
Capítulo 3 

ASPECTOS GEOTÉCNICOS DA 

FORMAÇÃO GUABIROTUBA 

3.1 Introdução 

Na literatura, os dados de propriedades geotécnicas dos solos da Formação 

Guabirotuba são ainda relativamente escassos, particularmente com respeito a 

características de resistência e deformabilidade. Boa parte das informações está 

associada a ensaios efetuados para atender às necessidades de obras. Esse quadro, 

que sem dúvida é positivo sob aspectos práticos, demanda no entanto um 

aprofundamento de pesquisas com cunho científico, as quais têm se intensificado 

apenas mais recentemente. 

Deve-se observar que, apesar da relativa falta de informações sobre os solos da 

Formação Guabirotuba, argilas rijas e duras, ou rochas brandas como folhelhos, vêm 

sendo intensivamente estudadas em outros países. Assim, uma revisão sobre o tema 

pode ser útil para uma melhor compreensão do comportamento dos sedimentos 
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sobre-adensados de Curitiba. Dados de argilas da Bacia de São Paulo também podem 

ser abordados em análises e comparações. 

Perfis geotécnicos comumente encontrados em terrenos da Formação Guabirotuba 

estão ilustrados na Figura 3.1, através de dados de sondagens SPT e CPT. Algumas 

características descritas no capítulo anterior podem ser observadas. A consistência 

das camadas que, mais superficialmente pode ser média a rija, tende a aumentar com 

a profundidade. Na Figura 3.1a, alternam-se camadas argilosas com colorações que 

gradam entre cinza, verde e marrom. Lentes granulares estão presentes, nas quais em 

geral pode-se discernir grãos de feldspato. Quando as camadas superficiais 

experimentam processos de alteração por intemperismo (plintificação ou laterização), 

o material torna-se variegado (Figura 3.1b), ou ainda avermelhado ou amarelado. 

Nessas situações, deve-se observar que nem sempre a consistência é tão elevada 

como a do perfil da Figura 3.1b. 

Os exemplos mostram que o número de golpes do SPT pode ser superior a 20 logo 

nos primeiros metros de sondagem. A resistência de ponta do CPT, que chega 

facilmente a 4 MPa, alcança valores da ordem de 6-8 MPa à medida que aumenta a 

penetração. Embora em certas regiões da bacia as sondagens possam alcançar 

maiores profundidades, é comum o limite do SPT estar situado entre 10 e 20 m 

abaixo da superfície do terreno. No ensaio de cone, a profundidade máxima depende 

das características do equipamento, em particular da capacidade de reação. 

A posição do lençol freático é variável na Formação Guabirotuba, podendo estar 

próximo à superfície – como é o caso dos perfis  da  Figura  3.1 – ou em 

profundidades da ordem de 10 a 15 m (Kormann, 1999). Medições em poços 

situados na região leste da bacia, efetuadas pela Mineropar (1994), mostram 

profundidades típicas do nível d’água na faixa de 3,4 a 4,4 m. É comum a presença 

de lençóis suspensos (e.g. Figura 3.1a, furo SP-P9), característica provavelmente 

associada à baixa permeabilidade da matriz argilosa do terreno. Deve-se observar 

que esses lençóis podem levar a uma interpretação incorreta da posição do lençol 

freático. 
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(a) Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais (Antoniutti Neto et al., 1999). 
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(b) Bairro Mundo Novo, Curitiba (Kormann et al., 1999c). 

Figura 3.1. Perfis geotécnicos da Formação Guabirotuba. 
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No intuito de se esboçar um quadro dos principais aspectos geotécnicos da Formação 

Guabirotuba, as informações disponíveis na literatura foram cuidadosamente 

analisadas. As Tabelas 3.1 e 3.2 reúnem a maioria dos dados pesquisados, os quais 

são referentes a 29 amostras de diferentes profundidades e localidades de Curitiba e 

municípios vizinhos. Boa parte das informações publicadas refere-se aos estudos do 

Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR. Para evitar acumular dados desse local 

em particular, optou-se por limitar as informações incluídas nas tabelas, tendo-se 

selecionado dados dos trabalhos de Chamecki et al. (1998) e Kormann et al. (1999d). 

Considerou-se conveniente dividir os dados levantados em dois conjuntos. 

O primeiro deles (Tabela 3.1) está relacionado com o material argiloso predominante 

na Formação Guabirotuba – o sabão de caboclo –, preferencialmente em um estado 

inalterado ou pouco alterado. Os solos com indícios de maior ação de intemperismo 

– inclusive alguns dados da Formação Tinguis – foram agrupados na Tabela 3.2. 

Informações da bibliografia que não caracterizavam adequadamente o material – 

principalmente com respeito à coloração – não foram aproveitadas. 

Além de resultados de ensaios de caracterização, as Tabelas 3.1 e 3.2 incluem 

ensaios de adensamento, cisalhamento direto e – em menor quantidade – triaxiais. 

Alguns dados foram interpretados, pois nem sempre as informações da literatura 

estão expostas com clareza. No caso de ensaios conduzidos segundo procedimentos 

que pudessem trazer incertezas à interpretação, optou-se por não aproveitar os 

resultados. Por exemplo, no ensaio de cisalhamento direto, fatores como 

consolidação prévia, inundação do corpo de prova e velocidade de deslocamento 

interferem nos parâmetros resultantes. A pressão máxima em ensaios de 

adensamento pode, em certos casos, ser insuficiente para definir claramente um 

trecho virgem. 

