
Capítulo 5 

ENSAIOS DE LABORATÓRIO COM 

AMOSTRAS DO SÍTIO EXPERIMENTAL 

5.1 Amostras Utilizadas e Programa de Ensaios 

Buscando-se melhorar o entendimento de aspectos essenciais do comportamento das 

argilas da Formação Guabirotuba, um amplo programa de ensaios de laboratório foi 

implementado no decorrer do presente estudo. 

Conforme descrito no Capítulo 4, o terreno da Área 1 possui um menor grau de 

intemperismo químico em comparação com o solo da Área 2. Devido a esse fato, 

optou-se por centrar os estudos de laboratório no perfil da Área 1, que exibe 

características tipicamente encontradas em boa parte dos sedimentos que preenchem 

a Bacia de Curitiba. Essas feições referem-se à consistência elevada, à presença de 

fraturas (muitas das quais com aspecto polido) e à coloração com o predomínio de 

tons cinzas ou marrons. Para a retirada de amostras, procedeu-se à abertura de alguns 

poços e trincheiras no Sítio Experimental. Os trabalhos de escavação e de coleta das 

amostras foram descritos no item 4.2. 

A Tabela 5.1 traz um resumo dos ensaios realizados. Ao todo 28 amostras foram 

estudadas dentro de um programa que envolveu ensaios de caracterização, 
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adensamento, cisalhamento direto, triaxial e determinações de sucção com papel 

filtro. Algumas análises com microscopia eletrônica e difratometria de raios-X 

também são disponíveis. Os ensaios de deformabilidade, resistência e a determinação 

de curvas características contemplaram tanto solo indeformado como reconstituído. 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Materiais e Estruturas – 

LAME/LACTEC, Centro Politécnico da UFPR. Essa instituição possui um sistema 

de qualidade e ensaios geotécnicos credenciados pelo INMETRO, bem como a 

certificação ISO 9002/94. A ampla maioria dos equipamentos (extensômetros, 

transdutores, anéis dinamométricos, vidraria, balanças e outros dispositivos) conta 

com certificados de calibração, que são renovados periodicamente. As instalações do 

laboratório incluem sistemas de controle de temperatura e umidade. Os blocos 

indeformados, devidamente protegidos com parafina, foram armazenados em câmara 

úmida. 

A numeração das amostras relacionadas na Tabela 5.1 refere-se ao cadastro utilizado 

no sistema de qualidade do LAME. À exceção dos dois últimos algarismos, que 

indicam o ano em que a amostra foi registrada, os demais códigos não acrescentam 

informações específicas. No presente trabalho, optou-se por manter o registro 

original, de modo a facilitar o cruzamento futuro de dados, na continuidade das 

pesquisas. 

Nos itens subseqüentes, o estudo desenvolvido em laboratório será apresentado, 

descrevendo-se as amostras, equipamentos, procedimentos utilizados e resultados 

obtidos. Um aprofundamento da discussão do programa de ensaios de laboratório 

pode ser encontrado no Capítulo 6. 
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Tabela 5.1. Resumo das amostras e do programa de ensaios de laboratório. 
continua 

ENSAIOS NÚMERO 
DA 

AMOSTRA 

ÁREA POÇO PROF. 
MÉDIA 

(m) 

TIPO 
CARACTERIZAÇÃO ADENSAMENTO CURVA 

CARACTERÍSTICA 
CISALHAMENTO 

DIRETO 
TRIAXIAL OUTROS 

2.0041.97  1 1 2,20 Bloco indef. Completa  
 

- - - - Microscopia 
eletrônica 

2.0042.97 1 1 2,20 Deformada Completa  
 

- - - - Difratometria 
de raios-X 

2.0015.97 1 2 0,80 Deformada Completa  
 

- - - - - 

2.0044.97 1 2 1,05 Deformada Completa  
 

- - - - - 

2.0022.99 1 3 1,10 Deformada Completa  
 

- - - - - 

2.0034.99 1 3 1,50 Bloco indef. - 
 

- - - - Microscopia 
eletrônica 

4.0028.01 1 4 0,85 Deformada Completa  
 

- - - - - 

4.0040.00 1 4 1,48 Bloco indef. Completa (via 
seca, via úmida) 

Corpos de prova 
indef./remoldados 

Corpos de prova 
indeformados 

- - - 

4.0038.00 1 4 1,50 Deformada Completa  
 

- - - - - 

4.0039.00 1 4 1,64 Bloco indef. Completa  
 

Corpos de prova 
indeformados 

Corpos de prova 
remoldados 

- - - 

4.0047.00 1 4 2,60 Bloco indef. Completa (via 
seca, via úmida) 

Corpos de prova 
indeformados 

Corpos de prova 
indeformados 

- - - 

4.0043.00 1 4 2,54 Bloco indef. Completa  
 

- Corpos de prova 
remoldados 

Corpos de prova 
remoldados 

- - 

4.0048.00 1 4 3,09 Bloco indef. Completa  
 

- - - - - 

4.0037.00 1 4 3,00 Deformada Completa  
 

- Corpos de prova 
remoldados 

- - - 
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Tabela 5.1. Resumo das amostras e do programa de ensaios de laboratório. 
conclusão 

ENSAIOS REALIZADOS NÚMERO 
DA 

AMOSTRA 

ÁREA POÇO PROF. 
MÉDIA 

(m) 

TIPO 
CARACTERIZAÇÃO ADENSAMENTO CURVA 

CARACTERÍSTICA 
CISALHAMENTO 

DIRETO 
TRIAXIAL OUTROS 

4.0053.00 1 4 3,49 Bloco indef. Completa  
 

- - - - - 

4.0049.00 1 4 3,69 Bloco indef. Completa  
 

- Corpos de prova 
remoldados 

Corpos de prova 
indeformados 

- - 

4.0051.00 1 4 3,76 Bloco indef. Completa  
 

- - - - - 

4.0050.00 1 4 3,78 Bloco indef. Completa (via 
seca, via úmida) 

Corpos de prova 
indef./remoldados 

Corpos de prova 
indeformados 

- - - 

4.0054.00 1 4 4,25 Bloco indef. Completa  
 

- - - - - 

4.0058.00 1 4 4,55 Deformada Completa  
 

- Corpos de prova 
remoldados 

- - - 

4.0047.01 1 5 2,35 Deformada Completa  
 

- - - - - 

4.0049.01 1 5 2,30 Deformada Completa  
 

- - - - - 

4.0062.01 1 5 2,35 Bloco indef. Completa  
 

- - - Corpos de prova 
indeformados 

- 

4.0050.01 1 5 2,45 Bloco indef. Completa  
 

- Corpos de prova 
indeformados 

- Corpos de prova 
indeformados 

- 

4.0061.01 1 5 2,96 Bloco indef. Completa  
 

Corpos de prova 
indeformados 

Corpos de prova 
indeformados 

Corpos de prova 
indeformados 

Corpos de prova 
indeformados 

- 

4.0182.01 1 5 2,73 Bloco indef. Completa  
 

- - - Corpos de prova 
indeformados 

- 

4.0001.00 1 CFA-2 2,00 Deformada Completa  
 

- - - - - 

2.0039.99 2 1 1,40 Deformada Completa  
 

- - - - - 

2.0027.99 2 1 1,40 Deformada Completa  
 

- - - - - 
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5.2 Análises de Composição e Micro-estrutura 

5.2.1 Difratometria de Raios-X 

Uma técnica comumente empregada na identificação de argilo-minerais é a 

difratometria de raios-X. O princípio desse método consiste em se registrar os 

ângulos associados à reflexão de um feixe de elétrons incidente em uma amostra. 

Cada mineral gera um conjunto característico de reflexões segundo ângulos θ, os 

quais podem ser convertidos nos espaçamentos entre planos atômicos dos materiais 

cristalinos. Uma vez que não há dois minerais com um mesmo espaçamento entre 

planos atômicos, os ângulos em que a difração ocorre podem ser usados na sua 

identificação (Mitchell, 1976). 

O material de um bloco indeformado do Poço 4 da Área 1, coletado a 3,75 m de 

profundidade média, foi estudado com a técnica de difratometria de raios-X por 

Boszczowski (2001), em uma série de ensaios conduzidos na PUC-Rio. Os 

resultados desse trabalho mostraram a presença de argilo-minerais do grupo das 

esmectitas, caulinitas e ilitas. O estudo sugeriu que a espécie de esmectita pode ser a 

montmorilonita sódica. Nas frações silte e areia observou-se a ocorrência de quartzo. 

No âmbito da presente pesquisa, material do bloco 2.0042.97 (coletado na Área 1, 

Poço 1, a 2,2 m de profundidade) foi analisado no Laboratório de Análise de 

Minerais e Rochas – LAMIR, da UFPR. Os objetivos da investigação foram: 

• identificar os argilo-minerais presentes na matriz argilosa; 

• identificar a composição do material escuro comumente encontrado nas fraturas 

das argilas da Formação Guabirotuba. 

Para o exame da composição da matriz do solo, material retirado do bloco 2.0042.97 

foi seco e destorroado, tendo o preparo das amostras envolvido as técnicas: a) do 

“esfregaço”; b) de precipitação sem tratamento; c) de precipitação com aquecimento 

a 500º C; d) de precipitação com tratamento de glicol-etileno. Esses diferentes 
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procedimentos são utilizados para a identificação de tipos específicos de argilo-

minerais. 

Conforme discutido no item 3.6, usualmente descreve-se o material escuro 

encontrado nas fraturas das argilas da Formação Guabirotuba como sendo manganês 

(Fiori*; Salamuni†; Boszczowski, 2001). No intuito de confirmar essa premissa, o 

material escuro de superfícies polidas do bloco 2.0042.97 foi cuidadosamente 

raspado, até se obter a quantidade mínima requerida para a análise de difratometria 

de raios-X. A operação de raspagem mostrou-se trabalhosa e, por maior que tenha 

sido o cuidado, algum solo da matriz argilosa acabou sendo removido juntamente 

com o material escuro. O processo utilizado na preparação da lâmina foi o 

“esfregaço”. 

A Figura 5.1 exemplifica um dos difratogramas das análises do solo da matriz 

argilosa do bloco 2.0042.97. Os resultados mostraram argilo-minerais dos grupos das 

esmectitas, caulinitas e ilitas. Também é sugerida a presença de clorita e albita. Tem-

se ainda a ocorrência de quartzo, provavelmente associado às frações silte e areia. 

Esses resultados são bastante semelhantes aos obtidos por Boszczowski (2001). 

Deve-se lembrar que a ocorrência de esmectita é usual nas argilas não 

intemperizadas da Formação Guabirotuba, conforme discutido no Capítulo 2. 

A Figura 5.2 traz o difratograma do material escuro raspado das fraturas do bloco 

2.0042.97. A análise indica a presença predominante de ilita e quartzo. Não foi 

possível identificar traços de manganês. De qualquer forma, é interessante observar 

que a composição do material escuro obtido por raspagem mostrou-se distinta da 

encontrada na matriz do solo. 

                                                 
* FIORI, A. P. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 1998. 
† SALAMUNI, E. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 2000. 
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Figura 5.1. Difratograma da matriz argilosa do bloco 2.0042.97. 

 

Figura 5.2. Difratograma do material escuro raspado de fraturas do bloco 2.0042.97. 

5.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Embora os solos sejam normalmente analisados como meios contínuos, a partir de 

propriedades medidas “macroscopicamente”, a compreensão dos mecanismos que 

controlam seu comportamento muitas vezes requer um estudo de micro-estrutura. 

Trabalhos desenvolvidos na década de 1970 (e.g. Collins e McGown, 1974; Mitchell, 

1976) mostraram que os diferentes tipos de arranjos e interações entre as partículas 
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podem ser relacionados – ao menos qualitativamente – a propriedades de engenharia 

dos solos. 

Nesse sentido, o microscópio eletrônico de varredura (MEV) é uma ferramenta que 

desempenha um importante papel. A técnica consiste na emissão de feixes de 

elétrons sobre a superfície de uma amostra previamente tratada, permitindo a 

visualização de imagens tridimensionais. A faixa de ampliação do MEV é ampla, 

podendo exceder 50000 vezes. Essa característica permite a observação direta de 

partículas de argila ou de arranjos entre as mesmas, fato que tornou comum o 

emprego da microscopia eletrônica de varredura no estudo de solos argilosos. 

Durante a observação no microscópio eletrônico, as amostras são submetidas a um 

vácuo elevado, sendo necessária sua secagem prévia. Deve-se notar que isso pode 

provocar alterações na estrutura original, particularmente se ocorrer uma contração 

excessiva durante a secagem do material. Para refletir o feixe de elétrons que gera a 

imagem, é usual as amostras receberem um tratamento, que consiste na aplicação de 

uma película de ouro ou carbono. 

Algumas amostras coletadas no Sítio Experimental (Área 1) foram analisadas com a 

técnica de microscopia eletrônica, com os seguintes objetivos: 

• identificar a micro-estutura e a composição das partículas da matriz argilosa; 

• observar o arranjo das partículas nas superfícies polidas; 

• identificar a composição do material escuro presente nas fraturas do solo. 

Conforme apontado por Mitchell (1976), a principal dificuldade no uso do 

microscópio eletrônico reside na obtenção de superfícies que preservem a estrutura 

original do solo. Por esse motivo, as amostras utilizadas foram cuidadosamente 

extraídas, tendo-se utilizado dois blocos indeformados (2.0041.97 e 2.0034.99). 

Os corpos de prova selecionados para o exame da matriz argilosa foram obtidos 

fraturando-se porções intactas de material. Por sua vez, as amostras com superfícies 

polidas envolveram o destacamento de fragmentos pelas descontinuidades pré-

existentes, aplicando-se esforços de tração. Todos os cuidados foram tomados para 

evitar que as faces a serem examinadas entrassem em contato com as mãos do 

operador ou quaisquer objetos. Os corpos de prova, que possuíam arestas com pouco 

mais de um centímetro de comprimento, foram acondicionados em cápsulas cujas 

tampas permaneceram entreabertas durante a secagem do solo ao ar. Embora tenha 
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sido perceptível alguma contração volumétrica, esse aspecto parece não ter 

comprometido a qualidade da amostragem, devido à razoável rigidez do material. 

Mitchel (1976) aponta como problemático o caso de solos com umidade e índice de 

vazios elevados, o que não era o caso da argila aqui analisada. Bardon e Sides (1971) 

apud Duarte (1986) afirmam que a técnica de secagem ao ar é satisfatória, ao menos 

para estudos qualitativos. Uma vez secas, as amostras receberam uma película de 

carbono, sendo analisadas no MEV. 

As análises do presente trabalho foram conduzidas na Área de Materiais do 

LACTEC, envolvendo o uso de um microscópio eletrônico de varredura modelo 

Philips XL 30 EDS-EDAX. Esse equipamento também pode ser operado em modo de 

raios-X, sendo possível efetuar uma microssondagem em um “alvo” escolhido na 

imagem, com a finalidade de avaliar sua composição química. As imagens e os 

resultados das análises da microssondagem são apresentados nas Figuras 5.3 a 5.13. 

A Figura 5.3 mostra a matriz da argila cinza da amostra 2.0034.99, que foi coletada a 

1,5 m de profundidade no Poço 3 (Área 1). Na imagem, ampliada 1000 vezes, pode-

se identificar uma matriz densa, com aspecto folheado, sendo notados alguns poros 

um pouco maiores, com diâmetros aproximados entre 8 e 20 µm. Não é possível 

discernir partículas individuais, mas pode-se visualizar aglomerações que 

aparentemente não possuem uma orientação definida. 

Na Figura 5.4, a mesma superfície foi ampliada 4000 vezes. Esse nível de detalhe 

pode permitir a visualização de partículas argilosas – por exemplo, as esmectitas 

possuem diâmetros típicos entre 0,1 e 1 µm, as ilitas entre 0,1 e 2 µm e as caulinitas 

entre 0,3 e 3 µm (Lambe e Whitman, 1979). Na figura, percebe-se que novamente há 

uma tendência das partículas ocorrerem agrupadas. Em alguns pontos, é possível 

discernir partículas com o aspecto de “filmes” extremamente delgados – 

característica típica das esmectitas, cuja espessura pode ser tão pequena quanto 10 Å. 

A matriz da argila também pode ser observada na Figura 5.5 (amostra 2.0041.97, 

Poço 1, 2,2 m de profundidade). A porção superior do fragmento termina em uma 

superfície polida, que é perpendicular ao plano da imagem – com essa amostra, 

tencionava-se verificar se próximo à superfície polida as partículas exibiriam alguma 

orientação. No entanto, esse aspecto não pôde ser identificado. A conformação da 

massa de partículas não difere da encontrada na amostra 2.0034.99, inclusive 
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próximo ao limite superior do fragmento. No lado esquerdo, pode-se notar um poro 

maior, com cerca de 18 µm de diâmetro. Na Figura 5.6, a mesma amostra foi 

observada com uma ampliação de 4000 vezes, revelando-se a presença de uma 

partícula distinta, possivelmente um grão de silte. Na Figura 5.7, a imagem aparece 

aumentada 10000 vezes, que foi a máxima ampliação com a qual se pôde obter 

nitidez. O grão de silte ocorre envolto pela aglomeração folheada de partículas 

delgadas. É interessante observar que o aspecto da matriz do solo do Sítio 

Experimental é semelhante ao das amostras analisadas por Duarte (1986), que eram 

procedentes do município de Araucária. 

Uma superfície polida da amostra 2.0041.97 pode ser observada na Figura 5.8, 

tendo-se utilizado uma ampliação de apenas 100 vezes. Uma rápida inspeção da 

imagem revela que a superfície polida – que a olho nu mostra-se praticamente lisa – 

possui estrias. Podem ser identificados diversos sulcos, os quais aparecem em pelo 

menos três direções diferentes. Conforme discutido no item 3.6, o aspecto polido 

típico dessas descontinuidades da Formação Guabirotuba sugere que movimentações 

teriam ocorrido ao longo das mesmas. O estriamento observado na Figura 5.8 reforça 

essa hipótese. Adicionalmente, o fato dos sulcos seguirem diferentes direções indica 

que os deslocamentos não se deram sempre em um mesmo sentido. Ou seja, mais de 

um evento de deformação pode ter ocorrido na região do maciço em que a amostra 

foi coletada. 

