) para a estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores aproximados Condição Unidade Referências 

γn 19,5-0,154*z z ≤ 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

γn 15,2+0,065*z z > 20 m  
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

b 41,8 - kPa/m 
Dados do CPTu 

(Figura 58) 

c1 1,15 - kPa/m 
Calculado a partir do 

Vane Test (Figura 62) 

Nkt Variável (21 a 22) - - 
Calculado pela Eq. (37) 

indicado na Figura 73 

(qt - σv0) 0,154*z²+21,4*z+650 z ≤ 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

(qt - σv0) -0,065*z²+25,7*z+650 z > 20 m  
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

 

Figura 73 - Variação do fator Nkt obtido pelo Método de Massad em função da cota de 
elevação para a Torp Clay. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Como pode-se observar, Nkt apresentou valores elevados quando comparados 

com os das demais argilas desse estudo e de valores de referência: 10 a 15 para 

argilas normalmente adensadas e de 15 a 19 para argilas sobreadensadas 
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(SENNESET et al.,1989). Contudo, vale destacar que, além de no ponto S9 a Torp 

Clay apresentar-se como altamente sobreadensada, outro fator que contribui é o baixo 

valor de c1 (igual a 1,15). 

Para os pontos da Seção C da área Torp que se localizam próximos à crista do 

talude (S11 e S12 da Figura 57), onde não houve escavações e processos erosivos, 

a argila é classificada como levemente sobreadensada e Larsson e Åhnberg (2003) 

propuseram que se determinasse o fator empírico Nkt pela seguinte expressão: 

 

Nkt = 13,4 + 6,65 LL (72) 

 

Para as cotas de interesse, entre +3 e -23 m, o limite de liquidez (LL) varia entre 

50 e 70% (vide Figura 74) e, portanto, o Nkt oscila entre 16,7 e 18,0. Mas, para a Torp 

Clay com OCR alto, como é o caso do Ponto S9, os autores alteraram a fórmula para: 

 

Su =
(qt −  σv0)

Nkt
(

σ′a

1,3 σ′v0
)

b∗−1

 (73) 

 

onde b* é a constante do material que, através de experiência empírica ou calibração 

por ensaios de laboratório, se sabe que seu valor é próximo a 0,8 (LARSSON; 

ÅHNBERG, 2003). 

 

Figura 74 –Variação do limite de liquidez em função da cota de elevação. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 
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Ao adotar b*=0,8, OCR entre 1,3 e 3,2 e substituindo o Nkt pela fórmula da Eq. 

(72), assumindo os valores de limite de liquidez entre 50 e 70%, se tem o equivalente 

a Nkt variando entre 16,7 e 21,6 (valores extremos). 

Seguindo com a análise, fez-se uso da segunda expressão da Eq. (2), a qual se 

baseia no fator empírico Nkt, para a determinação da resistência não drenada pelo 

Método de Massad (2009, 2010, 2016), resultando no gráfico apresentado na Figura 

75. 

 
Figura 75 - Estimativa da resistência não drenada para o Ponto S9 da área Torp pelo 

Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.2.5.2 Metodologia de Mayne (2016)  

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 18) e os dados do CPTu 

(Figura 58 e Eqs. (68) e (69)) aplicados à Eq. (50) definida no item II.5.2, foi possível 

construir a Tabela 23 e determinar a resistência não drenada do ponto S9 da Seção 

C, conforme apresentado na Figura 76. 

 

Reta média: 

Su=1,16z+27,58 
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Tabela 23 - Parâmetros geotécnicos da Torp Clay para aplicação da metodologia de Mayne 
(2016) para estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Condição Unidade Referências 

qt qt=600+41,8z - kPa 
Dados dos CPTus 

resumidos na Eq. (68) 

u2 u2=320+26,9z - kPa 
Dados dos CPTus 

resumidos na Eq. (69) 

σ'v0 -0,154*z²+9,5*z+20 z ≤ 20 m kPa 
σv0-u0: Tensões no perfil 

resumidas na Tabela 18 

σ'v0 0,065*z²+5,2*z+20 z > 20 m kPa 
σv0-u0: Tensões no perfil 

resumidas na Tabela 18 

 

Figura 76 - Estimativa da resistência não drenada para o Ponto S9 da área Torp pelo 
Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Da Tabela 20, tem-se que Bq =0,624, o que corresponde implicitamente a Nkt = 

10,37, pois o desenvolvimento do Método de Mayne (2016) tem passagem pela 

Eq.(46) em que o fator empírico depende exclusivamente de Bq. 

Reta média: 

Su=1,87z+69,93 
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III.2.5.3 Metodologia de Futai (2021) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 18) e os dados do CPTu 

(Figura 58) aplicados a algumas das expressões definidas no item II.5.5, foi possível 

construir a Tabela 24. 

Tabela 24 - Parâmetros geotécnicos do Ponto S9 para aplicação da metodologia de Futai 
(2021) para estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores aproximados Condição Unidade Referências 

γn 19,5-0,154*z z ≤ 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

γn 15,2+0,065*z z > 20 m kN/m³ 
Larsson e Åhnberg (2003) 

(Figura 60) 

ρqt 41,8 - kPa/m 
Dados do CPTu 

(Figura 58) 

ρu 26,9 - kPa/m Eq. (69) 

c1 1,15 - kPa/m 
Calculado a partir do 

Vane Test (Figura 62) 

Nkt,m 13,93 - - Calculado pela Eq. (58) 

Nke,m 11,61 - - Calculado pela Eq. (59) 

(qt - σv0) 0,154*z²+21,4*z+650 z ≤ 20 m kPa 
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

(qt - σv0) -0,065*z²+25,7*z+650 z > 20 m  
Calculado a partir da Eq. 

(68) e da Tabela 18 

(qt - u2) 330-14,0*z - kPa 
Calculado a partir das 

Eqs. (68) e (69) 

 

Com isso, fez-se uso da segunda e terceira expressões da Eq. (2), as quais se 

baseiam no fator empírico Nkt,m e Nke,m, para a determinação da resistência não 

drenada do ponto S9 pelo Método de Futai (2021), resultando no gráfico da Figura 77. 

 

  



116 

 

 

Figura 77 - Estimativa da resistência não drenada para o Ponto S9 da área Torp pelo 
Método de Futai (2021). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.2.5.4 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das metodologias 

apresentadas  

Na Figura 78 são apresentados os gráficos da resistência não drenada em 

função da profundidade mostrando todas as curvas obtidas através da aplicação das 

metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021). 

As curvas referentes às aplicações dos métodos de Massad (2009, 2010, 2016) 

e de Futai (2021) a partir do fator empírico Nke,m apresentaram-se muito próximas, 

podendo-se dizer também que foram as estimativas que mais se aproximaram dos 

resultados do Vane Test do ponto S9. 

A curva obtida com a aplicação do Método de Futai (2021) a partir do fator 

empírico Nkt,m e de Mayne (2016) apresentaram valores de resistência superiores em 

relação aos métodos citados anteriormente: em média, 54% e 108% superiores, 

respectivamente. 

 

Reta média: 

Nkt,m: 

Su=1,74z+43,92 

Nke,m: 

Su=1,28z+24,11 
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Figura 78 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da resistência não drenada 
para o Ponto S9 da área Torp. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

Vale destacar que, ao se calcular o valor de ρSu implícito a partir das Eqs. (56) e 

(57) e ao lançar os pontos nos gráficos apresentados na Figura 36-b (valores 

positivos) e Figura 37, observa-se, conforme ilustra a Figura 79, que os pontos 

encontram-se justamente na faixa de valores que apresentaram grande dispersão, 

como comentado no item II.5.5. Na Figura 79, também foram plotados os pontos 

obtidos com o Vane Test para efeito de comparação. O valor de ρSu implícito calculado 

pela Eq. (56) foi de ρSu=1,78 kPa/m, enquanto pela Eq. (57), foi de ρSu=1,28 kPa/m. 

Logo, se observa que o resultado com base no Nktm se apresentou bastante 

discordante do valor obtido com o do Vane Test: ρSu=c1=1,15 kPa/m, pelo Nkem, os 

valores ficaram próximos. 

Ao comparar os valores de Nkt obtidos pelos métodos de Mayne (2016), Massad 

(2009, 2010, 2016) e Futai (2021), conforme apresentado na tabela resumo a seguir, 

nota-se uma grande diferença entre os resultados, refletida no gráfico da Figura 78. 
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Figura 79 - Plotagem dos pontos determinados com a aplicação do Método de Futai (2021) 
e com o Vane Test para o ponto S9 da Torp Clay. 

 

 
Fonte: Futai (2021), modificado. 