Nos itens subseqüentes, o material pesquisado será analisado e discutido, 

aprofundando-se as idéias expostas em trabalho preliminar do autor 

(Kormann, 1999). Essa revisão de propriedades geotécnicas da Formação 

Guabirotuba inclui algumas complementações em relação ao texto elaborado por 

ocasião do exame de qualificação da presente pesquisa (Kormann, 2000). 
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Tabela 3.1. Propriedades de sedimentos não intemperizados da Formação Guabirotuba. 
continua 

No DESCRIÇÃO DO MATERIAL COTA
(m) 

w 
(%) 

LP 
(%) 

LL 
(%) 

IP 
(%) 

% < 
2µm 

γ 
 (kN/m3)

γd 
(kN/m3)

δ 
(kN/m3) 

S 
(%) 

e0 c’ 
(kPa)

φ’ σ’vm 
(kPa) 

CC 

1 Argila siltosa cinza, dura, prof. 1,6 m, 
São José dos Pinhais 1 

903,9 34,7 31 85 52 57 18,7 13,9 27,3 - 0,960 47,0
(c.dir.)

28,0
(c.dir.)

> 410 > 0,329

2 Argila siltosa cinza, prof. 3,0 m, 
Araucária 4 

- 33,1 29 84 55 67 19,0 14,3 26,9 98,6 0,917 18,4
(c.dir.)

25,2
(c.dir.)

1000 0,313

3 Argila siltosa cinza, dura, prof. 2,0 m, 
Centro Politécnico 5 

907,8 27,0 35 65 30 64 19,1 15,0 26,6 96,0 0,735 22,0
(c.dir.)

23,9
(c.dir.)

1280 -

4 Argila cinza clara, média a dura, prof. 
2,0 m, Araucária 6 

- 39,9 34 87 53 58 17,4 12,4 26,5 1,120 5,0
(triax.)

28,0
(triax.)

310 0,47

5 Argila siltosa cinza-azulada, dura, 
prof. 11,5 m, Batel 7 

917,1 29,2 26 53 27 - 19,0 14,7 26,0 99,8 0,775 - - 500 0,12

6 Argila siltosa cinza-azulada, dura, 
prof. 12,0 m, Batel 7 

917,1 33,5 26 53 27 - 18,3 13,7 26,0 100,0 0,873 - - 400 0,08

7 Argila silto-arenosa roxa e cinza, 
média, prof. 0,5 m, C. Industrial 7 

945,2 27,0 27 59 32 - 17,6 13,9 25,8 81,6 0,871 - - - -

8 Argila siltosa cinza escura, média, 
prof. 0,5 m, C. Industrial 7 

945,2 27,4 24 43 19 - 17,3 13,6 26,0 79,1 0,917 - - - -

9 Argila siltosa cinza e marrom, rija, 
prof. 2,0 m, C. Industrial 7 

920,0 32,4 25 61 36 - 18,6 14,0 26,5 99,0 0,881 - - 490 0,14

10 Argila arenosa cinza, dura, prof. 1,0 
m, C. Industrial Araucária 7 

880,0 22,6 24 58 34 - 19,5 15,9 26,5 99,5 0,608 - - 1000 0,16

11 Argila siltosa marrom e cinza, dura, 
prof. 8,0 m, Batel 7 

930,8 35,5 38 88 50 - 18,3 13,5 27,4 97,8 1,007 - - > 300 > 0,10

12 Argila siltosa marrom e cinza, dura, 
prof. 8,0 m, Batel 7 

930,8 32,9 37 85 48 - 18,1 13,6 27,4 87,6 1,032 - - > 300 > 0,12

13 Argila siltosa cinza e marrom, dura, 
prof. 2,5 m, Capanema 7 

903,0 34,8 - - - - 18,3 13,6 - - - - - - -

14 Argila siltosa cinza, dura, prof. 4,0 m, 
Capanema 7 

903,0 36,3 - - - - 17,8 13,1 - - - - - - -

15 Argila siltosa marrom, prof. 1,5 m, 
Batel 7 

932,0 33,9 - - - - 18,1 13,5 - - - - - - -

16 Argila siltosa cinza, rija, prof. 4,0 m, 
Água Verde 7 

914,1 28,2 27 58 31 - 19,1 14,9 25,9 100,0 0,730 - - 900 0,08

17 Argila siltosa cinza, rija, prof. 6,0 m, 
Água Verde 7 

914,1 29,3 27 58 31 - 19,2 14,8 25,9 100,0 0,731 - - 1000 0,16
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Tabela 3.1. Propriedades de sedimentos não intemperizados da Formação Guabirotuba. 
conclusão 

No DESCRIÇÃO DO MATERIAL COTA
(m) 

w 
(%) 

LP 
(%) 

LL 
(%) 

IP 
(%) 

% < 
2µm 

γ 
(kN/m3) 

γd 
(kN/m3)

δ 
(kN/m3) 

S 
(%) 

e0 c’ 
(kPa)