Além das estrias, observa-se também a presença de macro-poros – os quais aparecem 

na imagem como pontos escuros – ou de “defeitos”, que se caracterizam por uma 

descontinuidade na superfície mais lisa da amostra. Uma dessas depressões, que foi 

assinalada com um círculo na Figura 5.8, pode ser observada com uma ampliação de 

1000 vezes na Figura 5.9. A imagem mostra que, no interior da depressão, as 

partículas possuem uma estrutura distinta da encontrada na superfície polida. Deve-

se notar que as manchas esbranquiçadas que aparecem nas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 

não se constituem em feições do solo, sendo na realidade contaminação (“sujeira”) 

presente na superfície examinada. 

Tentando-se identificar a estrutura das partículas na superfície polida, procedeu-se a 

uma ampliação de 4000 vezes (Figura 5.10). Com esse nível de detalhe, a imagem 

revela uma sucessão de “placas”, com diâmetros que variam entre 0,5 e 2,0 µm. As 
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placas podem ser partículas de argila que estariam orientadas ao longo do plano da 

superfície polida. Essas unidades aparecem individualizadas ou em agregações, 

sendo que a imagem sugere que a superfície polida possui uma suave “ondulação”. 

A estrutura das partículas na superfície polida é distinta da que ocorre no interior do 

elemento de solo. As unidades orientadas da Figura 5.10 contrastam com a massa 

folheada da matriz argilosa. No intuito de se comparar os dois tipos de arranjo, a 

“depressão” que foi ampliada 1000 vezes na Figura 5.9 é particularmente 

interessante. Comparando-se o aspecto do material do interior da depressão (Figura 

5.9) com as imagens da matriz argilosa das Figuras 5.3 e 5.5, as quais também 

possuem uma ampliação de 1000 vezes, pode-se constatar que a disposição das 

partículas é semelhante. Uma inspeção mais cuidadosa da Figura 5.10 mostra que, 

em profundidade, a superfície polida pode ser constituída por até uma dezena de 

placas “empilhadas”. Tais fatos sugerem que a superfície polida – caracterizada pela 

orientação de partículas – teria uma “espessura” delgada, da ordem de, no máximo, 

poucas centenas de angstrons. 

Uma fratura com aspecto polido, porém totalmente coberta por material escuro, 

também foi analisada no microscópio eletrônico. Na Figura 5.11, uma ampliação de 

40 vezes mostra que o material depositado confere à superfície um aspecto rugoso. 

Ao contrário do verificado na superfície polida “limpa” da Figura 5.8, aqui torna-se 

difícil identificar um padrão de estriamento. A mesma superfície com material escuro 

pode ser observada em outro ponto, na Figura 5.12. Além de várias fissuras de 

ressecamento, manchas brancas aparecem esporadicamente. Essas regiões mais 

claras não são discerníveis a olho nu. 

Algumas das amostras visualizadas no MEV também foram analisadas com o recurso 

do equipamento que gera espectros de raios-X (EDS ou EDX – energy dispersive X-

ray spectroscopy), permitindo uma avaliação da composição química do material. 

Embora essa metodologia envolva incertezas, associadas à necessidade de se 

comparar os espectros gerados com padrões de substâncias conhecidas, os objetivos 

de análise qualitativa do presente trabalho são atendidos. 

Na Figura 5.13a, pode-se avaliar a provável composição do material da superfície 

polida mostrada na Figura 5.8. Além de silício, outros elementos usualmente 

encontradas em solos argilosos também se fazem presentes: alumínio, ferro, 
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magnésio, potássio, cálcio e titânio. Em outra análise do material da superfície polida 

(Figura 5.13b), uma composição semelhante é encontrada, exceto pela presença de 

zircônio. 

Conforme analisado no item 5.2.1, material preto raspado das fraturas havia sido 

examinado com difratometria de raios-X. Nesse estudo, encontrou-se ilita e quartzo, 

e nenhum traço de manganês. Buscando-se um melhor entendimento da composição 

do material escuro presente nas fraturas, a amostra da Figura 5.11 foi analisada com 

a microssonda de raios-X. O resultado, mostrado na Figura 5.13c, indica uma 

composição praticamente idêntica à de uma superfície polida “limpa” (Figura 5.13a). 

Ou seja, apesar da coloração escura, que tradicionalmente é atribuída à presença de 

manganês, não foi possível identificar traços de substâncias além das comuns a 

argilo-minerais. Esse resultado aparentemente confirma o encontrado na análise com 

difratometria de raios-X (item 5.2.1). 

Em outra tentativa, as manchas mais claras que ocorrem em áreas restritas da Figura 

5.12 também foram analisadas. O resultado é apresentado na Figura 5.13d. Desta 

vez, o manganês é identificado como substância predominante. As regiões 

esbranquiçadas contêm ainda bário, silício, alumínio, vanádio, ferro, titânio, 

magnésio, cálcio e potássio. 

É curioso notar que a ocorrência de manganês mostrou-se puntual, pois as manchas 

brancas da Figura 5.12 representam apenas uma pequena porção da superfície que, a 

olho nu, é escura em sua totalidade. Ou seja, a fratura preenchida com material preto 

aqui examinada, na realidade, contém muito pouco manganês. Assim, os dados 

levantados não permitem associar a coloração escura das fraturas e superfícies 

polidas à presença de manganês. Deve-se observar que Boszczowski (2001) não 

encontrou indícios da ocorrência desse mineral nas fraturas. A análise de 

difratometria de raios-X aqui conduzida indica que as manchas escuras das 

superfícies polidas possuem uma composição distinta da matriz do solo, e que o 

argilo-mineral ilita seria predominante nessas feições. De qualquer forma, um melhor 

entendimento e conclusões sobre o assunto ainda demandarão estudos 

complementares. 
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Figura 5.3. Imagem (MEV) da matriz argilosa, ampliação 1000 × - amostra 2.0034.99. 

 

Figura 5.4. Imagem (MEV) da matriz argilosa, ampliação 4000 × - amostra 2.0034.99. 
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Figura 5.5. Imagem (MEV) da matriz argilosa, ampliação 1000 × - amostra 2.0041.97. 

 

Figura 5.6. Imagem (MEV) da matriz argilosa, ampliação 4000 × - amostra 2.0041.97. 
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Figura 5.7. Imagem (MEV) da matriz argilosa, ampliação 10000 × - amostra 2.0041.97. 

 

Figura 5.8. Imagem (MEV) de uma superfície polida, ampliação 100 × - amostra 2.0041.97. 
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Figura 5.9. Imagem (MEV) da região assinalada na Figura 5.8, superfície polida, ampliação 
1000 × – amostra 2.0041.97. 

 
Figura 5.10. Imagem (MEV) de uma superfície polida, ampliação 4000 × – amostra 
2.0041.97. 
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Figura 5.11. Imagem (MEV) de uma superfície polida coberta integralmente por manchas 
escuras, ampliação 40 × – amostra 2.0034.99. 

 
Figura 5.12. Imagem (MEV) de uma superfície polida coberta integralmente por manchas 
escuras, ampliação 40 × – amostra 2.0034.99.
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(a) Superfície polida mostrada na Figura 5.8 – amostra 2.0041.97. 

 
(b) Região mostrada na Figura 5.9 – amostra 2.0041.97. 

 
(c) Superfície polida coberta integralmente por manchas escuras, mostrada na Figura 5.11 – 
amostra 2.0034.99. 

 
(d) Manchas mais claras que aparecem na Figura 5.12 – amostra 2.0034.99. 

Figura 5.13. Análises de raio-X no microscópio eletrônico. 
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5.3 Ensaios de Caracterização 

Para avaliar as propriedades básicas do solo do Sítio Experimental, um programa de 

ensaios de caracterização contemplou boa parte do material coletado nos diferentes 

poços. As amostras utilizadas nesses ensaios estão relacionadas na Tabela 5.1. Além 

de ter se estudado o solo proveniente de diferentes profundidades do perfil 

investigado, procedeu-se também à análise do material dos blocos indeformados 

utilizados em ensaios de deformabilidade e resistência. Os ensaios de caracterização 

envolveram 25 amostras de argila coletadas nos Poços 1, 2, 3, 4 e 5 da Área 1. 

Adicionalmente, são disponíveis informações do arcósio encontrado em uma 

escavação para inspeção do fuste da estaca CFA-2 (Figura 4.7b), e também de duas 

amostras do solo da Área 2 (Poço 1). 

O estudo consistiu na execução de ensaios rotineiros de caracterização geotécnica: 

análise granulométrica, limites de consistência, peso específico dos grãos e umidade 

higroscópica. Informações específicas sobre a execução dos ensaios, os quais 

seguiram as prescrições da ABNT, podem ser encontradas na Tabela 5.2. Deve-se 

notar que as determinações de peso específico dos grãos foram conduzidas conforme 

a NBR 6508 (ABNT, 1984) e, alternativamente, empregando-se o procedimento 

DNER-ME 093/94 (DNER, 1994). O método do DNER possui como vantagem uma 

maior simplicidade – para a eliminação de ar, fervura é utilizada no lugar da 

aplicação de vácuo. Apesar do solo ensaiado provir de peneiras distintas (4,8 mm na 

norma da ABNT e 2,0 mm no método do DNER), a quantidade desprezível de 

pedregulho presente nos solos do Sítio Experimental permite a comparação direta 

entre os pesos específicos obtidos com os dois procedimentos. 

Os resultados dos ensaios de caracterização são apresentados na Tabela 5.3. Na 

Figura 5.14 estão superpostas todas as análises granulométricas efetuadas. Valores 

médios e desvios padrão dos resultados obtidos com o material dos Poços 1, 2, 3, 4 

e 5 da Área 1 podem ser encontrados na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.2. Programa de ensaios de caracterização. 

ENSAIO NORMA / PROCEDIMENTO OBSERVAÇÕES 

Análise granulométrica NBR 7181 (ABNT, 1984) Defloculante utilizado: hexametafosfato de 
sódio. A sedimentação envolveu o material 
passante na peneira 2,0 mm, tendo-se 
utilizado recipiente com dispositivos para 
manutenção de temperatura constante. Além 
de análises de amostras preparadas de acordo 
com o processo usual de secagem ao ar e 
destorroamento (via seca), são disponíveis 
alguns ensaios com o solo preparado por via 
úmida. 

Limite de liquidez NBR 6459 (ABNT, 1984) Amostras, em geral, preparadas com o 
processo usual de secagem ao ar e 
destorroamento (via seca). Utilizado o 
material passante na peneira 0,42 mm. São 
disponíveis alguns ensaios com o solo 
preparado após secagem em estufa e também 
por via úmida. 

Limite de plasticidade NBR 7180 (ABNT, 1984) Amostras, em geral, preparadas com o 
processo usual de secagem ao ar e 
destorroamento (via seca). Utilizado o 
material passante na peneira 0,42 mm. São 
disponíveis alguns ensaios com o solo 
preparado após secagem em estufa e também 
por via úmida. 

Limite de contração NBR 7138 (ABNT, 1982) Amostras preparadas pelo processo usual de 
secagem ao ar e destorroamento (via seca). 
Utilizado o material passante na peneira 
0,42 mm. São disponíveis alguns ensaios com 
o solo preparado por via úmida. 

Massa específica real 
dos grãos 

NBR 6508 (ABNT, 1984) 
DNER-ME 093/94 (DNER, 
1994) 

A maior parte dos ensaios foi realizada de 
acordo com o procedimento do DNER, no 
qual o material passante na peneira 2,0 mm é 
ensaiado em picnômetros, utilizando-se 
fervura para a eliminação de ar. A norma da 
ABNT prescreve a análise do solo que passa 
na peneira 4,8 mm, com o uso de balões 
volumétricos e vácuo para a deaeração. 

Umidade higroscópica NBR 6457 (ABNT, 1986) Umidade obtida após secagem ao ar do 
material passante na peneira 2,0 mm. As 
prescrições da norma quanto ao uso de 
dessecador e constância de massa foram 
seguidas rigorosamente. 
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Tabela 5.3. Resultados dos ensaios de caracterização de amostras do Sítio Experimental. 

NÚMERO 
DA 

AMOSTRA 

ÁREA POÇO PROF. 
MÉDIA 

(m) 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

LC 
(%) 

IP 
(%) 

ARGILA 
(% < 2µm) 

SILTE 
(2µm < % < 

0,06 mm) 

AREIA 
(0,06 mm < % < 

2,0 mm) 

PEDREGULHO
(2,0 mm < % < 

60 mm) 

δABNT 
(kN/m3) 

δDNER 
(kN/m3)

whig 
(%) 

2.0041.97 1 1 2,20 75 37 11 38 66 32 2 0,0 26,29 26,38 11,1 
2.0042.97 1 1 2,20 65 29 10 30 65 33 2 0,0 - 26,09 5,4 
2.0015.97 1 2 0,80 70 35 15 35 71 23 6 0,0 27,11 - 8,7 
2.0044.97 1 2 1,05 71 37 13 34 76 22 2 0,0 - 26,44 10,2 
2.0022.99 1 3 1,10 75 36 14 39 54 37 8 1,3 - 27,13 11,8 
4.0028.01 1 4 0,85 84 39 11 45 72 26 2 0,0 - 26,53 11,5 
4.0040.00 1 4 1,48 75 34 14 41 70 27 3 0,0 - 26,50 9,7 
4.0038.00 1 4 1,50 87 38 12 49 75 23 2 0,0 26,21 26,66 11,9 
4.0039.00 1 4 1,64 82 28 12 54 61 36 3 0,0 26,46 26,51 11,0 
4.0047.00 1 4 2,60 63 25 11 25 53 41 6 0,0 - 26,51 10,1 
4.0043.00 1 4 2,54 69 30 12 39 58 36 6 0,0 - 26,67 6,5 
4.0048.00 1 4 3,09 64 37 12 27 63 31 6 0,0 - 26,64 10,2 
4.0037.00 1 4 3,00 62 32 13 30 52 41 7 0,0 - 26,66 10,8 
4.0053.00 1 4 3,49 67 32 11 35 56 34 10 0,1 26,33 26,36 10,5 
4.0049.00 1 4 3,69 61 26 11 35 55 30 15 0,0 26,62 26,61 5,8 
4.0051.00 1 4 3,76 65 32 14 32 52 36 12 0,2 26,20 26,26 9,3 
4.0050.00 1 4 3,78 55 30 14 25 44 36 20 0,2 - 26,45 10,1 
4.0054.00 1 4 4,25 75 27 12 48 60 32 8 0,2 26,31 26,36 9,8 
4.0058.00 1 4 4,55 70 31 14 39 54 36 10 0,2 - 26,68 8,7 
4.0047.01 1 5 2,35 78 41 16 37 72 25 3 0,1 - 26,80 12,1 
4.0049.01 1 5 2,30 71 33 11 38 61 34 5 0,1 - 26,54 10,7 
4.0062.01 1 5 2,35 61 35 12 26 54 38 8 0,1 - 26,53 10,5 
4.0050.01 1 5 2,45 61 36 11 25 52 37 11 0,2 - 26,51 10,1 
4.0061.01 1 5 2,96 61 34 11 27 59 33 8 0,1 - 26,30 10,0 
4.0182.01 1 5 2,73 59 27 11 32 58 35 6 1,5 - 26,22 11,2 
4.0001.00 1 CFA-2 2,00 55 28 12 27 26 36 37 9,5 - 26,53 8,7 
2.0039.99 2 1 1,40 70 46 27 24 54 38 8 0,1 - 28,20 10,2 
2.0027.99 2 1 1,40 64 41 22 23 59 37 4 0,0 - 27,32 9,9 
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Figura 5.14. Curvas granulométricas das amostras do Sítio Experimental. 
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Tabela 5.4. Dados estatísticos dos ensaios de caracterização da Área 1 (Poços 1, 2, 3, 4 e 5). 

ÍNDICE LL 
(%) 

LP 
(%) 

LC 
(%) 

IP 
(%) 

ARGILA
(%) 

SILTE 
(%) 

AREIA 
(%) 

δDNER 
(kN/m3) 

whig 
(%) 

Média 69,0 32,8 12,3 35,4 60,5 32,6 6,8 26,5 9,9 

Desvio padrão 8,3 4,3 1,5 7,9 8,4 5,5 4,5 0,2 1,8 

 

Analisando-se a Figura 5.14, pode-se verificar que, à exceção do arcósio (amostra 

4.0001.00) – classificado como silte areno-argiloso –, o restante do material ensaiado 

consiste em argila siltosa, com as curvas granulométricas situando-se dentro de uma 

faixa razoavelmente bem definida. O teor médio de argila das amostras dos Poços 1 a 

5 da Área 1 é igual a 60,5 %, com um desvio padrão de 8,4 %. Uma parcela 

importante de silte se faz presente, com uma média de 32,6 % e desvio padrão de 

5,5 %. A fração areia representa uma pequena porção dos solos analisados (6,8 % em 

média). Um teor um pouco mais significativo de material granular é encontrado entre 

3,5 e 4,0 m de profundidade, no Poço 4. A faixa de curvas granulométricas da argila 

siltosa é delimitada em sua região inferior pela amostra 4.0050.00, coletada a 3,78 m 

de profundidade, a qual apresentou o maior teor de areia (20 %). Deve-se notar que 

nas argilas a presença de pedregulho é praticamente desprezível. No arcósio (amostra 

4.0001.00), o teor de pedregulho aumenta para 9,5 %, mas apenas 0,8 % do material 

ficou retido na peneira 4,8 mm. É interessante observar que as duas amostras da 

Área 2 possuem uma composição granulométrica que não difere da observada na 

maioria das amostras da Área 1. 

O limite de liquidez (LL) da argila siltosa da Área 1 variou entre 59 % e 87 %, sendo 

69 % seu valor médio. O limite de plasticidade (LP) situa-se na faixa de 25-41 %, 

com 32,8 % de média. Na Área 1, valores relativamente baixos de limite de 

contração (LC) foram obtidos, com uma média de 12,3 %. Essa ordem de grandeza 

do LC é compatível com a presença de esmectita. Os limites de contração das 

amostras da Área 2, iguais a 22-27 %, contrastam com os encontrados na Área 1. 