 

Tabela 25 – Fator empírico Nkt da Torp Clay pelos diversos métodos. 

 

Método Nkt 

Massad (2009, 2010, 2016) 21,5 

Mayne (2016) 10,37 

Futai (2021) 13,93 

 

Senneset et al. (1989) apontam uma faixa de Nkt variando de 15 a 19 para argilas 

sobreadensadas, como é o caso da Torp Clay que sofreu sobreadensamento por 

envelhecimento e sobrecarga, e, como abordado no item III.2.5.1 tomando como 

referência os estudos feitos por Larsson e Åhnberg (2003), era esperado Nkt entre 

16,7 e 21,6. Pela faixa de valores de Nkt que se tem referência, nota-se que os 

resultados pelos métodos de Futai (2021) a partir do fator empírico Nkt,m e de Massad 

(2009. 2010, 2016) ficaram próximos aos valores extremos: o primeiro, no limite entre 

normalmente adensado e sobreadensado (com maior tendência à faixa de 

normalmente adensado); e o segundo, por ser um valor consideravelmente elevado, 

apresenta maior tendência a condição de elevado sobreadensamento. Com isso, 

nota-se que o resultado obtido pela aplicação do Método de Massad (2009. 2010, 

2016) é mais condizente com o com a história geológica da Torp Clay, altamente 
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sobradensada devido à sobrecarga e envelhecimento. 

Por fim, é interessante fazer uma avaliação da relação Su/σ’a para os métodos 

que estimam ambos os parâmetros: Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016). Para 

isso, plotou-se o gráfico da Figura 80 que também inclui a curva da correlação de 

Mayne e Mitchell (1988). 

 

Figura 80 – Relação Su/σ’a para os métodos de Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016) 
em comparação com o Método de Mayne e Mitchell (1988) para o ponto S9 da Torp Clay. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Para a determinação da curva da correlação de Mayne e Mitchell (1988), 

estimou-se o valor de IP com base na relação IP=0,8*(LL-18%) proposta por Larsson 

e Åhnberg (2003), na qual LL variou de 50 a 70% (vide Figura 74 entre as cotas +3 e 

-23 m) e, consequentemente, IP variou de 40 a 56%. 

Como se pode observar, para o Método de Massad (2009, 2010, 2016), obteve-

se Su/σ’a entre 0,13 e 0,15, enquanto para o Método de Mayne (2016), tanto em termos 

de pressão neutra quanto em termos de resistência de ponta do cone, a relação ficou 

entre 0,27 e 0,32, sendo o dobro do resultado obtido com a aplicação do Método de 

Massad (2009, 2010, 2016). Pela correlação de Mayne e Mitchell (1988), a variação 

da relação ficou entre 0,29 e 0,34, indicando, portanto, um melhor ajuste ao Método 

de Mayne (2016). 

A partir dos resultados dissociados de cada parâmetro, Figura 72 e Figura 78, 

nota-se que a discrepância da relação Su/σ’a entre os métodos se dá pelas diferenças 
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nos valores de Su, uma vez que σ’a ficou próxima para ambos os métodos, enquanto 

os valores de Su de Massad (2009, 2010, 2016) ficaram pouco abaixo dos medidos 

pelo VT (cerca de 12% inferiores ao VT), os de Mayne (2016) situaram-se bem acima 

(cerca de 85% superiores ao VT). 

Além disso, é interessante apresentar as observações feitas por Larsson e 

Åhnberg (2003) a respeito da relação Su/σ’a. Os autores plotaram um gráfico, 

conforme apresentado na Figura 81, que mostra a relação entre Su/σ’a e o OCR, no 

qual os autores ajustaram uma curva média que, matematicamente, é dada por: 

 

Su

σ′a
= a∗ . OCRb∗−1 (74) 

 

onde a* = 0,22 e b*=0,8. 

 

Figura 81 – Relação Su/σ’a e o OCR para a Torp Clay, obtida através de ensaios de 
cisalhamento direto. 

 

 
Fonte: Larsson e Åhnberg (2003), modificado. 
 

Para a camada de argila em análise, OCR varia entre 1,3 e 3,2, de modo que, a 

partir da Eq. (74), tem-se Su/σ’a=0,17 a 0,21, acima do valor médio de 0,14 obtido pelo 

Método de Massad (2009, 2010, 2016), mas bem abaixo dos valores médios de 0,29 

e 0,32 de Mayne (2016) e Mayne e Mitchell (1988), respectivamente. Nesse ponto 

abre-se um parêntesis para destacar uma inconsistência dos dados da Figura 81 com 

o que era esperado através da aplicação da correlação empírica de Mayne e Mitchell 
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(1988), que conduziria a valores de Su/σ’a entre 0,29 e 0,34 (ver a Figura 80). Essa 

inconsistência foi amplamente discutida por Larsson e Åhnberg (2005). 

III.3 REGIÃO DA ILHA BARNABÉ 

São encontradas argilas de SFL na região da Ilha Barnabé, no canal do Porto de 

Santos, no litoral sul do Estado de São Paulo. 

Foram realizados vários ensaios nessa região devido à necessidade de 

execução de um aterro para pátio de containers no canal do Porto de Santos, 

devendo-se emergir o terreno até a cota de + 3,5 m com relação ao nível do mar. Essa 

área, denominada Área 3 por Massad et al. (2013), encontra-se indicada com a 

descrição “Local dos ensaios” na Figura 82, na qual é possível notar que o aterro já 

foi executado. 

 

Figura 82 - Vista aérea da região da Ilha Barnabé na Baixada Santista. 

 

 
Fonte: Google, modificado. 

 

III.3.1 História geológica e sobreadensamento 

Na região da Ilha Barnabé, encontram-se argilas de SFL muito sobreadensadas 

Classe 2, conforme apresentado anteriormente na Tabela 6. Esse tipo de argila, tem 
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como a principal causa do elevado sobreadensamento o peso das dunas eólicas que 

estiveram na região até cerca de 50 a 100 anos atrás, que devem ter sido usadas na 

ampliação do Porto de Santos até meados do século passado. 

Existiram dunas de areia com cerca de 4 m acima do nível do mar, o que levou 

o OCR das argilas à cerca de 2,5, próximo ao Cais Conceiçãozinha na região da Ilha 

de Santo Amaro (MASSAD 2009). 

Como foi visto na Revisão Bibliográfica, de acordo com Massad (2009), há 

indícios de ocorrências dessas dunas em várias outras localidades da Baixada 

Santista, na parte oeste da Ilha de São Vicente, imediações do rio Bugres e na região 

de Samaritá. 

Como abordado nos itens II.4.3.1 e II.4.3.3, a ocorrência de dunas causa um 

efeito de sobreadensamento tão elevado que encobre o efeito do envelhecimento, de 

modo a tornar possível a adoção de r = 1, desprezando sua influência. 

A adoção de r = 1 também se fundamenta através do cálculo desse fator. A argila 

da região da Ilha Barnabé encontra-se muito sobreadensada com valores de OCR 

superiores a dois (Massad et al., 2013). Como se mostrou através da Figura 7 e de 

dados de Lambe e Whitman (1979) (vide Tabela 1), para essa magnitude de OCR, o 

coeficiente de adensamento secundário, Cαε, é da ordem de 0,1% Com base nessas 

considerações, adotando-se Ce=0,1%, construiu-se a Tabela 26, a partir da qual 

pode-se observar que os cálculos validaram a possibilidade de desprezar o efeito do 

envelhecimento (r=1). 

 

Tabela 26 - Determinação do fator r da argila da região próxima à Ilha Barnabé. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

Ce 0,1% - Lambe e Whitman (1979)  

Cc/(1+e0) 0,43 - Massad (2009) 

Cαe/Cc 0,0023 - Calculado a partir da Eq.(6) 

Cr/Cc 10% - Massad (2009) 

(Cαe/Cc)/(1- Cr/Cc) 0,0025 - Calculado 

Cv 0,03 cm²/s Massad et al. (2013) 

Hd 10 m CPTus 101 e 110 

tp 1,192 anos 
Calculado (Teoria do Adensamento 

Unidimensional de Terzaghi)* 
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Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

t 100 anos Adotado** 

r 1,011 - Calculado a partir da Eq.(14) 

*Adotou-se T=1,128 ao representar grau de adensamento de 95%, em que é dito o término do 
adensamento primário. 
**Adotado t=100 anos com base na história geológica, pois as dunas estiveram ativas até 
recentemente. 

 

III.3.2 CPTus e parâmetros geotécnicos básicos 

Da Figura 83 a Figura 85 são apresentados os resultados de dois CPTus 

denominados CPTu 101 e CPTu 110, ambos na Área 3 da região da Ilha Barnabé. 