φ’ σ’vm 
(kPa) 

CC 

18 Argila siltosa cinza, dura, prof. 1,9 m, 
Centro Politécnico 7

910,0 32,8 - - - - 17,8 13,4 26,3 89,3 0,985 - - 620 0,41

19 Argila siltosa, marrom e cinza, dura, 
prof. 10,0 m, Alto da Glória7 

916,5 28,9 27 88 61 - 18,2 14,1 25,8 92,7 0,820 - - 480 0,16

20 Argila siltosa, marrom e cinza, dura, 
prof. 12,0 m, Cabral 7 

924,3 - 34 94 60 - - - 26,2 - - - - - -

21 Argila cinza e marrom, prof. 7,0 m, 
Centro 7

922,0 24,6 - - - - 19,4 15,6 27,5 90,1 0,751 >> 300 >> 0,09

22 Argila siltosa marrom e cinza, dura, 
prof. 7,5 m, Centro 8

- 37,5 37 96 59 - - - - - 1,127 5,0
(triax.)

22,0
(triax.)

640 0,23

23 Argila siltosa marrom e cinza, dura, 
prof. 10,0 m, Centro 8 

- 40,9 36 110 74 - - - - - 1,170 - - - -

24 Argila marrom e cinza com areia fina, 
rija, prof. 9,4 m. 9

- 30,7 22 60 38 - - - - - 0,830 - - > 708 > 0,217

MÉDIA - 31,9 30 73 43 - 18,4 14,1 26,5 94,1 0,892 - - 646 0,20
DESVIO PADRÃO - 4,6 5,1 18,3 14,6 - 0,7 0,8 0,6 6,8 0,147 - - 295 0,12

Tabela 3.2. Propriedades de sedimentos intemperizados da Bacia Sedimentar de Curitiba. 
No DESCRIÇÃO DO MATERIAL COTA

(m) 
w 

(%) 
LP 
(%) 

LL 
(%) 

IP 
(%) 

% < 
2µm 

γ 
(kN/m3) 

γd 
(kN/m3)

δ 
(kN/m3) 

S 
(%) 

e0 c’ 
(kPa)

φ’ σ’vm 
(kPa) 

CC 

25 Silte vermelho, Araucária 2 - - 37 60 23 - - - - - - - - - -

26 Argila siltosa cinza e amarela, dura, 
prof. 1,0 m, C. Politéc. 3 

- 50,0 49 76 21 - 16,7 11,1 26,6 - 1,570 - - 470 0,445

27 Argila siltosa vermelha, (Form. 
Tinguis), prof. 1,5 m, Araucária 4 

- - 39 81 42 62 - - 26,4 - - - - - -

28 Argila vermelha e cinza, mole a 
média, prof. 0,45 m, Araucária 6 

- 30,2 34 66 32 42 18,8 14,4 27,3 - 0,860 40,0
(triax.)

23,0
(triax.)

600 0,28

29 Argila variegada, média a dura, prof. 
3,5 m, Batel 10

- 53,0 73 86 13 78 17,0 11,1 26,6 100 1,350 - - 888 0,295

Notas (Tabelas 3.1 e 3.2): 
w - umidade natural, LP - Limite de plasticidade, LL - Limite de liquidez, IP - Índice de plasticidade, γ nat - peso específico natural, γd - peso específico aparente seco, δ - peso específico real dos 
grãos, S - grau de saturação, e0 - índice de vazios natural, c’ - coesão efetiva, φ’ - ângulo de atrito efetivo, σ’vm - pressão de pré-adensamento, CC - índice de compressão 
Referências:1Antoniutti Neto et al. (1999), 

Ligocki e Druszcz (1999) 
2 Brazetti (1999) 

3 Chamecki et al. (1998) 
4 Duarte (1986, 1999) 
5 Kormann et al. (1999d) 

6 Massad et al. (1981) 
7 Nascimento (1992) 
8 Nascimento et al. (1994) 

9 Tavares (1986) 
10 Boszczowski (2001) 
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3.2 Composição Mineralógica e Propriedades Índice 

Trabalhos de diversos autores mostram que o argilo-mineral predominante nos solos 

da Formação Guabirotuba pertence ao grupo das esmectitas (e.g. Massad et al., 1981; 

Duarte, 1986; Fortin, 1989; Mineropar, 1994; Pereira, 1999; Kormann et al., 1999d; 

Boszczowski, 2001). Análises químicas do solo sugerem um teor de Al203 da ordem 

de 16 %, fato que dentro do grupo das esmectitas permitiria identificar a 

montmorilonita como sendo o argilo-mineral (Massad et al., 1981). Nos sedimentos 

argilosos não intemperizados, a presença de esmectita parece ser uma constante – 

amostras dos mais diferentes pontos da bacia possuem esta característica. Na fração 

argila, a esmectita pode representar cerca de 80 % do material (Duarte, 1986). 

Argilo-minerais dos grupos das micas (ilitas) e das caulinitas aparecem em menores 

proporções. A presença de quartzo está mais associada às frações silte e areia. 