Na Figura 5.15 pode-se visualizar a posição dos solos ensaiados na Carta de 

Plasticidade. Os dados da Área 1 mostram uma certa dispersão, havendo a tendência 

da nuvem de pontos acompanhar a “linha A”. Para valores de LL acima de 75 %, os 

pontos tendem a se situar um pouco acima dessa reta. Os solos da Área 2 ocupam 
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posições mais abaixo da “linha A”, fato compatível com a intensidade do 

intemperismo químico desses materiais. 

O peso específico dos grãos (δ) das argilas siltosas da Área 1 possui um valor médio 

de 26,5 kN/m3, com uma pequena dispersão sendo observada; as duas amostras da 

Área 2 exibem uma massa específica dos grãos um pouco maior. A natureza argilosa 

confere aos sedimentos analisados uma umidade higroscópica relativamente alta – na 

Área 1, whig resultou em média 9,9 %. 
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Figura 5.15. Posição dos solos do Sítio Experimental na Carta de Plasticidade. 

Um aspecto importante refere-se às constatações de trabalhos anteriores quanto à 

influência da forma de secagem nos resultados do limite de liquidez. A Tabela 5.5 

traz resultados obtidos por Duarte (1986) e Boszczowski (2001), que ensaiaram solos 

da Formação Guabirotuba usando diferentes formas de preparo: com secagem prévia 

ao ar (via seca), sem secagem prévia (via úmida) ou ainda com o material seco em 

estufa. Os dados desses autores mostram que, nos ensaios conduzidos por via úmida, 

ocorre uma redução significativa do limite de liquidez em relação ao procedimento 

usual, que envolve secagem ao ar e posterior reumedecimento. Tal fato foi atribuído 

a possíveis ligações entre partículas (Boszczowski, 2001). 
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Tabela 5.5. Influência do processo de secagem no limite de liquidez de solos da Formação 
Guabirotuba. 

LIMITE DE LIQUIDEZ - LL (%) AUTOR 
VIA SECA VIA ÚMIDA SECAGEM EM ESTUFA

Duarte (1986) 84 71 -
Boszczowski (2001) 65 48 60

 

Face essas informações, considerou-se importante ensaiar o solo com formas 

alternativas de preparo (via úmida e secagem em estufa), além do processo usual por 

via seca. Dentre o material disponível, procurou-se selecionar amostras com limites 

de liquidez distintos e que abrangessem a faixa de composições granulométricas 

encontrada no perfil (Figura 5.14). As amostras 4.0040.00, 4.0047.00 e 4.0050.00 

atenderam a essas condições. 

O preparo por via úmida consistiu, inicialmente, em retirar dos blocos indeformados 

uma quantidade suficiente de material, que foi imediatamente imersa em água 

destilada. Desse modo, o solo não experimentou redução no seu teor de umidade 

natural. Estando uma vez imerso, o solo tendia a se desmanchar lentamente, em um 

processo que consumia vários dias. Para desfazer integralmente qualquer grumo 

remanescente, procedia-se ainda a um destorroamento manual. Todos os cuidados 

foram observados para preservar a representatividade das amostras. O solo era 

cuidadosamente desmanchado, sendo que qualquer material aderido às ferramentas 

ou paredes do recipiente era removido com água e devolvido à massa em imersão. As 

amostras permaneceram nessa condição por cerca de quatro semanas. Deve-se 

observar que esse tempo é considerável, sendo suficiente para desagregar 

completamente o material. Concluída essa etapa, passava-se ao peneiramento, que 

era efetuado com o auxílio de água. O líquido e o material passante nas peneiras 

foram recolhidos integralmente em um recipiente. Uma vez peneirado, o material era 

mantido em repouso, eliminando-se o excesso de água unicamente por evaporação. 

Os ensaios por via úmida envolveram determinações dos limites de liquidez, 

plasticidade e contração. Para verificar a hipótese de que eventuais diferenças de 

comportamento em relação ao processo usual (com secagem prévia) seriam 

atribuídas a ligações entre partículas, procedeu-se também à obtenção de curvas 

granulométricas. Na execução dos ensaios dos limites de consistência, o solo foi 
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espatulado em placa de vidro. Na análise granulométrica, o preparo do material para 

a sedimentação seguiu o procedimento usual. O solo foi mantido em uma solução de 

hexametafosfato de sódio, tendo-se calculado a quantidade adequada de defloculante, 

de modo a se obter a mesma concentração recomendada pela NBR 7181 (ABNT, 

1984) para ensaios por via seca. Previamente à sedimentação, a mistura foi agitada 

em dispersor por 15 minutos, de maneira similar à utilizada em análises com 

secagem prévia. 

Em outro procedimento de preparo, uma parte do material removido dos blocos 

indeformados 4.0040.00, 4.0047.00 e 4.0050.00 foi ligeiramente destorroada e, em 

seguida, colocada em estufa a 100º C. Após a secagem, o solo foi destorroado e 

peneirado segundo o procedimento usual. O material seco em estufa foi utilizado 

para determinações dos limites de liquidez e plasticidade. 

Os resultados dos ensaios com os procedimentos alternativos estão resumidos na 

Tabela 5.6. Na Figura 5.16 estão representadas as curvas granulométricas obtidas por 

via úmida. Para efeito de comparação, foram incluídas também na Tabela 5.6 e na 

Figura 5.16 as informações dos ensaios executados pelo processo usual (via seca). 

 

Tabela 5.6. Influência do processo de secagem nos limites de consistência de amostras da 
Área 1. 

LIMITE DE LIQUIDEZ –    
LL (%) 

LIMITE DE PLASTICIDADE – 
LP (%) 

LIMITE DE CONTRAÇÃO –   
LC (%) 

AMOSTRA 

VIA 
SECA 

VIA 
ÚMIDA

SECAGEM 
EM 

ESTUFA 

VIA 
SECA 

VIA 
ÚMIDA

SECAGEM 
EM 

ESTUFA 

VIA 
SECA 

VIA 
ÚMIDA 

SECAGEM 
EM 

ESTUFA 

4.0040.00 75 48 67 34 32 28 14*

42+
13* 
45+ 

- 

4.0047.00 63 47 59 25 30 33 11*

48+
13* 
54+ 

- 

4.0050.00 55 45 54 30 27 31 14*

51+
17* 
65+ 

- 

Notas: 
* Limite de contração - LC 
+ Índice de contração - IC 

 

Analisando-se os dados da Tabela 5.6, pode-se verificar que o limite de liquidez foi 

fortemente influenciado pelo processo de preparo, com os ensaios por via úmida 

conduzindo a valores inferiores aos obtidos por via seca. Na amostra 4.0040.00, o LL 

por via úmida chegou a experimentar uma redução de mais de 1/3 em sua magnitude. 
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A diferença entre os dois procedimentos foi menor na amostra 4.0050.00. 

É interessante notar que, nas  três amostras, os valores de LL obtidos por via úmida 

mostraram-se bastante próximos – entre 45 e 48 %. 

Em comparação com o processo usual de secagem ao ar, o uso de estufa gerou no LL 

das amostras 4.0040.00 e 4.0047.00 uma redução moderada – em torno de 9 %. Na 

amostra 4.0050.00, o resultado de ambos os procedimentos foi praticamente idêntico. 

Os limites de plasticidade obtidos pelos diferentes métodos de preparo mostram-se 

variáveis. A dispersão dos dados não permite que uma tendência chegue a ser 

identificada. 

O limite de contração da amostra 4.0040.00 foi pouco influenciado pelo processo de 

preparo. Entretanto, nas amostras 4.0047.00 e 4.0050.00 os limites de contração 

obtidos por via úmida (13 e 17 % respectivamente) resultaram mais altos que os dos 

ensaios por via seca (11 e 14 % respectivamente). É interessante notar também que o 

índice de contração IC – que é definido no ensaio como sendo a relação entre o 

volume final da pastilha de solo (após secagem) e o volume inicial (volume da 

cápsula preenchida com solo remoldado) – foi maior no procedimento por via úmida. 

Em outras palavras, nos ensaios executados sem secagem prévia, a massa de solo 

remoldado contraiu-se menos do que o observado no processo usual (via seca). 

A diferença entre os índices de contração obtidos por via úmida e via seca mostrou-

se pequena na amostra 4.0040.00 (IC igual a 45 e 42 % respectivamente) e 

significativa na amostra 4.0050.00 (IC igual a 65 e 51 % respectivamente). 

Comparando-se as curvas granulométricas obtidas por via úmida e por via seca 

(Figura 5.16), pode-se constatar que o método de preparo interfere no resultado da 

análise. A amostra 4.0050.00, que possuía menos argila e um LL inferior ao dos 

demais solos, mostrou-se pouco influenciada pelo processo de preparo. Entretanto, 

nas amostras 4.0040.00 e 4.0047.00, nota-se uma nítida tendência das curvas obtidas 

por via úmida acusarem uma menor quantidade de finos. Pelo processo usual (via 

seca), as amostras 4.0040.00 e 4.0047.00 mostravam teores de argila de 70 % e 53 % 

respectivamente. No ensaio por via úmida, os mesmos solos passaram a exibir 

respectivamente 51 e 23 % de material argiloso. 
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Figura 5.16. Influência do processo de secagem nas curvas granulométricas de solos da Área 1. 

(a)

(b)

(c)
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No caso da amostra 4.0040.00, o teor de areia se manteve praticamente o mesmo em 

ambos os métodos. A tendência de redução da porcentagem de argila e acréscimo da 

fração silte sugere que, no ensaio por via úmida, uma maior parcela das ligações 

naturais entre as partículas argilosas teria sido preservada. Esse comportamento se 

mantém também na amostra 4.0047.00. No caso dessa amostra, deve-se notar que 

parte da diferença (cerca de 10 %) está associada a uma variação no teor de areia 

fina, a qual pode ser decorrente de heterogeneidades do material ensaiado. 

5.4 Ensaios de Adensamento 

Buscando-se entender a história de tensões e avaliar parâmetros de compressibilidade 

do solo do Sítio Experimental, os trabalhos de laboratório contemplaram a execução 

de ensaios de adensamento com corpos de prova indeformados e remoldados. As 

amostras utilizadas e informações dos ensaios de adensamento podem ser 

encontradas na Tabela 5.7. 

Na seleção dos blocos indeformados para os ensaios de adensamento, procurou-se 

distribuir as amostras ao longo da profundidade do Poço 4, que foi a principal 

escavação para coleta de material. O bloco mais superficial, o de número 4.0040.00, 

possui uma profundidade média de 1,48 m. O intervalo entre as amostras 

subseqüentes não excede 1,0 m, tendo-se alcançado a profundidade máxima de 

4,25 m. Uma amostra indeformada do Poço 5 (4.0061.01) também foi ensaiada. 

Assim, buscou-se efetuar uma caracterização adequada do comportamento do terreno 

no trecho passível de acesso com os poços de coleta. Outro critério observado foi o 

de selecionar amostras com limites de liquidez e composições granulométricas 

distribuídas dentro das faixas encontradas no perfil, incluindo-se os mesmos blocos 

(4.0040.00, 4.0047.00 e 4.0050.00) utilizados nos ensaios de caracterização com 

formas alternativas de preparo (item 5.3). 
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Tabela 5.7. Resumo do programa de ensaios de adensamento com amostras da Área 1. 

AMOSTRA PROF. MÉDIA 
(m) 

TIPO DIREÇÃO DE 
MOLDAGEM 

PRENSA 
(MARCA) 

SEQÜÊNCIA DE ESTÁGIOS – PRESSÕES (kPa) INUNDAÇÃO 

4.0040.00 1,48 Indeformada Vertical 
(convencional) 

Controls 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 9060, 
5120, 640, 80, 20 e 0 

Estágio de 5 kPa 

4.0047.00 2,60 Indeformada Vertical 
(convencional) 

Controls 5, 20, 40, 80, 160, 320, 160, 80, 160, 320, 640, 1280, 
2560, 5120, 9060, 5120, 640, 80 e 20 

Estágio de 5 kPa 

4.0061.01 2,96 Indeformada Vertical 
(convencional) 

Controls 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 9060, 
5120, 640, 80, 20 e 0 

Estágio de 5 kPa 

4.0039.00 1,64 Indeformada Vertical 
(convencional) 

Contenco 0, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 3200, 640, 
80 e 10 

Previamente à 
aplicação de cargas 

4.0039.00 1,64 Indeformada Horizontal, sentido 
N-S 

Contenco 0, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 3200, 640, 
80 e 10 

Previamente à 
aplicação de cargas 

4.0039.00 1,64 Indeformada Horizontal, sentido 
E-W 

Contenco 0, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 3200, 640, 
80 e 10 

Previamente à 
aplicação de cargas 

4.0050.00 3,78 Indeformada Vertical 
(convencional) 

Controls 5, 20, 40, 80, 160, 320, 160, 80, 120, 160, 320, 640, 
1280, 2560, 5120, 9060, 5120, 640, 80 e 20 

Estágio de 5 kPa 

4.0040.00 1,48 Remoldada - Controls 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 160, 320, 640, 1280, 
2560, 5120, 9060, 5120, 640, 80, 20, 0 

Estágio de 100 kPa 

4.0050.00 3,78 Remoldada - Controls 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 160, 320, 640, 1280, 
2560, 5120, 9060, 5120, 640, 80, 10, 0 

Estágio de 100 kPa 
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Além de permitir a determinação de parâmetros usuais, como a pressão de pré-

adensamento e o índice de compressão, o programa de ensaios procurou contemplar 

alguns aspectos adicionais do comportamento do solo. Conforme se pode verificar na 

Tabela 5.7, no intuito de se identificar possíveis indícios de anisotropia, o bloco 

4.0039.00 teve corpos de prova moldados tanto na direção vertical como na 

horizontal. Complementando a pesquisa, também foram analisados corpos de prova 

reconstituídos, com um teor de umidade igual ao limite de liquidez. O estudo do 

comportamento do solo nessa condição pode ser útil para a interpretação dos ensaios 

com corpos de prova indeformados (e.g. Burland, 1990). Assim, as amostras 

4.0040.00 e 4.0050.00 foram ensaiadas em um estado remoldado.  

Os corpos de prova indeformados foram cuidadosamente moldados a partir dos 

blocos. Buscando-se evitar alterações no estado do material devido à perda de 

umidade, o trabalho era sempre executado no interior de câmara úmida. A operação 

de moldagem não se mostrou uma tarefa fácil. Além da dificuldade de cortar o 

material em um estado duro, o destacamento de fragmentos por fraturas do solo 

freqüentemente causava atrasos ou a perda do corpo de prova. A presença esporádica 

de concreções carbonáticas era problemática, pois as mesmas podiam se constituir 

em um obstáculo à inserção do anel metálico de moldagem. Por outro lado, a 

incorporação de concreções no corpo de prova poderia provocar efeitos indesejáveis 

no comportamento do material ensaiado. 

Ao final do trabalho, o corpo de prova era “rasado” no topo e na base, utilizando-se 

as sobras de material para determinar sua umidade. As porções expostas dos blocos 

indeformados recebiam novamente uma proteção de parafina e bandagem. 

Os corpos de prova remoldados foram preparados a partir de solo previamente seco e 

destorroado, passante na peneira 2,0 mm, tendo-se adicionado água destilada na 

quantidade necessária para se formar uma pasta com teor de umidade igual ao limite 

de liquidez. Após um tempo mínimo de mistura mecânica de 20 minutos, o material 

foi deixado em repouso por 24 horas para homogeneização da umidade. A umidade 

da pasta era então verificada, a qual deveria resultar aproximadamente igual ao valor 

do limite de liquidez obtido por via seca. Deve-se observar que recomendações da 

literatura (e.g. Burland, 1990) sugerem que o solo seja remoldado com um teor de 

umidade entre o LL e 1,5 LL. No presente estudo, optou-se por trabalhar no limite 
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inferior dessa faixa, pois se constatou que a aplicação das cargas poderia levar à 

expulsão de material do interior da célula de adensamento, caso uma massa mais 

fluida fosse ensaiada. 

As prensas utilizadas nos ensaios de adensamento, em um total de quatro unidades, 

provém de dois fabricantes (Figura 5.17). Uma delas é da marca Pavitest, produzida 

pela Contenco. Sua capacidade não permite a aplicação de pressões superiores a 

3200 kPa (corpos de prova de 50 mm de diâmetro). Outras três prensas, procedentes 

do fabricante italiano Controls, possuem um sistema de carregamento frontal, sendo 

possível executar ensaios com pressões de até 9060 kPa (corpos de prova de 50 mm 

de diâmetro). Todas as células utilizadas nos ensaios são do tipo anel fixo, com 

drenagem dupla. Devido à reduzida compressibilidade do solo ensaiado, procurou-se 

aplicar pressões elevadas, respeitando-se evidentemente as limitações das prensas 

utilizadas. Por esse motivo, optou-se pelo emprego de corpos de prova com 50 mm 

de diâmetro e 20 mm de altura, que era a menor dimensão disponível. Os ensaios 

conduzidos com pressões de até 3200 kPa envolveram o uso de pedras porosas. 

Entretanto, nos ensaios com pressões mais elevadas, o nível de carregamento poderia 

deformar excessivamente pedras porosas convencionais. Por esse motivo, placas 

metálicas perfuradas constituíram os elementos drenantes. 

 

 
Figura 5.17. Prensas utilizadas nos ensaios de adensamento: (a) Contenco; (b) Controls. 

   
aaa bbb   
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Todos os procedimentos usuais de calibração das prensas foram observados. Para 

tanto, um disco metálico foi posicionado no lugar da amostra e carregado em 

estágios idênticos aos dos ensaios. As leituras de deformação do sistema foram 

efetuadas nos mesmos intervalos de tempo dos ensaios propriamente ditos. 

As amostras indeformadas 4.0040.00, 4.0047.00, 4.0050.00 e 4.0061.00 foram 

carregadas em estágios de 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 e 9060 kPa. 

Os corpos de prova foram inundados imediatamente após a aplicação da pré-carga de 

5 kPa. Após a pressão máxima ter sido alcançada, procedeu-se ao descarregamento 

em estágios de 5120, 640, 80 e 20 kPa. Os ensaios dos blocos 4.0047.00 e 4.0050.00 

envolveram ainda um ciclo intermediário. Quando o estágio de 320 kPa foi 

alcançado, o corpo de prova foi descarregado para 160 e 80 kPa, reiniciando-se então 

a seqüência de carregamento. 