Percebe-se a existência de uma camada superior com cerca de 2 a 3 m de uma argila 

muito mole (mangue) seguida de areia até a profundidade de aproximadamente 5 m. 

Após essa camada inicial, tem-se uma espessa camada de argila de SFL que atinge 

profundidades de 24 e 19 m para os CPTus 101 e 110, respectivamente. As análises 

foram feitas desconsiderando-se a camada inicial de mangue e areia e pontos 

isolados que acusam ocorrência de lentes de areia a maiores profundidades. 

 

Figura 83 - Dados do CPTu 101 na região próxima à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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Figura 84 - Dados do CPTu 110 na região próxima à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

Figura 85 - Atrito Lateral: (a) do CPTu 101 e (b) do CPTu 110 na região próxima à Ilha 
Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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A Tabela 27 e a Tabela 28 mostram os parâmetros geotécnicos básicos 

adotados nas análises obtidos a partir de dados dos CPTus 101 e 110, 

respectivamente. 

 

Tabela 27 - Parâmetros geotécnicos básicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

σv0 14,9z + 20,5 kPa CPTu 101 (Figura 83) 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 101 (Figura 83) 

NA +0,8* m CPTu 101  (Figura 83) 

u0 10,0z + 8,0 kPa Calculado pelos dados do CPTu 101 

σ'v0 4,9z + 12,5 kPa Calculado pelos dados do CPTu 101 

*Acima do nível do terreno 
NA: nível d’água 

 

Tabela 28 - Parâmetros geotécnicos básicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

σv0 14,9z + 16,0 kPa CPTu 110 (Figura 84) 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 110 (Figura 84) 

NA +0,9* m CPTu 110 (Figura 84) 

u0 10,0z + 9,0 kPa Calculado pelos dados do CPTu 110 

σ'v0 4,9z + 7,0 kPa Calculado pelos dados do CPTu 110 

*Acima do nível do terreno 
NA: nível d’água 

 

III.3.3 Outros ensaios 

Serão apresentados dados de ensaios de adensamento e Vane Test, além do 

ensaio CPTu, que servirão como contraponto aos resultados da tensão de pré-

adensamento e da resistência não drenada estimados a partir da aplicação dos 

métodos apresentados nesse estudo. 
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III.3.3.1 Ensaio de Adensamento 

Andrade (2009) realizou ensaios de adensamento a partir de amostras 

indeformadas extraídas do furo de sondagem SRA-203 localizado na Área 3 da região 

da Ilha Barnabé próximo aos locais onde foram executados os CPTus 101 e 110. As 

amostras foram coletadas em amostradores de parede fina tipo Shelby, com 10 cm 

de diâmetro e 70 cm de comprimento. 

A Figura 86 mostra a localização das amostras extraídas no furo SRA-203, no 

perfil construído a partir de sondagem à percussão SPM-203. 

 

Figura 86 - Localização das amostras extraídas no furo SRA-203 próximo à Ilha Barnabé, no 
perfil do subsolo segundo a sondagem à percussão SPM-203. 

 

 
Fonte: Aguiar (2008) 

 

Conforme o resultado da sondagem SPM-203 apresentada na Figura 86 era 

esperado que entre as profundidades de 4,91 a 10,08 m houvesse uma camada 

homogênea, mas a análise táctil-visual e o ensaio de caracterização feitos por 
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Andrade (2009) revelaram a existência de duas subcamadas: de 4,91 a 8,00 m mais 

arenosa e de 8,00 a 10,08 m mais argilosa, em que se percebe que seria mais 

adequado classificar a primeira subcamada como sendo de transição. Andrade (2009) 

também observou discrepância entre os resultados da sondagem SPM-203 e suas 

análises para a camada de 10,08 a 19,68 m ao identificar que a amostra SRA-203(11) 

é arenosa e que, portanto, a camada de argila mole termina entre 16,60 e 18,00 m. 

Com isso, Andrade (2009) propôs uma nova estratigrafia para o local conforme 

apresentado na Figura 87. 

 

Figura 87 - Estratigrafia local próxima à Ilha Barnabé proposta por Andrade (2009) a partir 
de exame táctil visual e ensaios de caracterização. 

 

 
Fonte: Andrade (2009). 
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Devido às observações de Andrade (2009), fez-se uso apenas dos dados de 

ensaio de corpos de prova obtidos com amostras extraídas a profundidade de 8,00 a 

16,60 m (SRA-203(4) a SRA-203(10)). Além disso, também foram desprezados 

resultados de ensaios de corpos de prova cuja qualidade tenha sido classificada por 

Andrade (2009) como “pobre” ou “muito pobre” seguindo os métodos de classificação 

desenvolvidos por Lunne et al. 17(1997) e Coutinho18 (2007) (apud ANDRADE, 2009). 

Os resultados da classificação das amostras encontram-se na tabela da Figura 88. 

 

Figura 88 – Apresentação da qualidade e dos índices de vazios das amostras extraídas por 
Andrade (2009) na região próxima à Ilha Barnabé. 

 

 

Fonte: Andrade (2009). 

                                            

17 LUNNE, T.; BERRE, T.; STRANDVIK, S. Sample Disturbance Effects in Soft Low Plastic 
Norwegian Clay. Recent Developments in Soil and Pavement Mechanics, Almeida (ed), Balkema, 
Rotterdam, 1997. 
18 COUTINHO, R. Q. Characterization and engineering properties of Recife soft clays-Brazil. 
Characterization and Engineering Properties of Natural Soils. 2007. 
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Andrade (2009) realizou seus ensaios de adensamento utilizando prensas do 

tipo Bishop e moldou os corpos de prova com 2 cm de altura e 7 cm de diâmetro. Além 

dos ensaios de adensamento de 24h (mais usuais), foram também realizados ensaios 

de adensamento em que o critério de carregamento foi baseado na velocidade de 

deformação em que se aplica um novo incremento de tensão todas as vezes em que 

a velocidade de deformação específica (ε̇) era igual a 10-6 s-1, calculada de acordo 

com a expressão: 

 

ε̇ =  
∆H

H⁄

∆t
 (75) 

 

onde ΔH é a variação da altura do corpo de prova entre duas leituras consecutivas do 

extensômetro, H é a altura do corpo de prova na primeira leitura considerada para o 

cálculo e Δt é o intervalo de tempo entre as leituras consideradas. 

Fez-se uso dos dados obtidos com essa condição de ε̇ = 10-6 s-1, em que os 

valores da tensão de pré-adensamento obtidos situam-se entre as condições "fim do 

adensamento primário (Taylor)" e "final de 24 horas", conforme pode ser visto no 

exemplo da curva de compressibilidade obtida por Andrade (2009) para amostra 

extraída entre as profundidades 12,27 e 12,30 m, indicada na Figura 89. 

 
Figura 89 - Resultado do ensaio de adensamento para SRA-203 próximo à Ilha Barnabé 

realizado por Andrade (2009) para a condição �̇� = 10-6 s-1. 

 

 

Fonte: Andrade (2009). 
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Os resultados dos ensaios de adensamento edométrico (condição ε̇ = 10-6 s-1) 

das diversas amostras extraídas à profundidade entre 8,00 a 16,60 m (SRA-203(4) a 

SRA-203(10)) foram compilados na Figura 90. 

 

Figura 90 - Resultado dos ensaios de adensamento para SRA-203 próximo à Ilha Barnabé 
realizado por Andrade (2009) para a condição �̇� = 10-6 s-1. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

III.3.3.2 Vane Test 

Foram executados Vane Tests nas localidades dos CPTus 101 e 110 na região 

próxima à Ilha Barnabé. Como obteve-se apenas três pontos para a localidade do 

CPTu 110, não sendo representativo para determinação de uma tendência do perfil, 

e como obteve-se uma boa aproximação com os dados do CPTu 101, optou-se por 

uni-los, resultando no gráfico apresentado na Figura 91. 

Observa-se a partir da Figura 91 que o coeficiente que representa a taxa de 

aumento da resistência não drenada com a profundidade, c1, apresentou-se igual a 

1,85 kPa/m ao considerar apenas os dados dos VTs realizados próximos aos furos 

101 e 110 para profundidades superiores 6 m (desprezando a camada de mangue e 

areia junto à superfície). Entretanto, os diversos ensaios VT realizados na Ilha 

Barnabé e compilados por Massad (2009), como apresentado anteriormente na Figura 

27, revelaram a tendência de c1=1,47 kPa/m, valor adotado nas análises adiante, pois 

trata-se de uma cifra mais representativa das argilas de SFL da região.  
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Figura 91 - Vane Tests realizados nas localidades dos CPTus 101 e 110 próximos à Ilha 
Barnabé comparado aos dados compilados por Massad (2009). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.3.4 Estimativa da tensão de pré-adensamento (σ’a) e do OCR com base nos 

CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne (2017) e Odebrecht e 

Schnaid (2018) para estimativa da tensão de pré-adensamento da argila de SFL da 

região da Ilha Barnabé. 