No caso de sedimentos intemperizados e de solos da Formação Tinguis, embora 

esmectita e mica se façam presentes, os dados disponíveis sugerem que a caulinita 

tende a ser o principal argilo-mineral. Esse fato é coerente com uma condição de 

maior lixiviação, que estaria associada ao intemperismo químico. À medida que o 

solo se mostrar mais alterado, é de se esperar que a caulinita assuma uma maior 

proporção na fração argila. Dados de solos da Formação Guabirotuba obtidos por 

Boszczowski (2001) mostram que o pH de um material intemperizado é igual a 4,9, 

enquanto que um solo menos alterado possui um pH de 7,8. 

Análises químicas da água intersticial efetuadas por Massad et al. (1981) indicaram 

um teor elevado de Na. Esses dados levaram Duarte (1986) a associar o sódio ao 

cátion adsorvido nos argilo-minerais do material, proveniente de Araucária. 

Boszczowski (2001) sugere que a montmorilonita sódica caracterizaria o solo do 

Sítio Experimental da UFPR (Área 1). Por outro lado, usando o método do acetato de 

amônio, Siedlecki e Fiori (1999) constataram que o Ca é o cátion principal, em um 

terreno de Campina Grande do Sul. Em menores proporções apareceriam íons de Mg, 

Na e K. Análises térmico-diferenciais efetuadas por Pereira (1999) e Siedlecki e Fiori 

(1999) também sugerem a presença de Ca++ ou Mg++, que é evidenciada por um pico 

endotérmico associado à esmectita com caráter duplo. É possível que os diferentes 
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resultados da literatura quanto ao cátion adsorvido sejam decorrentes da variedade de 

solos e graus de intemperismo examinados pelos autores. 

Dados de Pereira (1999) mostram que a fração argila dos solos da Formação 

Guabirotuba pode possuir uma alta capacidade de troca catiônica (CTC). Com base 

na adsorção de azul de metileno, a CTC resulta freqüentemente acima de 50 cmol/kg, 

podendo chegar até 150-160 cmol/kg. Os mesmos dados revelam que a superfície 

específica da fração argila também é elevada, excedendo 1000 m2/g em alguns casos. 

Essas constatações são coerentes com a composição mineralógica do solo. 

Devido à relativa simplicidade que a execução de ensaios de caracterização envolve, 

uma quantidade razoável de informações é disponível com respeito às propriedades 

índice das argilas da Formação Guabirotuba. Ensaios de adensamento e de 

resistência também fornecem dados sobre propriedades básicas dos solos, tais como 

peso específico e índice de vazios. 

Uma das características típicas das argilas da Formação Guabirotuba diz respeito à 

sua umidade natural (w), que normalmente mostra-se elevada. O teor de umidade 

médio dos solos da Tabela 3.1 é aproximadamente 32 %, com um desvio padrão de 

4,6 %. A Figura 3.2 apresenta as umidades dispostas em relação à profundidade. 

Pode-se observar que o teor de umidade é elevado mesmo nas camadas mais 

superficiais. Essa característica, que pode ser atribuída em parte a fenômenos de 

ascensão capilar nos materiais argilosos, deve-se principalmente às condições 

climáticas. De acordo com Medina (1997), em Curitiba o balanço hídrico é positivo 

em todos os meses do ano – ou seja, a precipitação excede a evapo-transpiração. 

A precipitação pluviométrica anual situa-se entre 1200 e 2100 mm (Hach-Hach e 

Zuquette, 1998). 

Como conseqüência da elevada umidade, o grau de saturação (S) dos sedimentos 

também é alto. Freqüentemente as argilas encontram-se saturadas. Essa característica 

se reflete nos dados da Tabela 3.1, cujo grau de saturação médio é igual a 94,1 %. 

O desvio padrão de 6,8 % é um valor relativamente reduzido. 

A Figura 3.3 ilustra curvas granulométricas de argilas das Formações Guabirotuba e 

Tinguis. Conforme exposto no capítulo anterior, a fácies fina da Formação 

Guabirotuba tende a exibir uma granulometria que é predominantemente argilosa. 

Ocasionalmente, a textura do solo se apresenta siltosa. Partículas arenosas também 
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podem ocorrer em proporções variáveis. Os dados publicados não se mostram 

suficientes para identificar tendências detalhadas quanto à distribuição 

granulométrica dos sedimentos. Os trabalhos da Mineropar (1994) e de Felipe (1999) 

sugerem que a fácies fina pode mostrar teores de argila entre 20 e 78 %, de silte entre 

12 e 53 %, e de areia entre 3 a 53 %. No caso dos arcósios, os dados dos mesmos 

autores indicam teores de argila na faixa de 4 a 42 %, de silte entre 1,5 e 49 %, e de 

areia na faixa de 33-81 %. 
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Figura 3.2. Umidade versus profundidade na Formação Guabirotuba. 

 

Figura 3.3. Curvas granulométricas de sedimentos da Bacia de Curitiba (Duarte, 1986). 
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Para as argilas não alteradas (Tabela 3.1), valores médios do limite de plasticidade 

(LP) e do limite de liquidez (LL) são iguais a 30 % e 73 % respectivamente. O LP 

muitas vezes apresenta-se próximo à umidade natural do solo. O índice de 

plasticidade (IP) médio é 43 %. Na Figura 3.4 pode-se observar a posição dos dados 

disponíveis no Gráfico de Plasticidade. As argilas não intemperizadas da Formação 

Guabirotuba (Tabela 3.1) tendem a se situar tipicamente acima da linha A. Sua 

classificação no Sistema Unificado é CH. Já os demais sedimentos (Tabela 3.2) 

ocupam posições inferiores, denotando uma menor plasticidade. A classificação 

desses materiais seria MH – correspondendo a materiais siltosos. Entretanto, deve-se 

observar que a maioria dos sedimentos alterados da Tabela 3.2 trata-se de argilas. 