No intuito de se medir uma possível expansão, os corpos de prova do bloco 

4.0039.00 foram inundados previamente à aplicação das cargas, por um período de 

no mínimo 24 horas. Em seguida, procedeu-se ao carregamento em estágios de 10, 

20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 e 3200 kPa. O descarregamento envolveu as 

pressões de 640, 80 e 10 kPa. Deve-se observar que o bloco 4.0039.00 teve um corpo 

de prova moldado na direção vertical convencional e dois corpos de prova moldados 

horizontalmente. 

Nos ensaios com solo remoldado, os primeiros estágios envolveram a aplicação de 

pequenos incrementos de pressão (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 160 kPa), de 

modo a se evitar a expulsão de solo do interior da célula. A inundação desses ensaios 

foi efetuada imediatamente após a aplicação da pressão de 100 kPa. 

Todos os estágios dos ensaios foram mantidos por no mínimo 24 horas. Esse período 

mostrou-se suficiente para o desenvolvimento do adensamento primário dos corpos 

de prova. As leituras da variação de altura foram efetuadas em relógios 

comparadores, nos tempos de 8 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 

1 h, 2 h, 4 h, 8 h e 24 h após a aplicação da carga. 

Na Tabela 5.8 são apresentados dados dos corpos de prova ensaiados. No estado 

natural, o peso específico situa-se entre 18,26 e 20,22 kN/m3. À exceção da amostra 

4.0050.00 (w = 22,9 %), o teor de umidade varia dentro de uma faixa estreita (25,7 a 

27,1 %). O índice de vazios exibe valores entre 0,606 e 0,826. O grau de saturação é 
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elevado, estando a maioria dos corpos de prova indeformados praticamente 

saturados. 

As Figuras 5.18 a 5.26 apresentam a relação entre o índice de vazios e o logaritmo da 

pressão efetiva dos ensaios de adensamento. As curvas dos corpos de prova 

indeformados apresentam um trecho inicial em que o comportamento do material é 

mais rígido. À medida que a tensão vertical aumenta, ocorre uma transição em 

direção a um possível trecho de carregamento virgem. Esse trecho provavelmente 

não se desenvolveu plenamente em dois ensaios da amostra 4.0039.00 (Figuras 5.22 

e 5.23), que foram limitados a 3200 kPa de tensão efetiva. Nos demais ensaios, 

conduzidos até 9060 kPa, nota-se que a relação e × log pressão efetiva pode exibir 

uma pequena curvatura após a tensão de cedência. No ensaio das amostras 

indeformadas 4.0040.00 e 4.0061.01 e remoldadas (4.0040.00 e 4.0050.00), o último 

estágio do descarregamento foi efetuado sem a aplicação de tensão vertical. As linhas 

tracejadas nas curvas e × log pressão efetiva dessas amostras indicam a tendência do 

descarregamento até o índice de vazios final do ensaio. Na Tabela 5.9 pode ser 

encontrado um resumo de parâmetros obtidos a partir das curvas. 

Tabela 5.8. Dados dos corpos de prova dos ensaios de adensamento. 
AMOSTRA TIPO DIREÇÃO DE 

MOLDAGEM 
w 

(%) 
γ 

(kN/m3) 
γd 

(kN/m3) 
e0 S 

(%) 
4.0040.00 Indeformada Vertical 

(convencional) 
26,9 19,38 15,26 0,736 98,9 

4.0047.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

26,1 19,36 15,35 0,726 97,0 

4.0061.01 Indeformada Vertical 
(convencional) 

27,1 19,68 15,48 0,699 100,0 

4.0039.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

26,4 18,69 14,78 0,793 90,0 

4.0039.00 Indeformada Horizontal, 
sentido N-S 

25,7 18,26 14,52 0,826 84,2 

4.0039.00 Indeformada Horizontal, 
sentido E-W 

26,0 18,95 15,04 0,763 92,3 

4.0050.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

22,8 20,22 16,46 0,606 100,0 

4.0040.00 Remoldada 
 

- 80,8 14,77 8,17 2,242 97,3 

4.0050.00 Remoldada 
 

- 52,4 16,62 10,90 1,424 99,2 
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Figura 5.18. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0040.00 (indeformada). 
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Figura 5.19. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0047.00 (indeformada). 
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Figura 5.20. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0061.01 (indeformada). 
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Figura 5.21. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0039.00 (indef., sentido vertical). 
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Figura 5.22. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0039.00 (indef., sentido horiz. N-S). 
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Figura 5.23. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0039.00 (indef., sentido horiz. E-W). 
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Figura 5.24. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0050.00 (indeformada). 
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Figura 5.25. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0040.00 (remoldada). 
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Figura 5.26. Curva e × log pressão efetiva – amostra 4.0050.00 (remoldada). 
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Tabela 5.9. Resultados dos ensaios de adensamento. 

σ’vm (kPa) AMOSTRA TIPO DIREÇÃO DE 
MOLDAGEM 

EXPANSÃO
(%) 

Cr Cc Cs 

PACHECO 
SILVA 

CASAGRANDE 

4.0040.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

3,0 
 

0,0086 0,29 0,070 2900 3000 

4.0047.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

0,0 
 

0,0022 0,29 0,0033+

0,068*
2400 2800 

4.0061.01 Indeformada Vertical 
(convencional) 

0,9 
 

0,014 0,27 0,058 2400 2800 

4.0039.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

0,0 0,0078 0,25 0,044 580 650 

4.0039.00 Indeformada Horizontal, 
sentido N-S 

1,2 
 

0,0023 >0,16 0,036 - - 

4.0039.00 Indeformada Horizontal, 
sentido E-W 

3,1 
 

0,020 >0,22 0,048 - - 

4.0050.00 Indeformada Vertical 
(convencional) 

0,2 
 

0,0 0,25 0,0050+ 
0,061*

2500 2500 

4.0040.00 Remoldada - 
 

0,0 - 0,55 0,11 - - 

4.0050.00 Remoldada - 
 

0,0 - 0,37 0,068 - - 

Notas: 
+ Ciclo descarregamento-carregamento intermediário 
* Descarregamento final 

 

Os dados de expansão relacionados na Tabela 5.9 referem-se à variação de altura do 

corpo de prova no estágio de inundação. Na maioria dos casos, verificou-se uma 

expansão pequena. Os valores mais altos correram na amostra 4.0040.00 (3,0 %) e 

em um dos ensaios da amostra 4.0039.00 (3,1 %). A pequena magnitude do aumento 

de volume com a inundação tende a tornar pouco precisa a determinação de pressões 

de expansão a partir das curvas e × log pressão efetiva. Nas amostras 4.0047.00 e 

4.0050.00 pôde-se notar um ligeiro aumento do índice de vazios nos primeiros 

estágios do carregamento.  

Os índices de recompressão Cr e de compressibilidade Cc das amostras indeformadas 

representam a inclinação das curvas e × log pressão efetiva, respectivamente nos 

trechos inicial e final. A ordem de grandeza do índice de recompressão, o qual não 

excede 0,014, evidencia a elevada rigidez do material. Apesar da natureza expansiva 

das amostras, os valores reduzidos de Cr sugerem que o fato da inundação ter se dado 

com um baixo nível de tensão vertical aplicada não provocou alterações 



 255

significativas na estrutura do material. O índice de compressão Cc das amostras 

indeformadas situou-se tipicamente na faixa 0,25 - 0,29. Deve-se notar que nos 

corpos de prova moldados horizontalmente da amostra 4.0039.00 – limitados a 

3200 kPa de tensão efetiva – a inclinação do final da curva representa um limite 

inferior para o índice de compressão. Para os corpos de prova remoldados, o valor de 

Cc foi obtido a partir da tendência média das curvas, resultando igual a 0,37 e 0,55, 

respectivamente para as amostras 4.0050.00 e 4.0040.00. 

O índice de expansão Cs foi calculado com base na pressão máxima e no último 

estágio do descarregamento. O ciclo intermediário da amostra 4.0047.00 apresenta 

um índice de expansão médio igual a 0,0033, ligeiramente superior ao Cr do início da 

curva. Na amostra 4.0050.00, o Cs do ciclo intermediário resultou igual a 0,0050. No 

descarregamento ao término dos ensaios, os corpos de prova da amostra 4.0039.00, 

que foram adensados até 3200 kPa de tensão vertical, mostraram índices de expansão 

entre 0,036 e 0,048. As demais amostras indeformadas, que envolveram tensões 

efetivas máximas de 9060 kPa, exibem índices de expansão na faixa de 0,044 - 

0,070. Os corpos de prova remoldados 4.0040.00 e 4.0050.00 apresentaram valores 

de Cs iguais a 0,068 e 0,11 respectivamente. 

A pressão de pré-adensamento – ou, talvez mais apropriadamente, tensão de 

cedência – σ’vm foi avaliada segundo os métodos de Pacheco Silva e de Casagrande 

(Tabela 5.9). A amostra 4.0039.00 possui uma tensão de cedência de 580 kPa, 

calculada com o procedimento de Pacheco Silva. Considerando-se esse método, os 

demais corpos de prova mostram valores de σ’vm na faixa de 2500 a 2900 kPa. 

O procedimento de Casagrande conduz a valores ligeiramente superiores. 

É interessante notar que os resultados das amostras 4.0040.00, 4.0047.00, 4.0050.00 

e 4.0061.01 são relativamente próximos entre si. Esse fato sugere que a expansão 

inicial de alguns corpos de prova não teria interferido nas avaliações da pressão de 

pré-adensamento. 

A Figura 5.27 exemplifica algumas curvas de adensamento dos ensaios com 

amostras indeformadas, para diferentes níveis de tensão vertical. Na Tabela 5.10 são 

apresentados os valores do coeficiente de adensamento cv dos ensaios de solo 

indeformado, avaliados com o processo de Taylor (raiz quadrada do tempo). Em 

alguns estágios iniciais, em que as deformações foram muito pequenas ou houve 
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expansão, não foi possível calcular o coeficiente de adensamento. Deve-se notar que 

a aplicação do processo de Casagrande (logaritmo do tempo) não se mostrou 

adequada, devido à dificuldade de ajustar as curvas ao modelo requerido no método. 

Para níveis de tensão mais baixos, os valores de cv obtidos com o procedimento de 

Taylor resultam com uma ordem de grandeza de 10-2 ou 10-3 cm2/s. Esses 

coeficientes de adensamento são relativamente altos, podendo estar associados à 

rigidez do material e a uma eventual drenagem pelas fraturas. À medida que a tensão 

vertical aumenta, o coeficiente de adensamento se reduz para valores da ordem 

de 10-5 cm2/s.  
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Figura 5.27. Exemplos de curvas de adensamento de corpos de prova indeformados. 

A Tabela 5.11 resume as avaliações do coeficiente de adensamento dos corpos de 

prova remoldados. À exceção dos estágios de 15 e 20 kPa da amostra 4.0050.00, as 

curvas se ajustaram bem à proposição de Casagrande, a qual foi empregada nos 

cálculos. Os valores de cv do solo remoldado possuem uma ordem de grandeza de 

10-4 ou 10-5 cm2/s. Ao contrário do que ocorreu nas amostras indeformadas, não se 

distingue uma variação do coeficiente de adensamento com o nível de tensão efetiva, 

fato que é compatível com o comportamento do material em um estado normalmente 

adensado. 
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Tabela 5.10. Valores do coeficiente de adensamento – processo de Taylor – amostras 
indeformadas. 

COEFICIENTE DE ADENSAMENTO – cv (cm2/s) PRESSÃO 
(kPa) 4.0040.00 

(vertical) 
4.0047.00 
(vertical) 

4.0061.01 
(vertical) 

4.0039.00 
(vertical) 

4.0039.00 
(horiz, N-S) 

4.0039.00 
(horiz, E-W) 

4.0050.00 
(vertical) 

5 - - 2,1 × 10-2 - - - -

10 - - - 2,2 × 10-3 - 6,4 × 10-3 -

20 1,4 × 10-2 - 3,4 × 10-3 - - 2,0 × 10-2 -

40 4,3 × 10-3 - 5,2 × 10-3 1,7 × 10-3 4,6 × 10-4 1,4 × 10-2 -

80 5,4 × 10-3 3,0 × 10-2 4,1 × 10-3 4,2 × 10-3 5,1 × 10-3 1,9 × 10-2 -

160 1,1 × 10-2 4,2 × 10-3 6,8 × 10-3 1,0 × 10-3 3,9 × 10-3 5,8 × 10-3 -

320 1,1 × 10-2 1,3 × 10-2 6,7 × 10-3 1,4 × 10-3 1,9 × 10-3 6,5 × 10-3 1,3 × 10-2

640 1,3 × 10-2 1,5 × 10-2 1,3 × 10-2 5,5 × 10-3 5,0 × 10-3 9,5 × 10-3 1,3 × 10-2

1280 2,0 × 10-2 7,0 × 10-3 5,0 × 10-3 7,6 × 10-3 3,7 × 10-3 8,1 × 10-3 1,6 × 10-2

2560 2,8 × 10-3 4,7 × 10-3 2,9 × 10-4 2,7 × 10-3 3,5 × 10-3 2,1 × 10-3 1,4 × 10-2

3200 - - - 2,9 × 10-4 1,4 × 10-4 3,1 × 10-5 -

5120 7,3 × 10-5 5,2 × 10-5 4,0 × 10-5 - - - 7,6 × 10-4

9060 2,5 × 10-5 5,2 × 10-5 2,1 × 10-5 - - - 4,9 × 10-5

Tabela 5.11. Valores do coeficiente de adensamento – processo de Casagrande – amostras 
remoldadas. 

COEFICIENTE DE ADENSAMENTO – cv (cm2/s) PRESSÃO 
(kPa) 4.0040.00 4.0050.00 

5 1,6 × 10-4 9,3 × 10-4 
10 6,0 × 10-5 1,1 × 10-4 
15 4,6 × 10-5 - 
20 6,5 × 10-5 - 
30 5,0 × 10-5 5,8 × 10-5 
40 4,9 × 10-5 6,6 × 10-5 
50 4,6 × 10-5 3,9 × 10-5 
75 1,4 × 10-4 1,3 × 10-4 
100 6,3 × 10-5 7,3 × 10-5 
160 8,8 × 10-5 1,5 × 10-4 
320 8,4 × 10-5 1,8 × 10-4 
640 7,1 × 10-5 9,0 × 10-5 
1280 3,9 × 10-5 7,0 × 10-5 
2560 3,2 × 10-5 4,8 × 10-5 
5120 2,8 × 10-5 3,8 × 10-5 
9060 2,5 × 10-5 4,3 × 10-5 
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5.5 Obtenção de Relações de Sucção com Papel Filtro 

Embora os sedimentos da Formação Guabirotuba freqüentemente exibam um grau de 

saturação elevado, sabe-se que em solos plásticos (particularmente nos expansivos) 

sucções de até 2 MPa podem se desenvolver devido a efeitos de capilaridade (e.g. 

Marinho e Chandler, 1993 apud Marinho, 1997). Ou seja, mesmo estando saturado, o 

material pode apresentar elevados níveis de sucção matricial. Uma vez que a sucção 

interfere diretamente nas tensões efetivas, o estudo da resistência ao cisalhamento e 

da compressibilidade dos terrenos da Formação Guabirotuba requer o conhecimento 

de curvas características dos materiais. O comportamento dos argilo-minerais de 

natureza expansiva tipicamente encontrados da Bacia de Curitiba pode ser melhor 

interpretado com a incorporação dos conceitos utilizados no estudo de solos não-

saturados. 

Conforme discutido no item 3.4, uma das hipóteses para a origem do sobre-

adensamento dos solos da Formação Guabirotuba seria a ação de ressecamento. Uma 

investigação mais aprofundada desse mecanismo pode ser efetuada a partir do estudo 

de corpos de prova remoldados. Além da obtenção de curvas características, o 

estabelecimento de relações entre a sucção matricial e variáveis de estado, tais como 

índice de vazios e grau de saturação, seria útil para verificar se o ressecamento 

efetivamente poderia se constituir em um agente de sobre-adensamento dos solos em 

estudo. 

Por ocasião do presente trabalho, a técnica de medição de sucção com papel filtro 

constitui-se na alternativa mais viável. Esse procedimento destaca-se pela relativa 

simplicidade e pelo fato de ser possível trabalhar com elevados níveis de sucção. Ao 

passo que técnicas como tensiômetros ou translação de eixos permitem a medição de 

sucções de até 1500 kPa, o papel filtro pode alcançar 29 MPa (e.g. Chandler et 

al., 1992). Quando o papel filtro é posto diretamente em contato com o corpo de 

prova, tem-se como premissa que o estabelecimento de um fluxo capilar permite a 

determinação da sucção matricial. Por outro lado, se o papel filtro é mantido a uma 

certa distância da amostra (e.g. 6 mm), apenas fluxo de vapor se desenvolve. Nessa 
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situação, uma vez que forças osmóticas restringem a saída de moléculas de água do 

corpo de prova, a sucção total é medida. 

Deve-se observar que as medidas de sucção matricial com o papel filtro podem ser 

influenciadas pela componente osmótica, devido a problemas de contato incompleto 

entre o papel e a amostra de solo (e.g. Fredlund e Rahardjo, 1993). Os problemas 

ocorrem quando, mesmo se colocando o papel filtro em contato com o corpo de 

prova, não se estabelece uma interação completa entre a água dos poros do solo e as 

fibras do papel. No caso do material em estudo, esse aspecto pode assumir maior 

importância para níveis muito elevados de sucção, não sendo comprometidos os 

objetivos de entendimento do comportamento do solo sob um ponto de vista 

qualitativo. 

Um resumo do programa de medições de sucção com papel filtro é apresentado na 

Tabela 5.12. Os ensaios envolveram a obtenção de curvas características de amostras 

indeformadas e remoldadas. A pesquisa concentrou-se principalmente em curvas de 

secagem, mas algumas trajetórias de umedecimento também são disponíveis. Além 

das determinações de sucção matricial para as curvas características, uma das 

amostras analisadas (4.0050.00) recebeu medições de sucção total.  