III.3.4.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 27 e Tabela 28, 

respectivamente), os dados dos CPTus (Figura 83 e Figura 84, respectivamente) e o 

fator r (Tabela 26) aplicados à Eq. (35) definida no item II.5.1, foi possível construir as 

tabelas a seguir. 
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Tabela 29 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 101 (Tabela 27) 

b 30,98 kPa/m 
Calculado a partir dos dados do CPTu 101 

(Figura 83) 

r 1,00 - Calculado (Tabela 26) 

Nσt 3,28 - Calculado pela Eq.(35) 

(qt - σv0) (Vide Figura 83) kPa CPTu 101 (Tabela 27 e Figura 83) 

Nσt = (30,98-14,9)/(1*4,9) = 3,28 

 

Tabela 30 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 110 (Tabela 28) 

b 36,16 kPa/m 
Calculado a partir dos dados do CPTu 110 

(Figura 84) 

r 1,00 - Calculado (Tabela 26) 

Nσt 4,34 - Calculado pela Eq.(35) 

(qt - σv0) (Vide Figura 84) kPa CPTu 110 (Tabela 28 e Figura 84) 

Nσt = (36,16-14,9)/(1*4,9) = 4,34 

 

Com isso, fez-se uso da Eq. (1) para a determinação da tensão de pré-

adensamento pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016) e da Eq. (3) para obtenção 

do OCR, resultando nos gráficos apresentados na Figura 92 e na Figura 93 para os 

CPTus 101 e 110, respectivamente. 
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Figura 92 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 101 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

  
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 93 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 110 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.3.4.2 Metodologia de Mayne (2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 27 e Tabela 28, 

respectivamente) e os dados dos CPTus (Figura 83 e Figura 84) aplicados a algumas 

Reta média: 

σ’a=4,90z+147,76 

Reta média: 

σ’a=4,90z+96,82 
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das expressões definidas no item II.5.2, foi possível construir as tabelas a seguir. 

 

Tabela 31 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Mayne (2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

Bqmédio

calculado 0,42 - Calculado pela Eq. (22) 

Bqadotado
 0,45  Valor mínimo estudado por Mayne (2016) 

IR 10,99 - Calculado pela Eq. (41) 

φ' 24 ° Massad (2009) 

Mc 0,94 - Calculado pela Eq. (43) 

(qt - σv0) (Vide Figura 83) kPa CPTu 101 (Tabela 27 e Figura 83) 

Δu (Vide Figura 83)* kPa CPTu 101 (Figura 83) 

*Δu = u2-u0 

 

Tabela 32 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Mayne (2016) para estimativa da tensão de pré-adensamento. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

Bqmédio

calculado 0,45 - Calculado pela Eq. (22)  

IR 10,82 - Calculado pela Eq. (41) 

φ' 24 ° Massad (2009) 

Mc 0,94 - Calculado pela Eq. (43) 

(qt - σv0) (Vide Figura 84) kPa CPTu 110 (Tabela 28 e Figura 84) 

Δu (Vide Figura 84*) kPa CPTu 110 (Figura 84) 

*Δu = u2-u0 

 

Com os resultados de Mc e IR, estimou-se o valor de Nσt em 1,69 (ambos CPTus), 

uma vez que, como visto anteriormente, este fator equivale ao denominador da Eq. 

(44). Observa-se que o valor de Nσt encontrou-se muito fora do esperado, pois, como 

já citado, geralmente, varia de 3,3 (MAYNE et al.1998) a 3,4 (DEMERS; LEROUEIL, 

2002). Uma discussão mais ampla pode ser encontrada no item III.3.4.5 adiante. 

Fez-se uso das Eqs. (44) e (45) para a determinação das tensões de pré-

adensamento pelo Método de Mayne (2016) e da Eq. (3) para obtenção do OCR, 

resultando nos gráficos apresentados na Figura 94 e na Figura 95 para os CPTus 101 

e 110, respectivamente. 
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Figura 94 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 101 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 95 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 110 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

(qt- σv0): 

σ’a=9,50+286,36 

Δu: 

σ’a=11,29z+233,26 

Reta média: 

(qt- σv0): 

σ’a=12,31z+252,53 

Δu: 

σ’a=13,93z+233,31 
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III.3.4.3 Metodologia de Mayne (2017) 

Com a variação da resistência de ponta (qt) e do atrito lateral (fs) com a 

profundidade, conforme indicado na Figura 83 a Figura 85, foi possível calcular os 

parâmetros normalizados FR, Bq e Qt e, assim, plotar as Cartas de Classificação para 

os CPTus 101 e 110 mostradas nas figuras a seguir. 

 

Figura 96 – Carta de Classificação para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 97 – Carta de Classificação para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Das Cartas de Classificação apresentadas, pode-se notar que os pontos 
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localizaram-se entre as Zonas 3 e 4 para os dois CPTus, o que indica que, conforme 

Tabela 3, o material varia de silte argiloso à argila. Para o CPTu 101, como a 

distribuição entre as duas zonas foi semelhante, adotou-se o valor de Ic = 2,95, que 

corresponde ao valor de interface entre as duas zonas de modo que m’ = 0,982. Já 

para o CPTu 110, houve uma maior concentração na Zona 3, adotou-se Ic = 3,15 (valor 

dentro da faixa de variação da Zona 3 com maior aproximação ao limite inferior) de 

modo que m’ = 0,996. 

Com os valores de m’ definidos e os dados dos CPTus, a partir da Eq. (51) e da 

Eq. (3), obteve-se a variação da tensão de pré-adensamento e do OCR com a 

profundidade pelo Método de Mayne (2017) para a argila da região da Ilha Barnabé 

como ilustrado nas figuras a seguir. 

 

Figura 98 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 101 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Mayne (2017). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

  

Reta média: 

σ’a=4,68z+144,84 
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Figura 99 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 110 próximo à 
Ilha Barnabé pelo Método de Mayne (2017). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

III.3.4.4 Metodologia de Odebrecht e Schnaid (2018) 

Com os dados dos CPTus 101 e 110 (Figura 83 e Figura 84), com os resultados 

do ensaio de adensamento (Figura 90) obtidos por Andrade (2009) e com o 

conhecimento das tensões atuantes no perfil (Figura 83, Figura 84, Tabela 27 e Tabela 

28), foi possível calcular o valor do coeficiente k a partir de: σ’a = k.(qt-σv0). 

A tabela da Figura 88 fornece os valores dos índices de vazios inicial para cada 

amostra considerada nesse estudo (desprezando as amostras de qualidade “pobre” 

ou “muito pobre” e somente para as profundidades de 8,00 a 16,60 m), o que tornou 

possível plotar os gráficos de k x e0 obtidos para os CPTus 101 e 110 conforme 

apresentado na Figura 100 e na Figura 101, respectivamente. 

  

Reta média: 

σ’a=6,74z+139,08 
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Figura 100 - Obtenção de k em função de e0 para o CPTu 101. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 101 - Obtenção de k em função de e0 para a o CPTu 110. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Seguindo proposta de Odebrecht e Schnaid (2018), encontrou-se a equação 

potência da curva média para os CPTus 101 e 110 conforme apresentados na Eqs. 

(76) e (77), respectivamente: 

 

𝑘 = 0,362 𝑒0
−0,506

 (76) 

 

𝑘 = 0,367 𝑒0
−0,483

 (77) 

 

Como pode-se notar, as curvas apresentaram correlações muito baixas para k 
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como função potência de e0: R² = 0,12 e R² = 0,06 para os CPTus 101 e 110, 

respectivamente. Isso pode ter ocorrido devido à limitada faixa de valores de e0 (1,96 

≤ e0 ≤ 2,53) que se dispõe com os dados de Andrade (2009), resultando em grande 

dispersão, quando comparada ao extenso intervalo de e0 que se dispunha no trabalho 

que deu origem ao método (0,7 ≤ e0 ≤ 12,4) (ODEBRECHT; SCHNAID, 2018). 

Como não se pôde obter uma nova expressão aceitável de k = f (e0) a partir dos 

dados disponíveis para a argila da região próxima à Ilha Barnabé, fez-se uso da 

expressão fornecida por Odebrecht e Schnaid (2018) (vide Eq.(53)) que, por ser 

referente às argilas quaternárias brasileiras, é razoável aplicá-la ao solo da região da 

Ilha Barnabé. 