Conforme discutido por Pinto (1996), a aplicação do Sistema Unificado não é 

adequada a solos evoluídos em clima tropical. 
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Figura 3.4. Posição dos sedimentos no Gráfico de Plasticidade. 

Devido à sua natureza mineralógica e à alta plasticidade, o uso de sabão de caboclo 

como material de aterro é problemático – uma compactação eficiente dificilmente é 

alcançada. Analisando-se os dados apresentados por Felipe (1999), pode-se 

caracterizar para o peso específico aparente seco máximo uma faixa de 13-15 kN/m3 

e para a umidade ótima 25-31 %. Deve-se notar que a umidade ótima pode ser 
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inferior à umidade natural do material da área de empréstimo. Esse fato tem sérias 

implicações de ordem prática, pois é difícil reduzir a umidade do solo, 

principalmente em épocas chuvosas. Em determinados casos, a compactação de 

argilas intemperizadas da Formação Guabirotuba e da Formação Tinguis pode se 

mostrar menos problemática. 

O índice de atividade (A) dos solos pode ser avaliado na Figura 3.5. Tanto os 

sedimentos inalterados como os intemperizados mostram-se “normais” (A entre 0,75 

e 1,25) ou “inativos” (A inferior a 0,75). Embora solos que contenham esmectita 

tendam em geral a ser menos estáveis, deve-se notar que o cátion adsorvido nas 

partículas argilosas pode interferir bastante na atividade do solo. A presença de Ca++ 

seria compatível com um material menos ativo. Entretanto, conforme discutido 

anteriormente, a literatura aponta também para a presença de Na++ em parte dos 

sedimentos. Nesse caso, uma atividade elevada seria esperada, fato que não se 

verifica nos dados disponíveis. Duarte (1986) observou que uma eventual cimentação 

poderia justificar os índices de atividade reduzidos. 
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Figura 3.5. Atividade dos sedimentos. 
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Em seu estado natural, as argilas da Tabela 3.1 exibem um peso específico médio (γ) 

de 18,4 kN/m3. Os dados disponíveis apresentam uma dispersão relativamente 

pequena, com um desvio padrão de 0,7 kN/m3. O peso específico real dos grãos 

possui um valor médio de 26,5 kN/m3, que é compatível com os minerais que 

constituem o solo. 

O índice de vazios médio das argilas não alteradas é igual a 0,892, com um desvio 

padrão de 0,147. Apesar dos dados da Tabela 3.2 serem insuficientes para 

caracterizar adequadamente os solos alterados, sabe-se que a ação do intemperismo 

químico tende a aumentar os vazios do material. O índice de vazios da amostra 26, 

igual a 1,57, é superior ao de qualquer outro solo da Tabela 3.1. Pode-se também 

citar como exemplo o trabalho de Pereira (1999), que analisou 11 amostras coletadas 

superficialmente (profundidades aproximadas de 0,8 m), em diferentes localidades 

(Tabela 3.3). A maioria das amostras apresentou um índice de vazios superior a 1,0. 

Embora não seja disponível uma descrição tátil-visual desses solos, o e0 elevado 

pode ser conseqüência de processos de alteração dos solos da Formação 

Guabirotuba, não se descartando também um possível retrabalhamento dos 

sedimentos, que caracteriza os materiais da Formação Tinguis. 

Tabela 3.3. Índices físicos e ensaios de expansão (Pereira, 1999). 
AMOSTRAS NA UMIDADE NATURAL, 
CONFINADAS EM ANEL METÁLICO 

CORPO DE 
PROVA 

e0 w 
(%) 

S 
(%) 

EXPANSÃO LIVRE 
(%) 

PRESSÃO DE 
EXPANSÃO (kPa) 

7 0,485 16,2 89,9 2,42 29,1 
12 0,972 36,0 99,2 1,19 25,7 
14 1,408 45,2 87,0 0,16 13,6 
18 1,132 39,0 92,2 0,24 34,2 
22 1,043 35,2 91,1 0,48 11,8 
24 1,609 54,3 90,0 0,64 20,7 
25 1,170 40,0 92,8 0,51 24,6 
30 1,390 48,8 93,9 0,53 4,5 
37 0,703 21,8 82,5 0,44 11,9 
46 0,923 30,6 88,4 0,28 17,6 
51b 0,884 27,2 81,9 0,25 1,6 

 

A matriz argilosa das argilas não intemperizadas tende a ser muito pouco permeável, 

com um coeficiente de permeabilidade (k) inferior a 10-9 cm/s (Duarte, 1986). Com 
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base em ensaios de laboratório, Felipe (1999) relata valores de k da ordem de         

10-5 cm/s. Deve-se observar que valores reduzidos como esses estariam associados a 

um material “intacto”. Uma vez que a presença de fraturas e lentes granulares facilita 

a percolação de água, é de se esperar que no campo a permeabilidade seja 

significativamente superior à medida em laboratório. 