Os critérios de seleção das amostras foram semelhantes aos observados nos ensaios 

de adensamento (item 5.4). Além de se ensaiar o solo proveniente de diferentes 

profundidades, procurou-se escolher amostras representativas das faixas de 

granulometria e plasticidade do perfil. As curvas características do solo no estado 

natural contemplaram 5 blocos indeformados, sendo que 4 destes foram utilizados 

também nos ensaios de adensamento (amostras 4.0040.00, 4.0047.00, 4.0050.00 e 

4.0061.01). Os ensaios com solo remoldado abrangeram materiais coletados em 

diferentes profundidades e com limites de liquidez distribuídos dentro da faixa 

encontrada na Área 1. 

As amostras indeformadas foram moldadas com o auxílio de anéis metálicos 

circulares, com diâmetros de 50 ou 75 mm e altura de 20 mm. Os cuidados e 

dificuldades encontradas na obtenção dos corpos de prova foram semelhantes aos dos 

ensaios de adensamento, sendo pertinentes os mesmos comentários efetuados no 

item 5.4. 
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Tabela 5.12. Resumo do programa de determinações de sucção com papel filtro. 
AMOSTRA PROF. 

MÉDIA (m)
TIPO CORPO DE 

PROVA 
ESTADO INICIAL DIMENSÕES DOS CORPOS 

DE PROVA 
INFORMAÇÕES OBTIDAS 

4.0040.00 1,48 Indeformada A Umidade natural Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem. 

4.0047.00 2,60 Indeformada A Umidade natural Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem, umedecimento parcial (2 pontos). 

4.0050.00 3,78 Indeformada A Umidade natural Diâmetro: 75 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem, umedecimento parcial (2 pontos). 

   B Umidade natural Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de umedecimento (2 pontos). 

   C Umidade natural Diâmetro: 88 mm 
Altura: 22 mm 

Curva característica de secagem, incluindo medições de sucção total. 

4.0050.01 2,45 Indeformada A Inundada Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem. 

   B Umidade natural Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem, umedecimento parcial (2 pontos). 

4.0061.01 2,96 Indeformada A Inundada Diâmetro: 50 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem até 2900 kPa de sucção matricial, 
umedecimento. 

4.0037.00 3,00 Remoldada A Umidade próxima ao 
LL 

Diâmetro: 70 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem. 

4.0039.00 1,64 Remoldada A Umidade próxima ao 
LL 

Diâmetro: 70 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem. 

4.0043.00 2,54 Remoldada A Umidade próxima ao 
LL 

Diâmetro: 70 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem. 

4.0049.00 3,69 Remoldada A Umidade próxima ao 
LL 

Diâmetro: 100 mm 
Altura: 25 mm 

Curva característica de secagem e umedecimento. 

4.0058.00 4,55 Remoldada A Umidade próxima ao 
LL 

Diâmetro: 75 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de secagem, umedecimento parcial (1 ponto). 

  Remoldada B Seca ao ar Diâmetro: 70 mm 
Altura: 20 mm 

Curva característica de umedecimento. 
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O preparo dos corpos de prova reconstituídos também se deu de forma semelhante à 

dos ensaios de adensamento. As amostras remoldadas foram obtidas a partir de 

material previamente seco, destorroado e peneirado, tendo-se adicionado água 

destilada para se obter uma pasta homogênea, com teor de umidade próximo ao 

limite de liquidez. À exceção da amostra 4.0058.00 (corpo de prova B), que foi 

obtida com solo passante na peneira 0,42 mm, nos demais ensaios utilizou-se 

material peneirado na # 2,0 mm. O diâmetro dos corpos de prova variou de 70 a 

100 mm; a altura situou-se entre 20 e 25 mm. Para melhorar as condições de 

manuseio, os corpos de prova remoldados foram carregados em prensas de 

adensamento, em pequenos incrementos até uma tensão vertical de 100 kPa, 

procedendo-se então à sua retirada da célula. 

Previamente ao início dos ensaios, as informações necessárias para o cálculo dos 

índices físicos dos corpos de prova (umidade, peso específico, índice de vazios e 

grau de saturação) foram criteriosamente obtidas. 

O procedimento das medições de sucção matricial baseou-se nas recomendações de 

Marinho (1997). Os materiais utilizados podem ser observados na Figura 5.28a. As 

determinações envolveram o uso de papel filtro quantitativo Whatman 42, com 

dimensões ligeiramente inferiores ao diâmetro dos corpos de prova. Inicialmente, 

papéis filtro retirados da caixa eram colocados em ambas as faces da amostra. 

O conjunto era firmemente envolto por várias camadas de filme plástico, 

completando-se seu isolamento com papel alumínio. Adicionalmente, as amostras 

foram seladas em sacos plásticos. No intuito de reduzir variações térmicas, 

acondicionava-se o corpo de prova em uma caixa de isopor, que por sua vez era 

mantida em sala com temperatura controlada (± 2º C). 

Após um período de equilíbrio de 7 dias, o embrulho era aberto. O operador, usando 

luvas de borracha e pinça plástica, removia rapidamente os papéis filtro (Figura 

5.28b) e os acondicionava em sacos plásticos auto-selantes (Figura 5.28c). Essa etapa 

era efetuada com o máximo de cuidado, observando-se sempre um tempo de 

transferência inferior a 5 s, de modo a se evitar que a evaporação de água do papel 

filtro prejudicasse as determinações de umidade. 
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a. Materiais utilizados nas medições de sucção com papel filtro. 

b. Retirada do papel filtro. 

c. Acondicionamento do papel filtro em saco plástico auto-selante. 

d. Detalhe de fissuras de ressecamento na amostra indeformada 4.0049.00. 

e. Equipamento adaptado para umedecimento dos corpos de prova com vapor. 

f. Detalhe da fragmentação de corpo de prova remoldado, causado por intensidade excessiva do 
vapor. 

Figura 5.28. Detalhes das determinações de sucção com papel filtro. 
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Na seqüência, os sacos plásticos contendo os papéis filtro eram pesados em uma 

balança eletrônica de alta resolução (0,0005 g). Tomou-se o cuidado de usar sempre 

um espaçador de vidro entre o prato da balança e o saco plástico, com a finalidade de 

evitar interferências de eletricidade estática nas determinações de massa. Após a 

pesagem, os papéis filtro eram removidos dos sacos plásticos e colocados em estufa a 

105º, por um período mínimo de 2 horas. Uma vez secos, os papéis eram novamente 

transferidos para os sacos plásticos e pesados, de modo a se obter a sua umidade. De 

um modo geral, as umidades dos papéis filtro de ambas as faces dos corpos de prova 

resultaram muito próximas, o que confere consistência às medições efetuadas. Para o 

cálculo das sucções, foram adotadas as curvas de calibração do papel filtro Whatman 

42 sugeridas por Chandler et al. (1992): 

• Sucção (kPa) = 10 
(6,05 - 2,48 log w), para umidade (w) do papel filtro inferior a 47 %; 

• Sucção (kPa) = 10 (4,84 - 0,0622 log w), para umidade (w) do papel filtro igual ou 

superior a 47 %. 

A cada determinação de sucção, as dimensões dos corpos de prova eram 

cuidadosamente medidas, em diferentes direções, com o auxílio de paquímetro. 

Desse modo é possível calcular, ainda que de forma aproximada, as variações do 

índice de vazios e do grau de saturação ao longo da curva característica. Deve-se 

notar que as amostras indeformadas permaneciam no interior do anel de moldagem, 

até que a intensidade da contração volumétrica permitisse a sua remoção. A medida 

da variação das dimensões dos corpos de prova indeformados ficava prejudicada 

enquanto o anel metálico não era retirado. 

Na obtenção de curvas características de secagem, após cada determinação de sucção 

os corpos de prova eram deixados expostos ao ar. Logo no início dos ensaios, 

percebeu-se que as curvas resultantes podiam ser melhoradas monitorando-se a 

variação de massa das amostras, durante a secagem. Desse modo, tornava-se possível 

estimar a umidade alcançada. O tempo de secagem ao ar foi controlado de modo a se 

reduzir a umidade das amostras em aproximadamente 2,5 % a cada determinação. 

Nos primeiros pontos das curvas características, o tempo de exposição ao ar situou-se 

entre 15 e 30 minutos. À medida que o teor de umidade se reduzia, o tempo de 

secagem aumentava. As últimas determinações, que envolveram elevados níveis de 

sucção matricial, requereram tempos prolongados de exposição ao ar (3 a 5 horas). 



 264 

Ao final da trajetória de secagem, que se dava quando praticamente não ocorria mais 

variação de massa, a umidade dos corpos de prova situou-se entre 8 e 15 %. 

Deve-se observar que, durante a secagem e a conseqüente contração volumétrica, as 

amostras tendiam a desenvolver fissuras (Figura 5.28d). Esse fenômeno – que pode 

interferir nas medições de sucção – ocorreu com intensidade variável, dependendo do 

corpo de prova, e se manifestou principalmente nas amostras indeformadas. 

Eventuais fragmentos desprendidos eram pesados e tinham suas umidades 

determinadas, tendo-se considerado nos cálculos as correções de massa dos corpos 

de prova. Entretanto, em alguns casos o fissuramento tornou-se excessivo, o que 

impediu o prosseguimento das medições na secagem. Esse problema se verificou na 

amostra indeformada 4.0050.01 (corpo de prova A) e na amostra remoldada 

4.0049.00 (no caso desta amostra, foi possível aproveitar parte do corpo de prova 

para medidas de sucção no umedecimento). 

O umedecimento dos corpos de prova, após a secagem, mostrou-se uma tarefa 

bastante difícil. A natureza expansiva do material não permite que água seja colocada 

em contato direto com o corpo de prova ressecado, pois um processo de slacking se 

desenvolve, provocando a destruição da amostra. Seguindo recomendações de 

Marinho‡, o umedecimento dos corpos de prova ressecados foi realizado com vapor 

de água. Para tanto, adaptou-se um sistema de banho-maria equipado com 

resistências elétricas e termostato, que permitem regular e manter a temperatura da 

água constante (Figura 5.28e). A água aquecida era bombeada para um tanque, no 

interior do qual as amostras ficavam apoiadas em uma grelha metálica posicionada 

acima da lâmina do líquido, recebendo assim a incidência de vapor. Para evitar que a 

água condensada na tampa do tanque viesse a se precipitar sobre os corpos de prova, 

os mesmos eram protegidos com uma “cobertura” inclinada. A contínua circulação 

da água do tanque das amostras para o recipiente equipado com termostato permitia 

controlar a geração de vapor. 

Diversas tentativas de umedecer as amostras resultaram infrutíferas, pois a 

intensidade do vapor podia causar sua fragmentação (Figura 5.28f). Esse fato 

provavelmente se devia ao acúmulo de gotículas de água condensada na superfície 

                                                 
‡ MARINHO, F. A. M. (Universidade de São Paulo). Comunicação Pessoal, 2000. 
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do corpo de prova, o que desencadeava um processo de slacking. Devido à 

dificuldade de manter a integridade dos corpos de prova, poucas curvas de 

umedecimento puderam ser obtidas. Para algumas amostras, são disponíveis apenas 

um ou dois pontos de medições de sucção no umedecimento. 

O procedimento de umedecimento que se mostrou mais eficaz foi o de manter as 

amostras no vapor por cerca de 3 horas, com uma temperatura de 45º C. O corpo de 

prova era então retirado, envolto em filme plástico e deixado em repouso até o dia 

seguinte. Deve-se observar que esse intervalo contribuía para que se estabelecesse 

um equilíbrio das sucções matriciais no interior do solo. Na seqüência, a amostra era 

novamente posicionada no tanque de vapor. O processo era repetido várias vezes, até 

que a massa do corpo de prova indicasse que o teor de umidade desejado fora 

alcançado. 

Conforme pode-se verificar nas informações da Tabela 5.12, na amostra 4.0061.01 

um procedimento alternativo foi utilizado. Após a moldagem do corpo de prova no 

estado natural, o mesmo foi inundado, tendo-se praticamente eliminado a sucção 

matricial. Deve-se notar que, nessa condição, o fato de se colocar água em contato 

direto com o corpo de prova não provoca danos ao mesmo. Em seguida, procedeu-se 

às determinações de sucção em uma trajetória de secagem, com decrementos de 

cerca de 0,5 % de umidade. Quando o teor de umidade chegou a 21,5 %, ao invés de 

se prosseguir até uma sucção matricial muito elevada, iniciou-se uma trajetória de 

umedecimento. Desse modo, buscou-se reproduzir de uma forma mais realista 

condições de variação de umidade no campo. A amostra 4.0050.01 (corpo de 

prova A) também foi inundada previamente ao início das medições de sucção, mas 

neste caso o trecho inicial da curva característica não ficou bem definido, tendo-se 

então prosseguido até o final da secagem. Nos ensaios da amostra 4.0050.00, o corpo 

de prova B foi inundado após uma determinação de sucção na umidade natural. 

Um corpo de prova extraído do bloco indeformado 4.0050.00 foi selecionado para 

medições de sucção total e matricial, buscando-se definir a parcela osmótica. Para 

tanto, em uma das faces da amostra o papel filtro foi colocado diretamente em 

contato com o solo. No outro lado, um disco espaçador de acrílico com 6 mm de 

espessura foi posicionado entre a amostra e o papel. O procedimento seguido foi 

semelhante ao dos demais ensaios, porém adotou-se um período de estabilização de 



 266 

30 dias, compatível com o nível de sucção total esperado. Após a primeira 

determinação, o solo foi submetido a uma trajetória de secagem, tendo-se repetido o 

procedimento de obtenção de sucção total mais 7 vezes, para diferentes umidades do 

corpo de prova. 

Ao término de todos os ensaios, os corpos de prova foram colocados integralmente 

em estufa, para determinação de sua umidade e massa seca. Esses dados foram 

utilizados na confirmação das umidades e índices físicos, de modo a se estabelecer 

criteriosamente as relações de sucção. 

Na Tabela 5.13 são apresentados dados dos corpos de prova ensaiados. No estado 

natural, o peso específico situa-se entre 18,83 e 19,85 kN/m3. A umidade varia de 

21,4 a 25,7 %, e o índice de vazios exibe valores entre 0,627 e 0,783. Os índices 

físicos das amostras remoldadas referem-se à condição de moldagem, antes de 

qualquer variação de tensão efetiva. Como seria de se esperar, as amostras 

remoldadas possuem um grau de saturação elevado, com os demais parâmetros 

refletindo a reduzida consistência do material. 

 
Tabela 5.13. Dados dos corpos de prova utilizados nas medições de sucção. 
AMOSTRA TIPO CORPO DE 

PROVA 
w 

(%) 
γ 

(kN/m3) 
γd 

(kN/m3) 
e0 S 

(%) 
4.0040.00 Indeformada A 21,4 19,58 16,13 0,643 90 
4.0047.00 Indeformada A 25,4 19,00 15,15 0,760 91 
4.0050.00 Indeformada A 22,4 19,09 15,59 0,695 87 
  B 21,8 19,50 16,01 0,651 90 
  C 21,8 18,97 15,57 0,697 84 
4.0050.01 Indeformada A 25,6 18,83 14,99 0,770 90 
  B 25,7 18,71 14,88 0,783 89 
4.0061.01 Indeformada A 22,8 19,85 16,17 0,627 98 
4.0037.00 Remoldada A 60,2 16,04 10,01 1,663 98 
4.0039.00 Remoldada A 77,1 14,99 8,46 2,132 98 
4.0043.00 Remoldada A 69,3 15,68 9,26 1,881 100 
4.0049.00 Remoldada A 62,7 15,70 9,65 1,759 97 
4.0058.00 Remoldada A 71,5 14,94 8,71 2,064 94 
  B 74,6 15,39 8,81 2,027 98 
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Os resultados das determinações de sucção são apresentados nas Figuras 5.29 a 5.39. 

Para cada amostra, estão representadas a curva característica e as relações de sucção, 

envolvendo o índice de vazios e o grau de saturação. Os dados de sucção matricial 

referem-se à média entre os papéis filtro colocados nas duas faces dos corpos de 

prova. Nos gráficos estão representadas todas as informações que puderam ser 

obtidas nos ensaios. Conforme exposto anteriormente, enquanto os corpos de prova 

indeformados estavam no interior do anel de moldagem, algumas medidas de volume 

não puderam ser tomadas. Por esse motivo, para a amostra 4.0061.01, que 

permaneceu sempre no interior do anel metálico, não são disponíveis as relações com 

os índices físicos. 

Para efeito de descrição dos resultados, será considerada a capacidade de sucção C, 

definida como sendo a inclinação da curva característica: 

( )sucção
wC

log∆
∆

= .                 (Equação 5.1) 

Nas amostras em estado natural, para o teor de umidade em que se encontravam os 
blocos indeformados (w entre 21,4 e 25,7 %), as sucções variam de 1600 a 2500 kPa. 
Quando a umidade é maior que wnat , as curvas das amostras 4.0061.01 e 4.0050.01 
(corpo de prova A) evidenciam uma capacidade de sucção reduzida, com pequenas 
variações de umidade gerando alterações significativas na magnitude da sucção 
matricial. À medida que w decresce, tendendo ao final da trajetória de secagem, a 
capacidade de sucção aumenta. Os dados do umedecimento das amostras 
indeformadas 4.0040.00, 4.0047.00, 4.0050.00 sugerem que, após o solo ter sido 
seco até praticamente a umidade higroscópica, ocorre uma considerável histerese. 
Entretanto, na amostra 4.0061.01, que foi levada na trajetória de secagem a uma 
sucção máxima de 2900 kPa (sem que fissuras de ressecamento se desenvolvessem), 
esse efeito é pouco pronunciado. 

Os dados de sucção total da amostra 4.0050.00 (Figura 5.32), de um modo geral, 
mostram valores que excedem a sucção matricial. No primeiro ponto da curva, a 
diferença entre a sucção total e a matricial, que corresponderia à sucção osmótica, foi 
de apenas 75 kPa. Entretanto, nas demais determinações a parcela osmótica cresce. 
Entre 16,8 e 20,5 % de umidade, a sucção osmótica possui um valor médio de 
678 kPa. À medida que a secagem prosseguiu, a diferença entre a sucção total e a 
matricial aumentou sensivelmente. Para um aprofundamento do estudo das 
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diferenças entre a sucção total e matricial, seria interessante um estudo mais 
abrangente, envolvendo corpos de prova adicionais. 