Desse modo, bastou-se tomar os dados de índice de vazios inicial com a 

profundidade obtidos por Andrade (2009) e aplicá-los à Eq.(53), resultando nos 

gráficos apresentados na Figura 102 e na Figura 103 para os CPTus 101 e 110, 

respectivamente. Vale destacar que os resultados são obtidos somente para as 

profundidades de ~8,00 a ~16,60 m, uma vez que o método ficou limitado às 

profundidades em que foram extraídas as amostras utilizadas nos ensaios de 

adensamento por Andrade (2009). 

 

Figura 102 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 101 próximo 
à Ilha Barnabé pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

σ’a=4,09z+93,20 
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Figura 103 - Estimativa da tensão de pré-adensamento e do OCR para o CPTu 110 próximo 
à Ilha Barnabé pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

III.3.4.5 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das metodologias 

apresentadas  

Na Figura 104 e na Figura 105 são apresentados os gráficos da tensão de pré-

adensamento e do OCR em função da profundidade para os CPTus 101 e 110, 

respectivamente, nas quais são apresentadas todas as curvas obtidas através das 

aplicações das metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016), Mayne 

(2017) e Odebrecht e Schnaid (2018), além dos resultados dos ensaios de 

adensamento disponíveis. 

 

  

Reta média: 

σ’a=4,60z+88,59 
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Figura 104 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da tensão de pré-
adensamento e do OCR para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

Figura 105 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da tensão de pré-
adensamento e do OCR para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Pela análise da Figura 104 e Figura 105, percebe-se uma grande aproximação 

entre os valores estimados para a tensão de pré-adensamento e o OCR pelas 

metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2017) e Odebrecht e Schnaid 

(2018), que também se aproximaram dos dados do ensaio de adensamento realizado 
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por Andrade (2009). 

O Método de Odebrecht e Schnaid (2018), agora aplicado a uma argila marinha 

quaternária brasileira, como formulação proposta pelos autores, apresentou valores 

mais compatíveis com os dados do ensaio de adensamento e com a faixa de valores 

de OCR de referência para as argilas de SFL apresentada por Massad (2009): entre 

1,5 e 2,5 (vide Figura 18). Vale comentar que, para a argila de SFL da região próxima 

à Ilha Barnabé, se chegou à conclusão que r = 1, ou seja, o envelhecimento tem uma 

parcela desprezível no sobreadensamento, o que vai ao encontro do princípio indicado 

pelos autores de que a associação da tensão de pré-adensamento somente ao índice 

de vazios é válida para depósitos recentes (baixa influência do envelhecimento no 

sobreadensamento). 

Já com a aplicação da metodologia de Mayne (2016), tanto para estimativa em 

termos de resistência de ponta do cone quanto em termos de pressão neutra, 

obtiveram-se curvas com valores de tensão de pré-adensamento significativamente 

superiores às obtidas pelos demais métodos: chegou-se a uma média de 88% e 159% 

superior à obtida pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016), 174% e 183% superior 

à obtida pelo Método de Odebrecht e Schnaid (2018) e 93% e 83% superior à obtida 

pelo Método de Mayne (2017) para os CPTus 101 e 110, respectivamente. 

O gráfico da Figura 106 foi plotado para avaliar a sensibilidade dos parâmetros 

de entrada no cálculo da estimativa da tensão de pré-adensamento pelo Método de 

Mayne (2016). Se considerou a variação de Bq entre 0,45 e 0,75, portanto mesma 

faixa de valores das argilas estudadas por Mayne (2016) para desenvolver o método 

e foram compilados os dados dos três estudos de caso apresentados nesse trabalho 

para fins comparativos. 

Pela análise da Figura 106, observou-se que variações no coeficiente Bq 

impactam demasiadamente os resultados (valores de Nσt). Embora os efeitos da 

variação de Bq tenham sido minimizados ao se adotar um valor médio para todo o 

perfil, conforme proposto por Mayne (2016), e tenha se restringido Bq mínimo a 0,45, 

o Nσt encontrado para a argila de SFL da região próxima à Ilha Barnabé ficou muito 

aquém de valores de referência. O valor do ângulo de atrito relativamente baixo 

também contribuiu para reduzir o Nσt estimado para a argila de SFL estudada. 
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Figura 106 – Análise de sensibilidade paramétrica para a estimativa de Nσt pelo Método de 
Mayne (2016) para todos os estudos de caso. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

A Tabela 33 a seguir resume os valores de Nσt obtidos pelos métodos de Mayne 

(2016), Mayne (2017) e Massad (2009, 2010, 2016) e o inverso de k pelo Método de 

Odebrecht e Schnaid (2018). 

 

Tabela 33 – Fator empírico Nσt e OCR médio da argila de SFL da região da Ilha Barnabé 
pelos diversos métodos. 

 

Método 
Nσt / OCRmédio 

CPTu 101 CPTu 110 

Massad (2009, 2010, 2016) 3,28 / 2,7 4,34 / 2,2 

Mayne (2016), (qt-σv0) 1,69 / 5,3 1,69 / 5,7 

Mayne (2016), (Δu) - / 4,9 - / 5,7 

Mayne (2017) - / 2,7 - / 3,1 

Odebrecht e Schnaid (2018) 4,73 / 2,0 4,74 / 2,2 

 

Ao comparar os valores de Nσt obtidos pelos métodos de Massad (2009, 2010, 

2016), Mayne (2016), Mayne (2017) e Odebrecht e Schnaid (2018) é evidente a 

grande variação entre os mesmos, de modo que apenas o resultado da aplicação do 

Método de Massad (2009,2010, 2016) para o CPTu 101 ficou mais próximo aos 

valores referenciados por Mayne et al. (1998) e Demers e Leroueil (2002): 3,3 e 3,4. 

Com o resultado de 15 CPTus na mesma região, Massad (2016) obteve, em média, 

Nσt =3,9. 
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Em termos de OCR, tomando como referência valores indicados por Massad 

(2009) para as argilas de SFL que sofreram sobreadensamento elevado devido à ação 

de dunas (vide Tabela 6 e item III.3.1): OCR>2 e OCR ≅ 2,5, observa-se que a 

aplicação dos métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2017) e Odebrecht e 

Schnaid (2018) apresentaram resultados mais próximos aos esperados a partir da 

história geológica do solo. A aplicação do Método de Mayne (2016), porém, levou a 

valores de OCR médio de 5, com grande dispersão, o que não representa bem a argila 

de estudo. Os resultados comparativos de OCR podem ser vistos na Figura 107. 

 

Figura 107 - Comparação entre os OCRs dos CPTus 101 e 110 próximos à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Vale destacar que foram tomados apenas dados de ensaios de adensamento 

feitos a partir de amostras indeformadas extraídas de um único furo de sondagem 

para usar como contraponto às aplicações dos métodos. Esse furo era próximo, mas 

não coincidente, com os pontos onde foram executados os CPTus 101 e 110. Com 

isso, é evidente a importância do conhecimento da história geológica da região, 

buscando-se maior embasamento na interpretação dos resultados. 
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III.3.5 Estimativa da resistência não drenada (Su) com base nos CPTus 

A seguir, serão apresentadas as análises feitas a partir das aplicações dos 

Métodos de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021) para estimativa 

da resistência não drenada da argila de SFL da região próxima à Ilha Barnabé. 

III.3.5.1 Metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 27 e Tabela 28, 

respectivamente) e os dados dos CPTus (Figura 83 e Figura 84) aplicados à Eq. (37) 

definida no item II.5.1, foi possível construir as tabelas a seguir. 

 

Tabela 34 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) para a estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 101 (Figura 83) 

b 30,98 kPa/m Calculado a partir do CPTu 101 

c1 1,47 kPa/m Massad, 2009 (Figura 91) 

Nkt 10,94 - Calculado pela Eq. (37) 

(qt – σv0) (Vide Figura 83) kPa CPTu 101 (Tabela 27 e Figura 83) 

Nkt = (30,98-14,9)/1,47=10,94 

 

Tabela 35 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Massad (2009, 2010, 2016) para a estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 110 

b 36,16 kPa/m Calculado a partir do CPTu 110 

c1 1,47 kPa/m Massad, 2009 (Figura 91) 

Nkt 14,47 - Calculado pela Eq. (37) 

(qt – σv0) (Vide Figura 84) kPa CPTu 110 (Tabela 28 e Figura 84) 

Nkt = (36,16-14,9)/1,47=14,47 

 

Com isso, fez-se uso da segunda expressão da Eq. (2), a qual se baseia no fator 

empírico Nkt, para a determinação da resistência não drenada pelo Método de Massad 

(2009, 2010, 2016), resultando nos gráficos apresentados na Figura 108 e na Figura 
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109 para os CPTus 101 e 110, respectivamente. 