Os dados de Duarte (1986), com respeito ao coeficiente de adensamento (cv), 

refletem a permeabilidade reduzida da matriz argilosa. O autor obteve valores de cv 

na faixa de 10-4 a 10-5 cm2/s, para níveis de tensão vertical superiores a 800 kPa. 

Boszczowski (2001) encontrou coeficientes de adensamento mais altos, da ordem de 

10-2 e 10-3 cm2/s, em ensaios de compressão edométrica com tensões de até 

11400 kPa. É possível que os ensaios de Boszczowski (2001) tenham sido 

influenciados pela presença de material granular. Deve-se observar que no campo, a 

presença de fraturas e lentes granulares pode aumentar sensivelmente os valores 

de cv. 

É interessante notar que algumas características apresentadas neste item sugerem 

semelhanças entre as argilas da Formação Guabirotuba e solos da Bacia de São 

Paulo. Por exemplo, a posição das “argilas cinza-esverdeadas” na carta de 

plasticidade (Massad, 1980; Vargas, 1992) coincide com a dos sedimentos da Tabela 

3.1. A atividade dos dois solos também se mostra compatível. Essas similaridades 

podem ser atribuídas a uma composição semelhante do ponto de vista mineralógico. 

Índices físicos (umidade, peso específico, índice de vazios, grau de saturação) de 

cinco amostras de argila cinza-esverdeada, apresentados por Massad (1980), também 

são semelhantes aos das argilas da Formação Guabirotuba. 

3.3 Expansibilidade 

Os mecanismos que determinam a expansão de um solo podem ser mecânicos ou 

físico-químicos. Os processos mecânicos estão relacionados a alívios de tensão. Sob 

esse aspecto, qualquer solo submetido a um descarregamento pode exibir alguma 

expansão. O termo expansivo, em um sentido científico, aplica-se aos “solos que 
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apresentam elevada variação volumétrica, expansão ou contração, quando se alteram 

as condições de umidade” (Pinto, 1996). Esse comportamento ocorre devido a 

agentes físico-químicos, principalmente em solos constituídos por argilo-minerais 

tais como as esmectitas, cujas cargas elétricas superficiais interagem ativamente com 

as moléculas polares de água. Os deslocamentos em terrenos expansivos estão 

normalmente associados a variações de sucção próximas à superfície (Litton, 1994). 

A composição mineralógica das argilas da Formação Guabirotuba, caracterizada pela 

ocorrência de esmectita, é típica de um material expansivo. Na prática regional, 

freqüentemente se atribui à expansibilidade todos os problemas verificados nas 

obras, inclusive no que diz respeito à instabilidade quando o terreno é escavado. 

Entretanto, conforme será exposto no decorrer deste capítulo, tal concepção é 

incorreta, pois mecanismos adicionais estão envolvidos. 

De acordo com Chen (1988), solos expansivos tornam-se potencialmente instáveis 

quando sua umidade natural é inferior a 15 %. A maior parte da expansão se 

desenvolve até 30 % de umidade – acréscimos subseqüentes de água tendem a gerar 

uma variação volumétrica reduzida. Na Tabela 3.1, pode-se observar que 60 % das 

amostras possuem teores de umidade acima de 30 %. A umidade dos terrenos da 

Formação Guabirotuba parece ser pouco influenciada por variações climáticas, e 

independeria da posição do lençol freático (Kormann, 1999). Apesar de não serem 

disponíveis na bibliografia curvas características e dados sobre a profundidade da 

zona ativa da Formação Guabirotuba, tem-se que a elevada umidade e uma eventual 

cimentação podem minimizar o comportamento expansivo do material no estado 

natural. Os colapsos que ocorrem em escavações, com a queda de blocos de solo e 

deslizamentos, não podem ser atribuídos à expansão físico-química. 

Do ponto de vista de fundações, ainda não há evidências de que danos decorrentes da 

natureza expansiva do solo se manifestem em uma escala regional. De qualquer 

forma, esse é um assunto que ainda merece uma investigação aprofundada. 

Tais constatações são confirmadas pelos dados de Pereira (1999). Amostras no 

estado natural foram moldadas em anel metálico e inundadas. As expansões 

resultantes se mostraram mínimas, bem como as pressões de expansão 

correspondentes (Tabela 3.3). Deve-se observar que as expansões medidas podem ser 

inclusive de natureza mecânica – decorrentes de alívio de tensões. Boszczowski 
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(2001) também constatou a ausência de expansão em ensaios de adensamento, com o 

solo sendo inundado a partir da umidade natural. 

Entretanto, a presença de um argilo-mineral expansivo não deixa de ser 

problemática, tendo em vista a contração volumétrica que ocorre quando o solo é 

ressecado. Ensaiando os mesmos solos da Tabela 3.3, após secagem ao ar, Pereira 

(1999) mediu expansões na faixa de 35,6 - 94,0 %. As pressões de expansão 

variaram de 158 kPa até valores tão altos como 4187 kPa. 