Durante a secagem dos corpos de prova indeformados, pode-se notar uma contínua 
redução do índice de vazios, não sendo possível identificar claramente trechos de 
contração normal e residual. Apesar da natureza expansiva do solo, a variação do 
índice de vazios mostrou-se moderada. Ao término da secagem, a contração dos 
corpos de prova em relação ao volume inicial situou-se entre 1,5 e 13,0 %, sendo que 
os índices de vazios se situaram na faixa de 0,52 a 0,62. A variação de volume das 
amostras inundadas a partir da umidade natural foi pouco perceptível.  

O grau de saturação dos corpos de prova indeformados se reduz gradualmente à 
medida que w torna-se inferior à umidade natural. Essa tendência, dependendo do 
corpo de prova, se acentua entre 7 e 20 MPa de sucção. Tais níveis de sucção 
matricial, que correspondem a teores de umidade na faixa de 14 a 17 %, estariam 
associados ao ponto de entrada generalizada de ar nas amostras. 

Os ensaios com solo remoldado mostram, no início das determinações de sucção, 
curvas características com uma capacidade de sucção ligeiramente inferior. Esse fato 
é compatível com o carregamento vertical de 100 kPa a que foram submetidos os 
corpos de prova reconstituídos. Após o trecho inicial, as curvas passam a apresentar 
capacidades de sucção situadas na faixa de 14 a 17 %. 

As trajetórias de secagem possuem pontos de inflexão que, dependendo da amostra, 
ocorrem entre 2000 e 5000 kPa. Nos gráficos em que se representa o grau de 
saturação versus sucção, pode-se identificar com relativa facilidade os pontos de 
dessaturação dos corpos de prova, os quais variaram de 3 a 17 MPa. Os trechos de 
umedecimento das curvas características das amostras 4.0049.00 e 4.0058.00 
mostram uma considerável histerese em relação à trajetória de secagem. 

De um modo geral, o índice de vazios das amostras remoldadas se reduz ao longo de 
uma condição próxima à saturação, caracterizando-se uma fase de contração normal. 
Após a dessaturação, a tendência de decréscimo do índice de vazios se reduz 
consideravelmente (amostras 4.0037.00, 4.0039.00, 4.0049.00 e 4.0058.00), o que 
evidencia a passagem para um estado de contração residual. Ao final da secagem, o 
índice de vazios dos corpos de prova reconstituídos situou-se tipicamente entre 0,3 
e 0,5. 
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Figura 5.29. Relações de sucção da amostra indeformada 4.0040.00. 
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Figura 5.30. Relações de sucção da amostra indeformada 4.0047.00. 
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Figura 5.31. Relações de sucção da amostra indeformada 4.0050.00. 
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Figura 5.32. Relações de sucção (matricial e total) da amostra indeformada 4.0050.00. 

w (%) Sucção 
Osmótica (kPa) 

22,58 75 
21,27 513 
19,74 1077 
18,40 514 
17,54 606 
16,10 3206 
14,94 2150 
13,68 987 
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Figura 5.33. Relações de sucção da amostra indeformada 4.0050.01. 
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Figura 5.34. Curva característica da amostra indeformada 4.0061.01. 
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Figura 5.35. Relações de sucção da amostra remoldada 4.0037.00. 
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Figura 5.36. Relações de sucção da amostra remoldada 4.0039.00. 
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Figura 5.37. Relações de sucção da amostra remoldada 4.0043.00. 
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Figura 5.38. Relações de sucção da amostra remoldada 4.0049.00. 
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Figura 5.39. Relações de sucção da amostra remoldada 4.0058.00. 
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5.6 Ensaios de Cisalhamento Direto 

Conforme discutido no Capítulo 3 (item 3.6), argilas sobre-adensadas podem exibir 

efeitos de escala devido ao fraturamento do material, com sua resistência ao 

cisalhamento sendo dependente das dimensões das amostras utilizadas. À medida 

que o tamanho do corpo de prova ensaiado aumenta, a resistência tende a diminuir. 

Por outro lado, é consenso na literatura que os parâmetros de pico usualmente 

obtidos em laboratório são inadequados – inclusive no caso de amostras de grandes 

dimensões –, fazendo-se necessária sua minoração para se obter a resistência 

efetivamente aplicável ao problema prático em questão. Um dos critérios consiste em 

se trabalhar com os parâmetros de resistência do solo remoldado (condição fully-

softened). 

Nesse contexto, ensaios de cisalhamento direto foram programados com o solo da 

Formação Guabirotuba em estudo, tendo os seguintes objetivos: 

• obter envoltórias drenadas com corpos de prova de 50 × 50 mm e 100 × 100 mm, 

avaliando-se possíveis efeitos de escala; 

• definir uma envoltória do solo remoldado. 

As amostras utilizadas e informações dos ensaios de cisalhamento direto podem ser 

encontradas na Tabela 5.14. Para a obtenção de envoltórias de resistência do solo 

indeformado, foram selecionadas as amostras 4.0049.00 e 4.0061.01, coletadas na 

Área 1 entre 3,0 e 3,7 m de profundidade. O solo do bloco 4.0061.01 possui 59 % de 

argila e 8 % de areia. A amostra 4.0049.00 apresenta uma quantidade um pouco 

maior de material granular, tendo em sua composição 55 % de argila e 15 % de areia. 

O limite de liquidez de ambas as amostras é igual a 61 %. 

Para os ensaios com solo reconstituído, procurou-se escolher uma amostra cujo LL se 

situasse próximo à média dos vários materiais extraídos dos poços de coleta. 

A amostra 4.0043.00, que possui um limite de liquidez de 69 %, atendeu a essa 

condição. Adicionalmente, sua distribuição granulométrica ocupa uma posição 

intermediária na faixa encontrada no perfil (Figura 5.14). 
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Tabela 5.14. Resumo do programa de ensaios de cisalhamento direto com amostras da Área 1. 

AMOSTRA PROF. 
MÉDIA 

(m) 

TIPO DIMENSÕES DOS 
CORPOS DE 
PROVA (mm) 

TENSÕES NORMAIS 
APLICADAS (kPa) 

VELOCIDADE MÉDIA 
DE DESLOCAMENTO 

(mm/min) 

4.0049.00 3,69 Indeformada 50 × 50 × 20 
100 × 100 × 20 

50, 100, 150, 200, 
250 e 300 

0,01

4.0061.01 2,96 Indeformada 50 × 50 × 20 
100 × 100 × 20 

50, 100, 200 e 300 0,01

4.0043.00 

 

2,54 Remoldada 50 × 50 × 20 100, 170, 240 e 320 0,01

 

Os corpos de prova indeformados foram moldados com o uso de anéis metálicos, os 

quais possuíam 50 ou 100 mm de lado e altura de 20 mm. Os cuidados e dificuldades 

encontradas na obtenção dos corpos de prova mostraram-se os mesmos dos ensaios 

de adensamento, sendo pertinentes os comentários efetuados no item 5.4. 

O preparo dos corpos de prova reconstituídos se deu de forma semelhante à seguida 

nos ensaios de adensamento e determinações de sucção. As amostras remoldadas 

foram obtidas a partir de material previamente seco, destorroado e peneirado 

(# 2,0 mm), tendo-se adicionado água destilada para se obter uma pasta homogênea, 

com teor de umidade próximo ao limite de liquidez. Para permitir a moldagem, 

dispôs-se a massa fluida em uma célula de adensamento, com 100 mm de diâmetro e 

30 mm de altura. Em seguida, procedeu-se a um carregamento em pequenos 

incrementos (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 kPa). Cada estágio teve pelo menos 

24 h de duração. Após o estágio de 100 kPa, o material era retirado da célula, 

moldando-se o corpo de prova com os anéis metálicos de 50 mm de lado e 20 mm de 

altura. Esse procedimento foi considerado preferível a adensar a pasta de solo 

remoldado diretamente na célula de cisalhamento, devido à dificuldade de evitar a 

expulsão de material. Tem-se ainda que, no ensaio, é desejável que a superfície de 

ruptura se desenvolva próxima ao plano médio do corpo de prova. Caso a pasta fosse 

adensada desde o início na prensa de cisalhamento, as deformações verticais 

decorrentes da compressibilidade da lama seriam significativas, acentuando-se a 

assimetria entre as porções cisalhadas do corpo de prova. 

O processo de adensar a pasta de solo remoldado e, em seguida, descarregá-la tanto 

vertical como horizontalmente, pode ser comparado à amostragem “perfeita” de um 
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solo normalmente adensado. Em um diagrama p’ × q, a trajetória seguida no 

carregamento vertical subseqüente – quando o corpo de prova é adensado na pressão 

vertical de ensaio – não traz necessariamente o estado de tensões de volta ao ponto 

inicial, que se situava sobre a trajetória K0 do solo normalmente adensado. 

Entretanto, esse efeito é minimizado pelo fato das tensões verticais utilizadas nos 

ensaios de cisalhamento direto terem sido iguais ou superiores à pressão aplicada no 

adensamento inicial do material (100 kPa). À medida que o nível de carregamento 

vertical aumenta, o estado de tensões do corpo de prova, previamente ao 

cisalhamento, converge rapidamente para a condição de um material normalmente 

adensado. 

A prensa de cisalhamento direto empregada nos ensaios é fabricada pela Contenco 

(Figura 5.40). No equipamento, a tensão vertical é obtida com um sistema de pesos, 

que são posicionados na porção inferior de um conjunto de hastes. A prensa possui 

um motor elétrico que desloca a base da célula de cisalhamento, de modo que sua 

metade superior reage contra um anel dinamométrico, medindo-se a força tangencial. 

Algumas modificações foram efetuadas na configuração original da prensa, 

particularmente no sentido de se aproximar do plano médio do corpo de prova a 

posição de aplicação da força cisalhante. O sistema é provido de um potenciômetro, 

que mantém constante a velocidade de deslocamento da célula durante o 

cisalhamento. O deslocamento horizontal é medido por um extensômetro, na base da 

célula. Os deslocamentos verticais são monitorados também com um extensômetro, 

posicionado no topo do sistema de carregamento vertical. As células de cisalhamento 

envolveram o uso de placas metálicas ranhuradas e pedras porosas, tanto no topo 

como na base das amostras. 

Uma vez moldados, os corpos de prova eram transferidos para a célula de 

cisalhamento. Em seguida, adensava-se o solo em estágios com duração de 24 h. Nas 

amostras indeformadas, dependendo da tensão normal desejada, os incrementos 

variaram entre 14 e 100 kPa. Os corpos de prova cisalhados sob 50 kPa de tensão 

vertical foram adensados em 1 ou 2 estágios; a carga dos ensaios que envolveram 

tensões verticais de 300 kPa foi aplicada em 6 etapas. Nas amostras remoldadas, os 

incrementos de tensão limitaram-se a 30 kPa, tendo sido necessário um maior 

número de estágios. Em todos os ensaios, procedeu-se à inundação do solo 
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imediatamente após a aplicação do primeiro estágio de carregamento. Durante a fase 

de adensamento, os recalques dos corpos de prova foram medidos e, posteriormente, 

corrigidos em função das deformações do sistema. 

 

 
Figura 5.40. Prensa de cisalhamento direto (Contenco) utilizada nos ensaios. 

A faixa de tensão normal utilizada nos ensaios de cisalhamento direto, entre 50 e 

320 kPa, é comum a muitos problemas práticos. Deve-se lembrar que esse nível de 

tensão é significativamente inferior à pressão de pré-adensamento do material, que se 

situa entre 2400 e 2900 kPa (item 5.4). 

Conforme descrito no item 3.5, em um estudo anterior Kormann et al. (1999d) 

analisaram a influência da velocidade em ensaios de cisalhamento direto, realizados 

com material coletado na Área 1 (Poço 1; 2,2 m de profundidade). No presente 

trabalho, optou-se por utilizar uma taxa de deslocamento de 0,01 mm/min, que 

possui uma ordem de grandeza semelhante à velocidade intermediária 

(0,016 mm/min) analisada por Kormann et al. (1999d). Taxas de deslocamento 

menores foram evitadas, no intuito de tornar mais operacional a execução do 

programa de ensaios. A velocidade de 0,01 mm/min foi adotada também nos ensaios 

das amostras reconstituídas. 

No caso dos corpos de prova indeformados, a velocidade de 0,01 mm/min atende a 

um dos critérios freqüentemente citados na literatura – o de Gibson e 

Henckel (1954). Para a faixa de tensões verticais dos ensaios de cisalhamento direto, 
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os coeficientes de adensamento cv do solo indeformado possuem como limite inferior 

10-3 cm2/s (item 5.4). Fixando-se um grau de dissipação de pressões neutras de 90 %, 

a recomendação de Gibson e Henckel (1954) conduziria a um tempo necessário para 

a ruptura de aproximadamente 80 minutos, o qual veio a se mostrar compatível com 

os resultados obtidos. Nos ensaios com solo remoldado – cujos coeficientes de 

adensamento situam-se na faixa de 10-4 a 10-5 cm2/s (Tabela 5.11) –, um tempo de até 

140 horas seria requerido para a ruptura. Por ocasião da pesquisa, uma duração tão 

prolongada do cisalhamento não era viável, devido a limitações operacionais 

impostas pelo equipamento. 

A Tabela 5.15 traz dados dos 24 corpos de prova empregados nos ensaios de 

cisalhamento direto. Além da umidade, pesos específicos, grau de saturação e índice 

de vazios inicial, foi incluído o índice de vazios ao final da fase de adensamento dos 

ensaios (eadens). 

Tabela 5.15. Dados dos corpos de prova utilizados nos ensaios de cisalhamento direto. 

AMOSTRA TIPO CORPO 
DE 

PROVA / 
ENSAIO 

LADO 
(mm) 

TENSÃO 
NORMAL 

APLICADA 
(kPa) 

w 
(%) 

γ 
(kN/m3)

γd 
(kN/m3)

e0 S 
(%) 

eadens 

4.0049.00 Indef. A 50 50 20,7 19,36 16,04 0,659 85 0,621 
  B 50 100 20,2 19,69 16,38 0,626 88 0,635 
  C 50 150 21,3 20,15 16,61 0,603 96 0,603 
  D 50 200 19,6 18,89 15,79 0,685 78 0,681 
  E 50 250 21,3 20,70 17,06 0,560 100 0,516 
  F 50 300 21,4 19,05 15,69 0,697 83 0,666 
  G 100 50 20,2 19,80 16,47 0,615 89 0,589 
  H 100 100 20,6 19,14 15,87 0,677 83 0,617 
  I 100 150 19,5 19,05 15,95 0,669 79 0,616 
  J 100 200 20,8 19,96 16,53 0,610 92 0,620 
  K 100 250 18,0 19,54 16,56 0,607 80 0,669 
  L 100 300 21,3 19,68 16,23 0,640 90 0,542 
4.0061.01 Indef. A 50 50 26,0 18,37 14,58 0,804 87 0,808 
  B 50 100 26,8 19,12 15,08 0,744 96 0,727 
  C 50 200 26,0 18,65 14,80 0,777 90 0,721 
  D 50 300 26,5 18,79 14,85 0,771 92 0,750 
  E 100 50 26,0 18,36 14,58 0,804 87 0,754 
  F 100 100 25,3 18,84 15,05 0,750 90 0,688 
  G 100 200 25,2 18,74 14,97 0,757 89 0,699 
  H 100 300 24,7 18,34 14,72 0,787 84 0,676 
4.0043.00 Remold. A 50 100 43,9 17,28 12,01 1,222 98 1,075 
  B 50 170 46,1 17,42 11,92 1,237 100 1,043 
  C 50 240 43,3 17,88 12,48 1,138 100 0,844 
  D 50 320 42,0 17,48 12,31 1,166 98 0,867 
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Analisando-se os dados da Tabela 5.15, pode-se notar que a amostra 4.0049.00 

apresenta-se um pouco mais densa que a amostra 4.0061.01 – os índices de vazios 

médios são respectivamente 0,64 e 0,77. O teor de umidade da amostra 4.0049.00, 

em média igual a 20,4 %, é inferior ao da amostra 4.0061.01 (w entre 24,7 e 26,8 %). 

Em comparação com dados de outras amostras indeformadas (itens 5.4 e 5.5), o grau 

de saturação dos corpos de prova extraídos do bloco 4.0049.00 mostra-se 

relativamente reduzido. Esse fato poderia estar associado a alguma perda de umidade 

– por ocasião dos ensaios, o tempo de armazenamento do bloco 4.0049.00 (10 a 11 

meses) era maior que o da amostra 4.0061.01 (cerca de 4 meses). 

Os dados mostram ainda que as umidades são ligeiramente maiores nos corpos de 

prova de 50 mm. A diferença, em média igual a 0,9 %, poderia ser decorrente da 

ordem de execução dos ensaios – os corpos de prova de 50 mm, em geral, foram 

ensaiados antes dos elementos de 100 mm. Deve-se observar também que a 

moldagem dos corpos de prova de 100 mm, que consumia algumas horas de trabalho, 

foi significativamente mais demorada que a dos elementos menores. Embora as 

operações tenham sido sempre conduzidas no interior de câmara úmida, o maior 

tempo de exposição ao ar dos corpos de prova de 100 mm poderia ter contribuído 

para uma redução de umidade. 

No caso das amostras remoldadas, os dados da Tabela 5.15 mostram que o processo 

de preparo produziu corpos de prova razoavelmente homogêneos, com pequenas 

variações no seu estado inicial. As amostras reconstituídas, após o adensamento 

prévio de 100 kPa, possuem teores de umidade entre 42 e 46 %. O índice de vazios 

situa-se na faixa 1,17-1,24. Devido à baixa consistência do solo remoldado, durante a 

fase de adensamento na célula de cisalhamento ocorreram extrusões esporádicas de 

material, através das placas perfuradas. Embora a intensidade desse fenômeno tenha 

sido reduzida, o mesmo tende a interferir nas determinações do índice de vazios ao 

final do adensamento (eadens). 