 

Figura 108 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 109 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

Su=1,47z+44,33 

Reta média: 

Su=1.47z+29,05 
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III.3.5.2 Metodologia de Mayne (2016)  

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 27 e Tabela 28) e os dados dos 

CPTus (Figura 83 e Figura 84) aplicados à Eq. (50) definida no item II.5.2, foi possível 

construir a Tabela 36 e a Tabela 37 e determinar as resistências não drenadas para 

os CPTus 101 e 110 apresentadas na Figura 110 e na Figura 111, respectivamente. 

 

Tabela 36 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Mayne (2016) para a estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

qt (Vide Figura 83) kPa Dados do CPTu 101 

u2 (Vide Figura 83) kPa Dados do CPTu 101 

σ'v0 4,9z + 12,5 kPa Tensões no perfil resumidas na Tabela 27 

 

Tabela 37 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Mayne (2016) para a estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

qt (Vide Figura 84) kPa Dados do CPTu 110 

u2 (Vide Figura 84) kPa Dados do CPTu 110 

σ'v0 4,9z + 7,0 kPa Tensões no perfil resumidas na Tabela 28 

 

Da Tabela 31 e Tabela 32, tem-se que Bq ≅ 0,45 para ambos os CPTus, o que 

corresponde implicitamente a Nkt = 7,1, pois o desenvolvimento do Método de Mayne 

(2016) tem passagem pela Eq.(46) em que o fator empírico depende exclusivamente 

de Bq. Nota-se que o valor obtido fica muito aquém da faixa de Nkt de 15 a 19 indicada 

por Senneset et al. (1989) para argilas sobreadensadas. Uma discussão mais ampla 

pode ser encontrada no item III.3.5.4 adiante. 
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Figura 110 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 111 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Mayne (2016). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
 

Reta média: 

Su=1,95z+79,32 

Reta média: 

Su=2,71z+64,00 
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III.3.5.3 Metodologia de Futai (2021) 

Com os parâmetros geotécnicos básicos (Tabela 27 e Tabela 28, 

respectivamente) e os dados dos CPTus (Figura 83 e Figura 84) aplicados a algumas 

das expressões definidas no item II.5.5, foi possível construir a Tabela 38 e a Tabela 

39 para os CPTus 101 e 110, respectivamente. 

 

Tabela 38 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Futai (2021) para estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 101 (Tabela 27) 

ρqt 30,98 kPa/m Calculado a partir do CPTu 101 

ρu 18,48 kPa/m Calculado a partir do CPTu 101 

Nkt,m 13,72 - Calculado pela Eq. (58) 

Nke,m 11,59 - Calculado pela Eq. (59) 

(qt – σv0) (Vide Figura 83) kPa CPTu 101 (Tabela 27 e Figura 83) 

(qt – u2) (Vide Figura 83) kPa CPTu 101 (Tabela 27 e Figura 83) 

Nkt,m = 1/[-0,00013*(30,98-14,9)+0,075] = 13,72 
Nke,m = 1/[-0,00006*(30,98-18,48)+0,087] = 11,59 

 

Tabela 39 - Parâmetros geotécnicos do CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé para aplicação da 
metodologia de Futai (2021) para estimativa da resistência não drenada. 

 

Parâmetro 
geotécnico 

Valores 
aproximados 

Unidade Referências 

γn 14,9 kN/m³ CPTu 110 (Tabela 28) 

ρqt 36,16 kPa/m Calculado a partir do CPTu 110 

ρu 20,69 kPa/m Calculado a partir do CPTu 110 

Nkt,m 13,84 - Calculado pela Eq. (58) 

Nke,m 11,62 - Calculado pela Eq. (59) 

(qt – σv0) (Vide Figura 84) kPa CPTu 110 (Tabela 28 e Figura 84) 

(qt – u2) (Vide Figura 84) kPa CPTu 110 (Tabela 28 e Figura 84) 

Nkt,m = 1/[-0,00013*(36,16-14,9)+0,075] = 13,84 
Nke,m = 1/[-0,00006*(36,16-20,69)+0,087] = 11,62 

 

Com isso, fez-se uso da segunda e terceira expressões da Eq. (2), as quais se 

baseiam no fator empírico Nkt,m e Nke,m, para a determinação da resistência não 

drenada pelo Método de Futai (2021), resultando nos gráficos apresentados na Figura 
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112 e na Figura 113 para os CPTus 101 e 110, respectivamente. 

 

Figura 112 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Futai (2021). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 113 - Estimativa da resistência não drenada para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé 
pelo Método de Futai (2021). 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Reta média: 

Nkt,m: 

Su=1,17z+35,35 

Nke,m: 

Su=1,08z+27,77 

Reta média: 

Nkt,m: 

Su=1,54z+30,35 

Nke,m: 

Su=1,33z+28,08 
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III.3.5.4 Comparação e discussão dos resultados das aplicações das metodologias 

apresentadas  

Na Figura 114 e na Figura 115 são apresentados os gráficos da resistência não 

drenada em função da profundidade para os CPTus 101 e 110, respectivamente, nas 

quais são apresentadas todas as curvas obtidas através das aplicações das 

metodologias de Massad (2009, 2010, 2016), Mayne (2016) e Futai (2021). 

 

Figura 114 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da resistência não 
drenada para o CPTu 101 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

As curvas referentes às aplicações do Método de Futai (2021) apresentaram boa 

concordância com os dados do Vane Test e com a correlação de referência de dados 

da Ilha Barnabé indicada por Massad (2016). Contudo, vale destacar que, ao se 

calcular o valor de ρSu implícito a partir das Eqs. (56) e (57) e ao lançar os pontos nos 

gráficos apresentados na Figura 36-b (valores positivos) e Figura 37, observa-se, 

conforme ilustra a Figura 116, que os pontos encontram-se justamente na faixa de 

valores que apresentaram grande dispersão, como comentado no item II.5.5. Na 

Figura 116, também foram plotados os pontos obtidos com o VT para efeito de 

comparação.   Os   valores   de   ρSu   implícitos, calculados  pela   Eq.  (56),  foram  de 
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Figura 115 - Comparação dos diferentes métodos para estimativa da resistência não 
drenada para o CPTu 110 próximo à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 116 - Plotagem dos pontos determinados com a aplicação do Método de Futai (2021) 
e com o Vane Test para os CPTus 101 e 110 próximos à Ilha Barnabé. 

 

 
Fonte: Futai (2021), modificado. 

 

ρSu=1,17 e 1,54 kPa/m para os CPTus 101 e 110, enquanto que pela Eq. (57), foi de 

ρSu=1,08 ρSu=1,33 kPa/m para os CPTus 101 e 110, respectivamente. Vale lembrar 
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que o valor de referência indicado por Massad (2009, 2016) (Figura 27 e Figura 91) 

para a região da Ilha Barnabé é de ρSu=c1=1,47 kPa/m, como plotado no gráfico da 

Figura 116. 

A aplicação do Método de Massad (2009, 2010 e 2016) para o CPTu 110 

apresentou bons ajustes com os dados do Vane Test e com a correlação de referência 

de dados da Ilha Barnabé indicada por Massad (2009, 2016). Para o CPTu 101, sua 

estimativa levou a valores de resistência, em média, da ordem de 53% superior às 

obtidas pelo Método do Futai (2021) baseada no Nke, método com melhor ajuste frente 

aos contrapontos. 

Para a estimativa da resistência não drenada pelo Método de Mayne (2016), 

também foi avaliada a sensibilidade dos parâmetros de entrada no cálculo de Nkt. Se 

considerou a variação de Bq entre 0,45 e 0,75, portanto mesma faixa de valores das 

argilas estudadas por Mayne (2016) para desenvolver o método, e foram compilados 

os dados dos três estudos de caso apresentados nesse trabalho para fins 

comparativos. 

 

Figura 117 - Análise de sensibilidade paramétrica para a estimativa de Nkt pelo Método de 
Mayne (2016) para todos os estudos de caso. 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Para a faixa de valores de Bq das argilas estudadas por Mayne (2016) 

(0,45<Bq<0,75), nota-se pelo gráfico da Figura 117 que Nkt varia de 7,1 a 15,6. 

Senneset et al. (1989) indicaram que Nkt varia de 10 a 15 para argilas normalmente 

adensadas e de 15 a 19 para as sobreadensadas. Portanto, segundo premissa de 
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Senneset et al. (1989), a estimativa de Mayne (2016) fica restrita a resultados para 

argilas normalmente adensadas. 