Quando as argilas da Formação Guabirotuba sofrem um ressecamento, a superfície 

exposta tende a assumir um aspecto empastilhado (Figura 3.6). Uma vez ressecado, 

se a água entra em contato com o solo este se desagrega, iniciando-se um processo 

erosivo. Esse fenômeno, comum em solos ou rochas com minerais expansivos, é 

conhecido como slacking. Enquanto as porções externas de um fragmento de solo 

imerso em água tenderiam a se saturar, o ar aprisionado no seu interior ficaria sujeito 

a pressões, que provocariam a desagregação do material (Terzaghi et al., 1996*). 

Conforme salientado por Felipe (1999), a remoção das camadas superficiais do 

terreno, com a subseqüente exposição dos sedimentos instáveis da Formação 

Guabirotuba, dá origem a processos erosivos na região (Figura 3.7). Cuidados 

especiais fazem-se necessários para proteger a superfície do terreno que fica exposta 

quando da remoção de solo. No caso de fundações diretas, é recomendável proceder 

à concretagem de um lastro, tão logo a cava seja aberta. 

Problemas associados a empastilhamento e slacking têm sido observados em outros 

sedimentos terciários do Rift Continental do Sudeste do Brasil. Pode-se citar como 

exemplos os casos da Rodovia dos Trabalhadores (Mori et al., 1982), de escavações 

no Metrô de São Paulo (Wolle e Silva, 1992) e da Rodovia Carvalho Pinto (Ortigão 

et al., 1997). 

 

                                                 
* Versão atualizada da obra de Terzaghi e Peck (1948), que contou com a colaboração de G. Mesri. 

Essa referência (Terzaghi et al., 1996) traz uma quantidade apreciável de informações sobre argilas 

rijas e duras fraturadas. 



 46 

 
Figura 3.6. Aspecto do “empastilhamento” em uma superfície ressecada de argila – 
Formação Guabirotuba (Felipe, 1999). 

  
Figura 3.7. Exemplos de processos erosivos na Formação Guabirotuba, causados 
pela exposição de materiais expansivos (Mineropar, 1994 apud Felipe, 1999). 

3.4 Sobre-adensamento 

Uma das características típicas dos solos da Formação Guabirotuba é o seu sobre-

adensamento. Os dados da Tabela 3.1 mostram uma pressão de pré-adensamento 

(σ’vm) sempre superior a 300 kPa, e que alcança valores da ordem de 1280 kPa. 

A Figura 3.8 traz como exemplo uma curva índice de vazios versus log pressão 

efetiva, obtida por Duarte (1986) com solo de Araucária. 
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Figura 3.8. Curva índice de vazios versus log pressão efetiva – argila siltosa da 
Formação Guabirotuba (Duarte, 1986). 

Deve-se observar que, devido ao elevado sobre-adensamento, a estimativa de σ’vm e 

do índice de compressão Cc encontra dificuldades de ordem prática. As cargas 

máximas dos ensaios muitas vezes são insuficientes para caracterizar adequadamente 

o trecho virgem da curva e × log pressão efetiva. Na medida do possível, procurou-se 

incluir na Tabela 3.1 dados de ensaios que tivessem atingido pelo menos 3200 kPa de 

tensão vertical. Em alguns casos, os valores de σ’vm e Cc foram considerados como 

um limite inferior. As estimativas da pressão de pré-adensamento da Tabela 3.1 

resultam, em sua grande maioria, da aplicação do método de Pacheco Silva (1970). 

Outro aspecto que merece ser destacado é que a maioria dos ensaios não foi corrigida 

em função das deformações das prensas. Esse fato tende a subestimar σ’vm e a 

superestimar Cc, podendo também introduzir dispersão nos dados. 

Uma breve revisão da literatura (e.g. Lambe e Whitman, 1969; Das, 1983; Terzaghi 

et al., 1996) mostra que diversos fatores podem contribuir para que um solo se 

comporte como sobre-adensado: 

• redução das pressões verticais, devido à remoção de sobrecargas por erosão ou do 

degelo subseqüente a glaciações; 

• variações de poro-pressões, devido a modificações na posição do lençol freático; 
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• desenvolvimento de sucção, associada a ressecamento; 

• ação química, incluindo mudanças de pH, temperatura, concentração de sais, 

reorganização de íons, desenvolvimento de ligações entre partículas por 

cimentação (silicatos ou carbonatos); 

• intemperismo químico (solos residuais); 

• mudanças na estrutura do solo devido à compressão secundária; 

• ação de esforços tectônicos. 

As causas do sobre-adensamento dos sedimentos da Formação Guabirotuba ainda 

precisam ser melhor compreendidas. A gênese e evolução complexas da Bacia de 

Curitiba, aliadas à escassez de dados consistentes, dificultam uma interpretação 

aprofundada das causas do sobre-adensamento. De qualquer forma, as informações 

disponíveis na literatura permitem que algumas considerações sejam efetuadas. 

A conformação topográfica atual da Bacia de Curitiba sugere que, ao menos em 

parte, o sobre-adensamento estaria associado à remoção de camadas de solo. 