Durante os ensaios de cisalhamento direto, tomou-se o cuidado de monitorar o tempo 

associado a cada leitura. No equipamento em questão, controla-se a velocidade de 

deslocamento da base da célula, enquanto que sua metade superior reage contra um 

anel dinamométrico. Uma vez que os deslocamentos horizontais são medidos na base 

da célula, faz-se necessário corrigi-los em função das deformações do anel 
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dinamométrico, de modo a se obter o deslocamento real. Por esse motivo, 

considerou-se oportuno acompanhar a evolução da velocidade do deslocamento 

corrigido. A Figura 5.41 traz como exemplo os resultados dos ensaios da amostra 

4.0049.00. A faixa obtida situa-se em torno da reta correspondente à velocidade de 

0,01 mm/min. Entretanto, os dados mostram que a velocidade não é constante. No 

início do ensaio, o deslocamento real se desenvolve mais lentamente. À medida que 

o ensaio prossegue, a velocidade de deslocamento tende a aumentar. Esse 

comportamento pode estar associado à influência das deformações do sistema de 

medida da força tangencial. 
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Figura 5.41. Evolução dos deslocamentos com o tempo nos ensaios de cisalhamento direto – 
amostra 4.0049.00. 

Os resultados dos ensaios estão apresentados nas Figuras 5.42 a 5.51, sob a forma de 

curvas que mostram a variação da tensão cisalhante e da altura dos corpos de prova 

em função dos deslocamentos horizontais. No cálculo da tensão tangencial, 

procedeu-se à correção usualmente adotada em ensaios de cisalhamento direto, 

subtraindo-se da área inicial o produto do deslocamento pelo lado do corpo de prova. 
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Nos gráficos, considerou-se redução de altura como sendo positiva, com a expansão 

correspondendo a valores negativos. 

Nos ensaios do bloco indeformado 4.0049.00 com amostras de 50 mm, picos de 

resistência podem ser observados nos corpos de prova A, B, E e F (Figura 5.42). 

Os picos de tensão cisalhante ocorreram com deslocamentos que dependem da tensão 

vertical aplicada, variando aproximadamente entre 0,7 e 2,0 mm. Os corpos de prova 

A, B e E apresentaram um aumento de volume durante o cisalhamento (Figura 5.43); 

uma redução de altura pôde ser percebida com clareza apenas no ensaio com tensão 

normal de 300 kPa. Nos ensaios com corpos de prova de 100 mm (Figura 5.44), ao 

contrário do que ocorreu com as amostras de menor dimensão, não é possível 

distinguir claramente picos de resistência. O comportamento do material é distinto 

também quanto à variação de volume durante o cisalhamento – a altura da maioria 

dos corpos de prova de 100 mm tendeu a diminuir com a evolução dos 

deslocamentos (Figura 5.45). 

Na amostra 4.0061.01 (Figura 5.46), as curvas tensão × deformação dos corpos de 

prova de 50 mm mostram claramente um comportamento strain-softening, com o 

deslocamento associado à ruptura variando de 0,4 mm (ensaio com 50 kPa de tensão 

normal) a 2,0 mm (ensaio com 300 kPa de tensão normal). De um modo geral, há o 

predomínio de um aumento de volume durante o cisalhamento (Figura 5.47). Do 

mesmo modo que se verificou na amostra 4.0049.00, os corpos de prova de 100 mm 

da amostra 4.0061.01 não exibem um pico de resistência (Figura 5.48). Deve-se 

notar que, devido a problemas operacionais, o ensaio com 200 kPa de tensão vertical 

ficou limitado a 3,1 mm de deslocamento. Entretanto, uma comparação da curva 

obtida com os demais resultados sugere que a resistência ao cisalhamento teria sido 

mobilizada plenamente. Na Figura 5.49, pode-se perceber que a tendência de 

expansão dos corpos de prova de 100 mm se reduz em comparação com a observada 

nos corpos de prova menores; no ensaio com tensão normal de 300 kPa (amostra 

100 × 100 mm) chegou a ocorrer uma diminuição de altura. 

As curvas do solo na condição fully-softened (Figura 5.50) mostram resistências ao 

cisalhamento sensivelmente inferiores às obtidas com as indeformadas, não sendo 

possível distinguir claramente um pico de resistência. Na Figura 5.51 pode-se 

verificar que o material remoldado tipicamente se contrai durante o cisalhamento. 
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A Figura 5.52 ilustra o aspecto de um dos corpos de prova indeformados após o 

cisalhamento. Apesar da presença de fraturas no material, os planos de ruptura 

ficaram sempre bem definidos, podendo-se identificar claramente as “metades” em 

que os corpos de prova foram divididos. A observação direta das superfícies de 

ruptura ficou prejudicada pelo fato do material se fragmentar completamente ao se 

tentar separar as porções cisalhadas dos corpos de prova. 

Nas Figuras 5.53 a 5.55, os resultados dos ensaios estão representados como pontos 

em um diagrama tensão cisalhante máxima versus tensão normal. Para efeito de 

comparação, são apresentadas as retas (envoltórias) que melhor se ajustam a cada 

conjunto de ensaios. É importante observar que, dado o desconhecimento das poro-

pressões envolvidas e, conseqüentemente, das tensões efetivas, deve-se encarar com 

uma certa cautela a definição de parâmetros de resistência a partir das retas ajustadas. 

Esse aspecto é particularmente importante no caso do solo remoldado, pois a 

velocidade de ensaio foi superior à que seria recomendada pelo critério de Gibson e 

Henckel (1954) em um ensaio drenado. 

Para a amostra 4.0049.00 (Figura 5.53), os ensaios com corpos de prova de 50 mm 

exibem uma coesão de 33,2 kPa e um ângulo de atrito de 32,9º. Os pontos mostram-

se dispersos, com um coeficiente de determinação R2 igual a 0,89. Os dados dos 

corpos de prova de 100 mm nitidamente possuem resistências ao cisalhamento 

menores, conduzindo a uma coesão de 22,4 kPa e ângulo de atrito de 25,2º. 

A dispersão nesses ensaios é reduzida (R2 = 0,99). 

Os corpos de prova de 50 mm da amostra 4.0061.01 (Figura 5.54) apresentam uma 

coesão de 46,2 kPa e um ângulo de atrito de 29,2º. Os corpos de prova de 100 mm 

novamente exibem parâmetros de resistência inferiores – a coesão resulta 34,9 kPa e 

o ângulo de atrito 21,5º. Ambas as envoltórias possuem um coeficiente de 

determinação alto, igual a 0,98. 

Nos ensaios com solo remoldado, o ajuste linear conduz a um pequeno intercepto 

coesivo (c’ = 6,6 kPa). O coeficiente angular da reta obtida é igual 18,4º. A dispersão 

dos dados, que se mostra pequena (R2 = 0,97), pode ser atribuída – ao menos em 

parte – às diferenças no estado inicial dos corpos de prova reconstituídos. Por 

exemplo, o corpo de prova B, que possuía um teor de umidade superior aos demais, 

situa-se abaixo da envoltória de resistência. 



 289

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6

Deslocamento horizontal (mm)

Te
ns

ão
 ta

ng
en

ci
al

 (k
Pa

)

50 kPa
100 kPa
150 kPa
200 kPa
250 kPa
300 kPa

 
Figura 5.42. Curvas tensão cisalhante × deslocamento – corpos de prova 50 x 50 mm – 
amostra 4.0049.00. 
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Figura 5.43. Variação de altura durante o ensaio – corpos de prova 50 x 50 mm – 
amostra 4.0049.00. 
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Figura 5.44. Curvas tensão cisalhante × deslocamento – corpos de prova 100 x 100 mm 
– amostra 4.0049.00. 
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Figura 5.45. Variação de altura durante o ensaio -– corpos de prova 100 x 100 mm – 
amostra 4.0049.00. 
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Figura 5.46. Curvas tensão cisalhante × deslocamento – corpos de prova 50 x 50 mm – 
amostra 4.0061.01. 
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Figura 5.47. Variação de altura durante o ensaio -– corpos de prova 50 x 50 mm – 
amostra 4.0061.01. 
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Figura 5.48. Curvas tensão cisalhante × deslocamento – corpos de prova 100 x 100 mm – 
amostra 4.0061.01. 
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Figura 5.49. Variação de altura durante o ensaio -– corpos de prova 100 x 100 mm – 
amostra 4.0061.01. 
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Figura 5.50. Curvas tensão cisalhante × deslocamento – amostra reconstituída 4.0043.00. 
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Figura 5.51. Variação de altura durante o ensaio – amostra reconstituída 4.0043.00. 
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Figura 5.52. Corpo de prova 50 × 50 mm da amostra 4.0049.00, após o cisalhamento. 
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Figura 5.53. Envoltórias de resistência – amostra indeformada 4.0049.00. 
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Figura 5.54. Envoltórias de resistência – amostra indeformada 4.0061.01. 
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Figura 5.55. Envoltória de resistência de solo remoldado – amostra 4.0043.00. 
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5.7 Ensaios Triaxiais CIU 

Além dos ensaios de cisalhamento direto descritos no item precedente, os efeitos de 

escala do solo da Área 1 foram estudados também em condições triaxiais. Por 

ocasião da pesquisa, o equipamento disponível permitia ensaiar corpos de prova com 

três diâmetros diferentes: 38, 50 e 70 mm. Na definição do programa experimental, 

considerou-se importante obter informações quanto à tendência de geração de poro-

pressões do material, conduzindo-se ensaios consolidados não-drenados (CIU). 

Adicionalmente, uma vez que o fraturamento do solo pode reduzir a coesão para 

baixos níveis de tensão efetiva (item 3.6), alguns corpos de prova deveriam ser 

adensados com tensões inferiores a 100 kPa. Tensões efetivas elevadas, na faixa de 

600 a 1500 kPa também foram previstas, no intuito de se obter dados do 

comportamento do material ao longo de uma faixa ampla de razões de sobre-

adensamento. 

A Tabela 5.16 resume as amostras utilizadas e o programa de ensaios triaxiais. 

Conforme mencionado em itens anteriores, a presença de fraturas dificulta bastante a 

moldagem do material, ocorrendo com freqüência a perda do trabalho em 

andamento. A obtenção de alguns corpos de prova consome um volume considerável 

de solo. Tendo-se em vista a quantidade de ensaios requerida para gerar três 

envoltórias de resistência, mais de um bloco indeformado se fez necessário. Para 

evitar dispersões causadas por heterogeneidades do solo, procurou-se ensaiar 

amostras provenientes de um único poço e, na medida do possível, coletadas em uma 

mesma profundidade. Os blocos indeformados selecionados (4.0050.01, 4.0061.01, 

4.0062.01 e 4.0182.01) foram extraídos do Poço 5 (Área 1), a uma profundidade de 

2,4 - 3,0 m. No campo, as amostras encontravam-se bastante próximas entre si. Pode-

se verificar com os dados dos ensaios de caracterização que suas propriedades são 

semelhantes (Tabela 5.3). O limite de liquidez situa-se entre 59 e 61 %. O teor de 

argila varia de 52 a 59 %, e a porcentagem de areia oscila na faixa de 6 - 11 %. 

Deve-se notar que para a amostra 4.0061.01 são disponíveis ensaios de adensamento 

(item 5.4), curva característica (item 5.5) e cisalhamento direto (item 5.6). 



 297

Tabela 5.16. Resumo do programa de ensaios triaxiais CIU com amostras do Poço 5 - Área 1. 

DIÂMETRO DOS 
CORPOS DE 
PROVA (mm) 

AMOSTRAS 
UTILIZADAS 

PROF. 
MÉDIA 

(m) 

TENSÕES EFETIVAS DOS 
ENSAIOS 

(kPa) 

VELOCIDADE 
MÉDIA DE 

DEFORMAÇÃO 
(% / min) 

38 4.0050.01 

 

2,45 97, 262, 679, 977 e 1519 

 

3,0 × 10-3

50 4.0061.01 

4.0062.01 

2,96 

2,35 

60, 244, 687 e 992 

 

3,3 × 10-3

70 4.0061.01 

4.0182.01 

2,96 

2,73 

38, 40, 108, 257, 535 e 785 

 

2,7 × 10-3

 

Os corpos de prova utilizados nos ensaios foram talhados a partir dos blocos 

indeformados. Por ocasião dos ensaios, o tempo de armazenamento das amostras era 

de, no máximo, 5 meses. Com respeito aos cuidados e problemas na moldagem, de 

um modo geral são válidas as mesmas considerações efetuadas no item 5.4. Deve-se 

notar que a talhagem tornava-se mais difícil à medida que o diâmetro dos corpos de 

prova aumentava. Em alguns casos, não foi possível obter elementos perfeitamente 

cilíndricos – evitou-se um manuseio excessivo, pois o mesmo tendia a provocar a 

abertura das fraturas, inutilizando o corpo de prova. Em geral, observou-se uma 

relação entre altura e diâmetro do corpo de prova aproximadamente igual a dois. 

A Figura 5.56 ilustra o equipamento utilizado nos ensaios triaxiais, que é fornecido 

pelo fabricante inglês GDS Instruments (GDS, 1997). O sistema é composto pelos 

seguintes elementos: 

• uma prensa da Wykeham Farrance International, modelo Tritech, de 50 kN de 

capacidade axial, equipada com interface RS232; 

• controladores de tensão confinante e contra-pressão da GDS Instruments, que 

consistem em um atuador hidráulico acionado por microprocessador, para a 

aplicação de pressão e medição de variação de volume; 

• unidade de aquisição de dados; 

• transdutor de poro-pressão, que é medida na base do corpo de prova; 

• transdutor de deslocamento axial e anel dinamométrico equipado com transdutor 

de deslocamento; 
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• computador com o software GDSTAS, para controle e aquisição de dados do 

ensaio. 

 

 
Figura 5.56. Sistema GDS utilizado nos ensaios triaxiais. 

O procedimento dos ensaios envolveu, após a montagem da câmara, um período 

destinado à avaliação da tensão efetiva presente no corpo de prova. Com a válvula de 

contra-pressão fechada, uma tensão confinante era aplicada, medindo-se a poro-

pressão correspondente. Em geral, após um período de 2 horas, registrava-se uma 

tensão efetiva em torno de 35 kPa. Deve-se notar que à medida que o tempo de 

equilíbrio era maior, as poro-pressões registradas tendiam a diminuir. Alguns ensaios 

envolveram até 12 horas de equilíbrio, com as tensões efetivas alcançando 

aproximadamente 200 kPa. Para a completa estabilização da poro-pressão, a reduzida 

permeabilidade da matriz argilosa do solo tende a requerer um período de equilíbrio 

excessivamente longo de um ponto de vista prático. O nível de sucção matricial pode 

estar associado ao teor de umidade natural ou à variação de tensão total decorrente da 

amostragem. Entretanto, as curvas características do solo indeformado (item 5.5) 

mostram que pequenas variações de umidade geram variações significativas de 

sucção. Uma redução de w durante o período de armazenamento, ou ainda durante a 

talhagem do corpo de prova, poderia contribuir para aumentar a sucção. 

Após a etapa inicial de avaliação da tensão efetiva, dava-se início a uma rampa de 

saturação, partindo-se do diferencial de poro-pressão medido inicialmente. Nos 
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ensaios dos corpos de prova de 38 mm, a contra-pressão era aplicada pelo topo. Nos 

demais casos (50 e 70 mm), a contra-pressão foi aplicada tanto pelo topo como pela 

base. Deve-se notar que, devido à reduzida permeabilidade da matriz argilosa do solo 

em estudo, logo no início do programa de ensaios optou-se por prover os corpos de 

prova com drenos laterais de papel filtro, dispostos longitudinalmente. Quando a 

aplicação de contra-pressão se deu pelo topo, os drenos foram interrompidos cerca de 

10 mm acima da base do corpo de prova, de modo a se evitar interferências na 

medida de poro-pressão. O uso de drenos laterais mostrou-se útil para uma 

otimização do processo de saturação. Em geral, a tensão confinante e a contra-

pressão foram aumentadas a taxas de 10 - 12 kPa/hora. Ao final da fase de saturação, 

a tensão confinante usualmente situou-se na faixa de 600 a 1300 kPa; as contra-

pressões variaram entre 550 e 1200 kPa. 

Uma vez concluída a rampa de saturação, procedia-se a uma verificação do 

parâmetro B de poro-pressão, aplicando-se incrementos de tensão confinante de 100 

ou 150 kPa. Caso o parâmetro B resultasse inferior a 0,98, iniciava-se uma nova 

rampa. A fase de saturação durou 1 ou 2 dias, dependendo das dimensões do corpo 

de prova. Deve-se observar que, de acordo com Black e Lee (1973) apud Head 

(1998), devido à rigidez da estrutura do solo, o valor do parâmetro B associado à 

saturação pode ser sensivelmente inferior às recomendações usuais de 0,95 ou 0,98. 

Para argilas rijas, os dados dos autores sugerem que um B igual a 0,69 seria 

suficiente para assegurar um grau de saturação de 99,5 %. 

Os corpos de prova foram adensados isotropicamente, conforme as tensões efetivas 

indicadas na Tabela 5.16. Os ensaios dos corpos de prova de 38 mm envolveram 

níveis de tensão efetiva mais elevados (até 1519 kPa). Os elementos com 50 e 70 mm 

foram adensados sob tensões máximas de 992 e 785 kPa respectivamente. 

A investigação do comportamento do material com baixos níveis de tensão efetiva 

concentrou-se nos corpos de prova de 70 mm de diâmetro nominal. 

Durante o adensamento, a drenagem dos elementos com 38 mm de diâmetro se deu 

pelo topo. Os ensaios dos corpos de prova de 50 e 70 mm envolveram drenagem pelo 

topo e pela base. A análise da evolução da curva variação de volume versus raiz 

quadrada do tempo permitia identificar o término do adensamento primário. 
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A duração da fase de adensamento, dependendo das dimensões do corpo de prova e 

da tensão efetiva, compreendeu desde algumas horas a vários dias. 

Deve-se notar que a redução volumétrica do adensamento nem sempre ocorreu de 

um modo uniforme – em alguns casos, pôde-se perceber pequenos desvios dos 

corpos de prova em relação à vertical. Previamente ao cisalhamento, o equipamento 

requeria o posicionamento do pistão de carregamento axial sobre o topo do corpo de 

prova. Quando o adensamento provocava deformações diferenciais, não era possível 

obter um encaixe perfeito do pistão no top cap. Isso ocorria somente à medida que a 

tensão desviadora era aplicada, o que evidentemente não é uma condição ideal de 

ensaio. 