Os valores de resistência não drenada pelo Método de Mayne (2016) é cerca de 

150% superior aos determinados por Futai (2021) pelo Nke para ambos os CPTus. 

Vale destacar que foram tomados apenas dados de ensaio de Vane Test para 

usar como contraponto às aplicações dos métodos e uma correlação. É interessante 

que sejam tomados mais resultados de ensaios para uma melhor avaliação da 

validade dos métodos. 

Foi feita uma avaliação da relação Su/σ’a para os métodos que estimam ambos 

os parâmetros: Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016). Para o Método de 

Massad (2009, 2010, 2016), obteve-se Su/σ’a=0,30 para ambos os CPTus. Para o 

Método de Mayne (2016), através da tensão de pré-adensamento estimada em termos 

de resistência de ponta, obteve-se Su/σ’a=0,25 e Su/σ’a=0,24 para os CPTus 101 e 

110, respectivamente; enquanto que, em termos de excesso de pressão neutra, 

obteve-se Su/σ’a=0,30 e Su/σ’a=0,28 para os CPTus 101 e 110, respectivamente. 

Dessa forma, vê-se que, embora os valores de Su e σ’a, vistos de modo isolado, 

tenham sido bem discrepantes entre os métodos, para a relação entre os parâmetros 

houve proximidade de resultados. 

Como referência, tem-se a correlação empírica da relação Su/σ’a proposta por 

Mayne e Mitchell (1988) apresentada na Eq. (19). A partir dos ensaios realizados por 

Andrade (2009), tomou-se conhecimento do índice de plasticidade da argila de SFL 

da região da Ilha Barnabé: IP=75%. Com isso, tem-se que a relação Su/σ’a, pela 

correlação de Mayne e Mitchell (1988), é 0,39, se mostrando significativamente 

superior aos obtidos através das aplicações dos métodos. 

Ao comparar os valores de Nkt obtidos pelos métodos de Mayne (2016), Massad 

(2009, 2010, 2016) e Futai (2021), conforme apresentado na tabela resumo a seguir, 

nota-se uma grande diferença entre os resultados. 

 
Tabela 40 – Fator empírico Nkt da argila de SFL da região próxima à Ilha Barnabé pelos 

diversos métodos. 
 

Método 
Nkt 

CPTu 101 CPTu 110 

Massad (2009, 2010, 2016) 10,9 14,5 

Mayne (2016) 7,1 7,1 

Futai (2021) 13,7 13,8 
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Senneset et al. (1989) apontam uma faixa de Nkt variando de 15 a 19 para argilas 

sobreadensadas como é o caso da argila de SFL da região próxima à Ilha Barnabé 

que sofreu sobreadensamento por sobrecarga (peso das dunas). Como pode se notar 

pelos gráficos da Figura 114 e Figura 115, os Método de Futai (2021) e de Massad 

(2009, 2010, 2016) para o CPTu 110, que se aproximaram mais da faixa de valores 

referenciadas por Senneset et al. (1989), apresentaram curvas mais próximas aos 

dados de referência. Para as estimativas de Massad (2009, 2010, 2016) para o CPTu 

101 e, sobretudo, Mayne (2016), por resultarem em Nkt mais baixos, levaram a um 

afastamento das curvas no sentido de majorar a resistência.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES GERAIS 

De um modo geral, as comparações dos resultados obtidos por diversos 

métodos, alguns deles recentes, foram bem sucedidas, tanto quando cotejadas entre 

si quanto em relação a outros tipos de ensaios, quer de laboratório, quer de campo. 

A seguir, são apresentadas as principais conclusões da presente pesquisa, que 

versou sobre o uso do CPTu para a estimativa da tensão de pré-adensamento e da 

resistência ao cisalhamento não drenada, à luz dos conhecimentos da história 

geológica dos locais estudados: 

1. Sobre as metodologias utilizadas: 

1.1. O Método de Massad (2009, 2010, 2016) foi desenvolvido com base em 

observações do comportamento dos resultados dos CPTus feitos em argilas 

de SFL da Baixada Santista. Um ponto que merece destaque sobre esse 

método é que ele necessita dos valores dos parâmetros medidos 

diretamente através de ensaios específicos para fazer a estimativa 

pontualmente nos locais em que foram realizados os CPTus. No geral, as 

estimativas da tensão de pré-adensamento e da resistência não drenada 

pelo Método de Massad (2009, 2010, 2016) apresentaram bons ajustes com 

os dados de ensaios disponíveis para as argilas marinhas estudadas. 

1.2. O Método de Mayne (2016) se baseia nas formulações disponíveis pela 

Teoria dos Estados Críticos e pela Teoria da Expansão da Cavidade 

Cilíndrica que, quando combinadas, levaram a equações simplificadas para 

estimar a tensão de pré-adensamento e a resistência não drenada. Pelas 

análises, notou-se que o Método de Mayne (2016) para a estimativa da 

tensão de pré-adensamento e da resistência não drenada é sensível a 

valores extremos do parâmetro Bq, o que pode prejudicar as análises. 

1.3. Mayne (2017) estabeleceu uma formulação empírica para a determinação 

da tensão de pré-adensamento, visando incluir os mais variados tipos de 

solos em termos de granulometria (areias, siltes e argilas). Isso foi feito 

através do expoente m’ da Eq. (51), que é função apenas do IC (índice de 

classificação dos materiais), o qual pode ser estimado através dos ábacos 

de Robertson (1990). Com isso, nota-se que a base do seu método é 

simplesmente a classificação do tipo de solo pelo CPTu. No geral, para as 
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argilas marinhas estudadas, m’ assumiu valores próximos de 1 e a 

estimativa pelo Método de Mayne (2017) resultou em tensões de pré-

adensamento ligeiramente acima dos dados de ensaios disponíveis. 

1.4. Odebrecht e Schnaid (2018) propuseram uma equação para a estimativa 

da tensão de pré-adensamento para as argilas quaternárias brasileiras a 

partir de uma base puramente empírica. Admitiram que a relação (k) entre 

a tensão de pré-adensamento e a resistência de ponta líquida do cone (qt-

σv0) é dependente do índice de vazios do solo (e). No geral, o Método de 

Odebrecht e Schnaid (2018) se mostrou mais conservador frente aos 

demais. A aplicação paras argilas de Bothkennar e Torp Clay subestimou 

os valores das tensões de pré-adensamento. Pôde-se notar pelas análises 

apresentadas que, para todos os estudos de caso estudados, as curvas 

estimadas através desse método aproximaram-se mais das curvas 

referentes às histórias geológicas que consideram apenas o efeito de 

sobrecarga no sobreadensamento (como para o caso da argila da região 

próxima à Ilha Barnabé, o envelhecimento tem uma parcela desprezível no 

sobreadensamento, a estimativa apresentou bons ajustes aos dados 

disponíveis). Vale comentar que os próprios autores, no desenvolvimento 

do método, partiram do princípio que é válida a associação da tensão de 

pré-adensamento somente ao índice de vazios, porque, para as argilas que 

estudaram (argilas quaternárias brasileiras), por pertencerem a depósitos 

recentes, não apresentam tanta influência do envelhecimento no seu 

sobreadensamento. Outro ponto interessante de ser comentado a respeito 

do uso do método está na dificuldade para a determinação de k como uma 

função potência do índice de vazios, devido à grande dispersão dos dados, 

restritos a uma pequena faixa de valores. Só foi possível a sua aplicação 

recorrendo à equação geral de k=f(e) obtida para as argilas quaternárias 

brasileiras, mesmo com sua grande dispersão. 

1.5. O Método de Futai (2021) tem uma base puramente empírica na tentativa 

de representar através de uma curva a correlação entre a taxa de 

crescimento da resistência não drenada com a profundidade e as taxas de 

crescimento da resistência de ponta e da pressão neutra com a 

profundidade. Para as argilas marinhas estudadas, notou-se que os pontos 

lançados nos gráficos indicados pelo autor (Figura 36 e Figura 37) “caem” 
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justamente na faixa de valores que apresentaram grande dispersão, 

fazendo com o que o ajuste à curva proposta por Futai (2021) nesse trecho 

seja questionável. 

2. Sobre a história geológica dos estudos de casos: 

Em geral, os vários métodos de análise aplicados apresentaram resultados 

consistentes com a história geológica de cada local estudado. Todos os casos 

analisados apresentaram algo em comum, qual seja, o efeito de sobrecargas nos 

depósitos argilosos marinhos. Em dois deles, a saber, o de Bothkennar e o de 

Torp, ocorreram efeitos do envelhecimento. No caso próximo à Ilha Barnabé, o 

sobreadensamento causado pelo peso das dunas eólicas até recentemente, cerca 

de 50 a 100 anos atrás, encobriu o efeito do envelhecimento. 