Previamente à fase de cisalhamento, as válvulas das linhas de drenagem eram 

fechadas. Na seqüência, procedia-se ao carregamento axial dos corpos de prova, sob 

condições de deformação controlada. A definição da taxa de deformação axial foi 

baseada no critério proposto por Blight (1964) apud Head (1998), considerando-se 

95 % de equalização de poro-pressões: 

100tFt f =  ,                  (Equação 5.2) 

sendo tf o tempo até a ruptura, t100 o tempo correspondente a 100 % do adensamento 

primário e F um fator que depende das condições de drenagem (0,53 para drenagem 

pelo topo; 1,8 para drenagem pelo topo e drenos laterais; 2,3 para drenagem pelo 

topo, base e drenos laterais). Uma velocidade de deformação constante foi adotada 

para todos os ensaios, a qual resultou em média 0,003 % / min (Tabela 5.16). 

A maioria dos ensaios envolveu deformações finais situadas entre 4 e 6 %, tendo a 

fase de cisalhamento durado de 22 a 33 horas. 

A Tabela 5.17 resume dados dos corpos de prova utilizados nos ensaios triaxiais. 

O teor de umidade varia entre 23,3 e 26,7 %. O grau de saturação é elevado, 

conforme a tendência observada nos ensaios descritos em itens precedentes. 

Os corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal possuem um índice de vazios 

médio de 0,69. Nos elementos com 50 e 70 mm, o índice de vazios médio é igual 

a 0,68. Apesar de ser perceptível alguma dispersão nos índices físicos, de um modo 

geral as propriedades dos diferentes corpos de prova mostram-se razoavelmente 

semelhantes. Esse fato torna-se importante à medida que permite assegurar uma 

avaliação de efeitos de escala pouco influenciada por heterogeneidades do solo. 
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Tabela 5.17. Dados dos corpos de prova utilizados nos ensaios triaxiais. 

CORPO 
DE 

PROVA / 
ENSAIO 

AMOSTRA DRENO 
LATERAL 

TENSÃO 
EFETIVA 
INICIAL 

(kPa) 

DIÂMETRO 
(mm) 

ALTURA 
(mm) 

w 
(%) 

γ 
(kN/m3) 

γd 
(kN/m3) 

e0 S 
(%)

A 4.0050.01 sim 97 36,6 73,0 24,3 19,9 16,0 0,65 100
B 4.0050.01 não 262 38,0 68,1 25,1 19,9 15,8 0,68 100
C 4.0050.01 sim 679 37,5 75,0 25,2 18,9 15,1 0,76 90
D 4.0050.01 sim 977 37,8 74,6 26,7 19,4 15,4 0,72 99
E 4.0050.01 sim 1519 37,0 73,0 23,2 19,9 16,2 0,64 98
F 4.0062.01 sim 60 49,2 102,3 24,6 19,6 15,8 0,68 98
G 4.0062.01 sim 244 49,9 102,6 24,5 19,4 15,6 0,70 95
H 4.0061.01 sim 687 49,8 98,5 25,6 19,2 15,3 0,71 96
I 4.0062.01 sim 992 48,8 102,0 23,8 20,4 16,5 0,64 100
J 4.0061.01 sim 38 67,6 132,9 26,6 19,4 16,6 0,71 100
K 4.0182.01 sim 40 76,2 143,2 23,4 19,4 15,8 0,66 94
L 4.0182.01 sim 108 73,1 151,4 23,4 19,3 15,6 0,68 92
M 4.0182.01 sim 257 71,4 145,5 25,3 20,5 16,3 0,64 100
N 4.0182.01 sim 535 74,8 138,2 23,5 18,8 15,2 0,72 87
O 4.0182.01 sim 785 74,5 148,8 23,3 19,3 15,7 0,68 92

 

As Figuras 5.57 a 5.62 apresentam os resultados dos ensaios triaxiais CIU. As curvas 

trazem a identificação do corpo de prova (entre parênteses) e a tensão efetiva inicial 

do ensaio. Para cada diâmetro, são apresentados os seguintes elementos: 

• diagrama mostrando a evolução da poro-pressão e da tensão de câmara durante as 

rampas de saturação e verificação do parâmetro B; 

• curvas de variação volumétrica versus raiz quadrada do tempo, na etapa de 

adensamento; 

• curvas tensão desviadora versus deformação axial, na fase de cisalhamento; 

• curvas poro-pressão versus deformação axial, na fase de cisalhamento; 

• trajetória de tensões efetivas durante o cisalhamento; 

• diagramas tensão cisalhante versus tensão normal, no qual são representados os 

círculos de Mohr correspondentes às tensões efetivas na ruptura. 

Na Tabela 5.18 pode ser encontrado um resumo dos resultados dos ensaios triaxiais, 

com as seguintes informações: 

• tensão efetiva após a saturação; 

• parâmetro B; 

• tempo correspondente ao final do adensamento primário (t100); 
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• coeficiente de adensamento (cv); 

• tensão efetiva inicial na fase de cisalhamento (σ’0); 

• tensões efetivas na ruptura: axial (σ’1f) e confinante (σ’3f); 

• excesso de poro-pressão na ruptura (uf); 

• deformação correspondente à tensão cisalhante máxima (εf); 

• parâmetro A de Skempton na ruptura (Af); 

• umidade final do corpo de prova (wfinal). 

As curvas da Figura 5.57 representam a variação da poro-pressão ao longo de cada 

rampa de saturação e quando da aplicação de tensão confinante nas avaliações do 

parâmetro B. Os dados estão em seqüência, do início ao término da fase de saturação. 

As determinações do parâmetro B resultaram satisfatórias, tendo-se obtido valores 

finais iguais ou superiores a 0,98. As informações da Tabela 5.18 mostram que, após 

a saturação, na maior parte dos casos a tensão efetiva situou-se abaixo de 80 kPa. 

Esse nível de tensão provavelmente é inferior ao que existia inicialmente no corpo de 

prova, uma vez que sucções tendiam a se fazer presentes. Conseqüentemente, 

durante a saturação do solo alguma expansão pode ter se desenvolvido. Entretanto, 

a reduzida ordem de grandeza das deformações volumétricas que ocorriam durante 

essa etapa não permitia que as mesmas fossem medidas com precisão no sistema 

triaxial empregado. 

Nas curvas da Figura 5.58, que representam a variação de volume dos corpos de 

prova durante o adensamento, pode-se constatar que a redução volumétrica nem 

sempre resultou proporcional à tensão efetiva do ensaio. Os dados de t100 (Tabela 

5.18) – estimados a partir da intersecção entre uma reta ajustada ao trecho inicial da 

curva e uma linha horizontal associada ao final da consolidação – também mostram-

se dispersos. Esses fatos podem estar associados a heterogeneidades do material. Um 

comportamento semelhante foi observado por Boszczowski (2001), que menciona a 

possibilidade da interveniência de diferentes graus de cimentação. Deve-se notar que 

as curvas de adensamento exibem alguns efeitos de oscilação térmica. No ambiente 

de ensaio, a temperatura apresentava uma variação de ± 2º C. 
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O coeficiente de adensamento isotrópico foi estimado com base na relação: 

100

2

t
Dcv λ

π
= ,                  (Equação 5.3) 

onde D é o diâmetro da amostra e λ é um fator que depende das condições de 

drenagem e da relação entre a altura e o diâmetro do corpo de prova (Head, 1998). 

Os valores de cv (Tabela 5.18), situados na faixa de 10-3 a 10-5 cm2/s, possuem uma 

ordem de grandeza comparável à encontrada nos ensaios de adensamento edométrico 

(item 5.4). Apesar das incertezas associadas à avaliação desse parâmetro, pode-se 

notar que os corpos de prova com 70 mm de diâmetro tendem a exibir valores de cv 

um pouco superiores aos dos copos de prova de 38 e 50 mm. Dentre outros fatores, 

tal comportamento poderia estar associado à maior quantidade de fraturas que as 

amostras de 70 mm incorporariam. 

Os cálculos das curvas tensão desviadora versus deformação axial, apresentadas na 

Figura 5.59, incluem correções de seção transversal (ruptura frágil) e de efeitos de 

membrana (La Rochelle, 1967 apud Head, 1998). Conforme mencionado 

anteriormente, devido a deformações diferenciais que se desenvolviam durante o 

adensamento, no início do cisalhamento o pistão de carregamento axial não se 

encontrava perfeitamente posicionado sobre o top cap. Por esse motivo, as curvas 

tensão × deformação exibem uma inflexão em seu trecho inicial. 

Analisando-se as informações da Figura 5.59, algumas tendências podem ser 

delineadas. Para menores níveis de tensão efetiva, tem-se um pico pouco 

pronunciado ou um patamar de resistência. À medida que a tensão efetiva aumenta, 

as curvas passam a exibir um comportamento do tipo strain-softening. A resistência 

máxima se dá tipicamente com deformações axiais de 1,5 a 2,0 %. É importante 

observar que, na ausência do problema do “encaixe” do pistão no topo do corpo de 

prova, as deformações correspondentes à ruptura provavelmente seriam menores. 

De um modo geral, a velocidade de deformação adotada nos ensaios (0,003 % / min) 

atendeu ao critério de equalização das poro-pressões (Blight, 1964 apud Head, 1998). 

São exceções os ensaios C, D e E, nos quais os valores de t100 – superiores aos dos 

demais corpos de prova – fariam necessária uma velocidade cerca de 50 % inferior à 

adotada. 
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A geração de poro-pressões durante o cisalhamento possui um padrão relativamente 

constante nos ensaios com os diferentes diâmetros de corpo de prova (Figura 5.60). 

No início das curvas, pode-se notar a inflexão associada ao “encaixe” do pistão de 

carregamento axial. Após essa fase, nos ensaios com menores níveis de tensão 

efetiva (σ’0 < 250 kPa), as poro-pressões geradas são negativas ou ligeiramente 

positivas. À medida que aumenta a deformação axial, as poro-pressões se reduzem, 

tendendo claramente a valores negativos. Esse comportamento é compatível com 

uma razão de sobre-adensamento mais alta – o parâmetro Af (Tabela 5.18) varia na 

faixa de -0,43 (corpo de prova K) a -0,04 (corpo de prova F). Nos ensaios que 

envolveram tensões efetivas superiores a 200 ou 250 kPa, previamente à ruptura tem-

se uma tendência de geração de poro-pressões positivas. À medida que as 

deformações aumentam e a ruptura se desenvolve, as poro-pressões passam a 

experimentar uma redução. É interessante notar que os picos de poro-pressão 

ocorrem com deformações menores que os picos das curvas tensão × deformação 

correspondentes. O parâmetro Af dos ensaios com tensões efetivas superiores a 200 - 

250 kPa resulta positivo, situando-se entre 0,13 (corpo de prova B) e 0,54 (corpo de 

prova E). 

As trajetórias de tensão efetiva dos ensaios mostram um comportamento de solos 

sobre-adensados (Figura 5.61). Quando a tensão média inicial é menor, o 

desenvolvimento de poro-pressões negativas faz com que as trajetórias caminhem 

para a direita do diagrama p’ × q. Para tensões efetivas acima de 300 kPa, o início do 

carregamento envolve a geração de poro-pressões positivas, mas com uma 

intensidade que leva a pequenas variações em p’ – as trajetórias de tensão seguem 

quase que verticalmente. Na proximidade da ruptura, a variação de poro-pressão 

passa a ser negativa, fazendo com que as curvas apontem para a direita. Em seguida, 

o comportamento strain-softening do material leva a uma redução na magnitude de q. 

Apesar da queda na tensão desviadora, a tensão efetiva média experimenta pouca 

variação, devido à redução que se processa nas poro-pressões. As trajetórias de 

tensões efetivas sugerem que, à medida que aumenta a tensão média inicial, menores 

são os acréscimos de poro-pressão negativa, tanto antes como após a ruptura. Esse 

comportamento fica mais evidente nas curvas dos corpos de prova E e I, adensados 

respectivamente a 1519 e 992 kPa de tensão efetiva. Deve-se notar que o corpo de 
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prova D (Figura 5.61a) possui uma trajetória de tensões distinta da observada nos 

demais ensaios. 

A Figura 5.62 apresenta diagramas tensão cisalhante versus tensão efetiva. Os 

círculos de Mohr correspondem à ruptura, a qual foi definida com base na tensão 

desviadora máxima. Para cada diâmetro ensaiado, apresenta-se a reta que melhor se 

ajusta à tendência dos círculos. Deve-se notar que as envoltórias de resistência dos 

diferentes diâmetros de corpo de prova referem-se a faixas de tensão distintas. 

Os resultados dos corpos de prova de 38 e 50 mm de diâmetro são bastante 

semelhantes. O intercepto coesivo obtido com os ajustes é elevado, situando-se entre 

108 e 119 kPa. O ângulo de atrito resultou aproximadamente 21º. Nos ensaios com 

corpos de prova de 70 mm, os níveis de tensão mais baixos permitem estudar a 

tendência da envoltória próximo à origem do diagrama. Deve-se notar que um 

simples ajuste linear conduziria a um intercepto coesivo ligeiramente negativo, 

indicando que a coesão é desprezível. Por esse motivo, impôs-se a passagem da 

envoltória pela origem, tendo-se obtido um ângulo de atrito de 30,7 %. 

Considerando-se níveis de tensão equivalentes, uma comparação entre os dados dos 

três diagramas da Figura 5.62 revela que os corpos de prova de 70 mm de diâmetro 

possuem uma resistência ao cisalhamento nitidamente inferior à dos elementos de 38 

e 50 mm. Esse aspecto importante do comportamento do material será discutido no 

Capítulo 6. 

As Figuras 5.63 e 5.64 ilustram alguns corpos de prova após o cisalhamento. Além  

da forma das superfícies de ruptura, podem ser observados detalhes da disposição 

dos drenos laterais e feições do solo, que apresenta as manchas escuras e concreções 

carbonáticas descritas no item 4.2. A superfície de ruptura via de regra envolveu a 

formação de um plano bem definido, independentemente do diâmetro do elemento 

ou do nível de tensão efetiva. Em geral, não foi possível avaliar se fraturas pré-

existentes influenciavam a formação da superfície de ruptura, pois não se conseguia 

separar o material ao longo da mesma sem fragmentar todo o elemento. No corpo de 

prova J (70 mm de diâmetro) – adensado sob 38 kPa de tensão efetiva –  pôde-se 

perceber que a ruptura se desenvolveu pela matriz do solo e por superfícies polidas. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.57. Evolução da poro-pressão e da pressão de câmara durante a saturação. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.58. Curvas de adensamento isotrópico. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.59. Curvas tensão desviadora × deformação axial – ensaios CIU. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.60. Variação da poro-pressão com a deformação axial. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.61. Trajetórias de tensão efetiva – ensaios CIU. 
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(a) Corpos de prova com 38 mm de diâmetro nominal. 
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(b) Corpos de prova com 50 mm de diâmetro nominal. 
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(c) Corpos de prova com 70 mm de diâmetro nominal. 

Figura 5.62. Envoltórias de resistência dos ensaios CIU. 

 c' = 108 kPa 
φ’ = 21,2º 
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 c' = 0 
φ’ = 30,7º 
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Tabela 5.18. Resultados dos ensaios triaxiais CIU. 

CORPO 
DE 

PROVA / 
ENSAIO 

DIÂMETRO 
NOMINAL 

(mm) 

TENSÃO 
EFETIVA 

APÓS 
SATURAÇÃO 

(kPa) 

B t100 
(min)

cv 

(cm2/s) 

σ’0
(kPa)

σ’1f 
(kPa)

σ’3f 
(kPa)

uf 

(kPa)

εf 
(%) 

Af wfinal 

(%) 

A 38 28 0,99 135 6,5 × 10-5 97 570 118 883 1,74 -0,05 26,0 

B 38 145 0,99 667 1,1 × 10-3 262 751 182 683 1,19 0,13 24,1 

C 38 40 0,99 667 1,4 × 10-5 679 1103 364 487 1,64 0,43 25,7 

D 38 97 0,99 454 2,1 × 10-5 977 1669 730 372 1,78 0,26 22,5 

E 38 59 0,99 667 1,3 × 10-5 1519 2141 784 915 2,05 0,54 24,8 

F 50 10 0,99 15 8,4 × 10-4 60 446 76 385 2,13 -0,04 25,8 

G 50 78 0,99 240 5,4 × 10-5 244 638 122 829 1,62 0,24 25,5 

H 50 2 0,99 12 1,1 × 10-3 687 1107 331 520 1,95 0,46 26,2 

I 50 168 0,99 120 1,0 × 10-4 992 1530 585 615 1,91 0,43 23,8 

J 70 13 0,98 38 6,2 × 10-4 38 407 127 474 2,87 -0,32 26,4 

K 70 20 0,98 24 1,3 × 10-3 40 368 131 870 4,97 -0,43 26,6 

L 70 61 0,99 167 1,7 × 10-4 108 452 146 755 2,96 -0,12 26,4 

M 70 54 0,99 27 1,0 × 10-3 257 811 302 499 4,97 -0,09 24,5 

N 70 191 0,99 260 1,1 × 10-4 535 851 266 1236 2,33 0,46 25,0 

O 70 87 0,99 240 1,2 × 10-4 785 1169 346 1055 1,56 0,53 21,8 

Nota: 
Desprezada a correção de efeitos da membrana nos valores de σ’1f 
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(a) Corpo de prova A – 38 mm. 

 
(b) Corpo de prova D – 38 mm. 

 
(c) Corpo de prova E – 38 mm. 

 
(d) Corpo de prova F – 50 mm. 

 
(e) Corpo de prova G – 50 mm. 

 
(f) Corpo de prova H – 50 mm. 

Figura 5.63. Detalhe do aspecto de corpos de prova de 38 e 50 mm após os ensaios. 
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(a) Corpo de prova I – 50 mm. 

 
(b) Corpo de prova J – 70 mm. 

 
(c) Corpo de prova K – 70 mm. 

 
(d) Corpo de prova L – 70 mm. 

 
(e) Corpo de prova N – 70 mm. 

 
(f) Corpo de prova O – 70 mm. 

Figura 5.64. Detalhe do aspecto de corpos de prova de 50 e 70 mm após os ensaios. 