3. Sobre os resultados dos estudos de casos no que se refere à tensão de pré-

adensamento: 

3.1. Para a argila de Bothkennar: os resultados dos métodos de Mayne (2016) 

e Massad (2009, 2010, 2016) apresentaram melhores ajustes ao compará-

los com os dados dos ensaios disponíveis e ao associá-los ao que se 

conhece da história geológica do depósito. O Método de Mayne (2017) 

levou a valores levemente mais elevados de OCR e o Método de Odebrecht 

e Schnaid (2018), em contrapartida, ao usar a equação k=f(e0) das  argilas 

quaternárias brasileiras, face à escassez de dados, levou a valores mais 

baixos de OCR. Em resumo, notou-se que o OCR para a argila de 

Bothkennar variou entre 1,3 e 1,7. 

3.2. Para a Torp Clay: os resultados dos métodos de Mayne (2016), Mayne 

(2017) e Massad (2009, 2010, 2016) apresentaram melhores ajustes ao 

compará-los com os dados dos ensaios disponíveis e ao associá-los ao que 

se conhece da história geológica do depósito. O Método de Odebrecht e 

Schnaid (2018), mais uma vez levou a valores mais baixos de OCR, pelos 

motivos já expostos. Em resumo, notou-se que o OCR para a Torp Clay 

variou entre 1,4 e 2,4. 

3.3. Para a argila de SFL da região da Ilha Barnabé: os resultados dos métodos 

de Mayne (2017), Odebrecht e Schnaid (2018) e Massad (2009, 2010, 2016) 
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apresentaram melhores ajustes ao compará-los com os dados dos ensaios 

disponíveis e ao associá-los ao que se conhece da história geológica do 

depósito. Pela aplicação do Método de Mayne (2016) à essa argila, foi 

possível notar que variações do coeficiente Bq afetam demasiadamente o 

valor de IR prejudicando as análises. Em resumo, notou-se que o OCR para 

a argila da região da Ilha Barnabé variou entre 1,8 e 3,0. 

4. Sobre os resultados dos estudos de casos no que se refere à resistência não 

drenada: 

4.1. Para a argila de Bothkennar: os resultados dos métodos de Mayne (2016) 

e Massad (2009, 2010, 2016) apresentaram bons ajustes ao compará-los 

com os dados de VT e pressiômetro, enquanto que o Método de Futai 

(2021) a partir do fator empírico Nkt,m se ajustou melhor aos dados do DMT 

e do ensaio triaxial. A estimativa pelo Método de Futai (2021) a partir do 

fator empírico Nke,m resultou em valores de resistência não drenada 

consideravelmente inferiores aos valores de referência. 

4.2. Para a Torp Clay: os resultados dos métodos de Massad (2009, 2010, 2016) 

e Futai (2021) a partir do fator empírico Nke,m foram os que apresentaram 

melhores ajustes aos dados do VT disponíveis. As estimativas pelo Método 

de Futai (2021) a partir do fator empírico Nkt,m e, sobretudo, pelo Método de 

Mayne (2016) levaram a valores elevados de resistência não drenada. 

4.3. Para a região da Ilha Barnabé: as estimativas pelos métodos de Massad 

(2009, 2010, 2016) e Futai (2021), tanto por Nkt,m como por Nke,m, 

apresentaram bons ajustes aos dados de ensaio e correlação de referência 

disponíveis. A aplicação do Método de Mayne (2016) levou a valores 

elevados de resistência não drenada. 

5. Sobre a relação Su/σ’a: 

Para os métodos de Massad (2009, 2010, 2016) e Mayne (2016), que apresentam 

estimativas tanto para a tensão de pré-adensamento quanto para a resistência não 

drenada, calculou-se a relação Su/σ’a e tomou-se como referência a correlação 

empírica de Mayne e Mitchell (1988). 
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5.1. Para o Método de Massad (2009, 2010, 2016), como, no geral, obteve-se 

bons ajustes aos dados disponíveis tanto para Su quanto para σ’a, obteve-

se, como consequência, uma relação Su/σ’a próxima a esperada; 

5.2. Para o Método de Mayne (2016), obteve-se um cenário diferente para cada 

estudo de caso: 

a) Para a argila de Bothkennar: como Su e σ’a, individualmente, 

apresentaram bons ajustes aos dados disponíveis, obteve-se como 

consequência uma relação Su/σ’a próxima a esperada; 

b) Para a Torp Clay: obteve-se bom ajuste para σ’a, mas Su foi 

nitidamente superestimada, como consequência a relação Su/σ’a 

apresentou-se elevada; 

c) Para o caso da argila da região próxima à Ilha Barnabé: tanto Su 

quanto σ’a foram superestimados em mesmo grau, de modo que ao 

tomar a relação entre os dois parâmetros, chegou-se a valores próximos 

ao que eram esperados. 

5.3. O emprego da correlação de Mayne e Mitchell (1988) como contraponto aos 

resultados obtidos pelas aplicações dos métodos de Mayne (2016) e 

Massad (2009, 2010, 2016) foi feito com cautela, validando com o que se 

esperava através dos dados de ensaio, pois é importante salientar que trata-

se de uma correlação empírica que foi desenvolvida a partir de dados que 

apresentaram grande dispersão (vide Figura 12). Para os casos da Torp 

Clay e da argila de SFL da região próxima à Ilha Barnabé, a correlação 

indicou valores bastante inconsistentes com o que era esperado a partir dos 

dados de ensaios disponíveis. 

6. Sugestões para pesquisas futuras: 

6.1. Determinar os índices de vazios em amostras de diferentes solos e verificar 

a validação do Método de Odebrecht e Schnaid (2018). 

6.2. Avaliar a aplicação dos métodos apresentados a outros tipos de solos. 

6.3. Estudar a aplicabilidade de métodos para a estimativa de outros parâmetros 

geotécnicos a partir de dados do CPTu, como por exemplo (apud Schnaid 
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e Odebrecht, 2012): os métodos de Mayne et al.19 (1990) e de Brown e 

Mayne20 (1993) para a estimativa do coeficiente de empuxo no repouso; os 

métodos de Kulhawy e Mayne21 (1990) e Duncan e Buchignami22 (1975) 

para a estimativa do módulo edométrico e; Senneset e Janbu23 (1985); 

Sandven24 (1990); Kulhawy e Mayne25 (1990) para a estimativa do ângulo 

de atrito interno efetivo. 

6.4. Fazer uma análise estatística mais aprofundada do impacto da variação do 

parâmetro Bq na estimativa da tensão de pré-adensamento e da resistência 

não drenada pelo Método de Mayne (2016). 

 

                                            

19 MAYNE, P. W.; KULHAWY, F. H.; KAY, J. N. Observations on the development of pore-water 
pressures during piezocone testing in clays. Canadian Geotech. Journal, v. 27, n. 4, p. 418428, 
1990. 
20 BROWN, D. N.; MAYNE, P. W. Stress history profiling of marine clays by piezocone. 4th 
Canadian Conf. Marine Geotech. Eng., Memorial University, Newfoundland, v. 1, p. 1305-1312, 1993. 
21 KULHAWY, F. H.; MAYNE, P. W. Manual on estimating soil properties for foundation design. 
Ithaca: Geotech. Eng. Group, Cornell Univ., 1990. 
22 DUNCAN, J. M.; BUCHIGNANI, A. L. An engineering manual for settlement studies. Berkeley: 
Department of Civil Engineering, University of California, 1975. 
23 SENNESET, K.; JANBU, N. Shear strength parameters obtained from static penetration tests. 
ASTM special technical pub., STP 883. Symp. Shear Strength of Marine Sediments, San Diego, p. 41-
54, 1985. 
24 SANDVEN, R. Strength and deformation properties of fine grained soils obtained from 
piezocone tests. Thesis (Ph.D.) – Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway, 1990. 
25 KULHAWY, F. H.; MAYNE, P. W. Manual on estimating soil properties for foundation design. 
Ithaca: Geotech. Eng. Group, Cornell Univ., 1990. 
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ANEXO A - PERFIL DO SUBSOLO DE BOTHKENNAR. 

 

Fonte: Nash et al. (1992-a)  
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ANEXO B - RESULTADOS DE ENSAIOS REALIZADOS NA ARGILA DE 

BOTHKENNAR. 

 

Fonte: Nash et al. (1992-b) 
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Fonte: Nash et al. (1992-b) 

 