Conforme exposto no item 2.3, há indícios geológicos de que os sedimentos 

poderiam ter preenchido a bacia até as cotas 940-960 m (Figura 2.7). Atualmente, 

essa é aproximadamente a altitude máxima em que sedimentos da Formação 

Guabirotuba podem ser encontrados. A maior parte dos terrenos da bacia está hoje 

entre as cotas 900 e 920 m (Figura 2.5). Deve-se observar que a rede de drenagem da 

região esculpiu vales que se situam entre 880-900 m de altitude – depósitos 

holocênicos associados aos principais rios muitas vezes se assentam diretamente 

sobre o embasamento, evidenciando que após o preenchimento da bacia houve a 

exumação do terreno. A existência de horizontes lateríticos truncados (Trescases et 

al., 1986) é também um sinal da ação de erosão. A origem da Formação Tinguis – 

que provém do retrabalhamento de sedimentos mais antigos da própria Formação 

Guabirotuba – reforça essa hipótese. Portanto, é de se esperar que os sedimentos da 

Formação Guabirotuba que se encontram abaixo do nível inicial de preenchimento 

sedimentar exibam algum sobre-adensamento associado a processos erosivos. 

Outro fator que pode ter contribuído para o sobre-adensamento diz respeito à 

evolução de poro-pressões ao longo da história geológica dos sedimentos. 

A deposição dos sedimentos, conforme descrito no item 2.3, deu-se através de 

torrentes de lama, em um clima árido a semi-árido. Essas condições teriam 
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prevalecido durante todo o processo de preenchimento da bacia, desde o Oligoceno-

Mioceno até o início do Plioceno. Ao longo desse período – suficiente para a 

consolidação da massa depositada – haveria pouca água disponível na bacia. A sua 

presença seria intermitente, associada a fases efêmeras de maior precipitação. 

Ao final do processo de preenchimento da bacia, entre o Mioceno superior e o 

Pleistoceno inferior, alterações no clima teriam aumentado a disponibilidade de água, 

“favorecendo a saturação do solo” (Salamuni, 1998). Entretanto, alternâncias 

climáticas ainda teriam ocorrido durante o Plioceno e o Pleistoceno. Durante os 

períodos secos, o terreno tenderia a exibir feições típicas de regiões áridas, com o 

desenvolvimento de rachaduras de ressecamento profundas no solo argiloso. As 

fraturas aparentemente aleatórias que os sedimentos possuem poderiam ser causadas 

por ressecamento (Brown, 1977). Esse quadro sugere que as poro-pressões não 

seriam positivas – sucções elevadas podem ter se desenvolvido. A presença de 

esmectita contribuiria para uma maior intensidade de eventuais sucções. O clima 

úmido contemporâneo passou a vigorar desde o Holoceno, conferindo ao terreno um 

grau de saturação elevado, como os dados da Tabela 3.1 atestam. Portanto, é de se 

esperar que as poro-pressões presentes hoje nos sedimentos sejam superiores às que 

prevaleceram durante a deposição. Em outras palavras, as tensões efetivas nas fases 

áridas do passado teriam sido maiores que as vigentes no clima úmido atual, o que 

poderia ter contribuído para o sobre-adensamento dos solos da Formação 

Guabirotuba. 

As argilas da Formação Guabirotuba exibem pressões de pré-adensamento com 

magnitude comparável à das argilas cinza-esverdeadas da Bacia de São Paulo. 

Massad (1980) relata pressões de pré-adensamento na faixa de 800 kPa. Dados de 

outros autores mostram valores de σ’vm ainda mais altos, conforme discutido no 

trabalho de síntese de Massad et al. (1992). 

Pinto e Massad (1972), analisando dados dos solos “variegados” da Bacia de São 

Paulo, verificaram que a pressão de pré-adensamento se correlaciona com a fração 

argila (% < 2 µm) – segundo os autores, um indício de sobre-adensamento causado 

por ressecamento ou cimentação química. O universo de dados disponíveis para a 

Formação Guabirotuba não permite ainda que uma correlação semelhante possa ser 

investigada. 
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Duarte (1986) e Boszczowski (2001) aventam a possibilidade da existência de 

cimentação. Deve-se observar que a presença de carbonatos é comum na Bacia de 

Curitiba. Conforme exposto no item 2.4, ocasionalmente os mesmos aparecem 

concentrados em depósitos de caliches. Boszczowski (2001) procedeu a 

determinações do teor de carbonatos em material coletado no Sítio Experimental da 

UFPR. Entretanto, a autora não encontrou indicadores que pudessem justificar uma 

cimentação da matriz do solo. Agentes cimentantes foram identificados apenas em 

concreções carbonáticas, que são ocorrências isoladas de material. Igualmente, 

dosagens do teor de amorfos não se mostraram compatíveis com uma cimentação por 

silicatos (Boszczowski, 2001). A natureza de possíveis ligações diagenéticas nas 

argilas da Formação Guabirotuba ainda precisa ser esclarecida. 

Na Bacia de São Paulo, há hipóteses que vinculam o sobre-adensamento dos 

sedimentos à ação tectônica (Riccomini e Coimbra, 1992). Apesar dos indícios de 

que esforços tectônicos agiram nos sedimentos da Formação Guabirotuba, descritos 

no Capítulo 2, não parece que os mesmos possam ser associados ao sobre-

adensamento. De acordo com Salamuni (1998), após o evento extensional (D1) que 

gerou a calha da bacia, um evento compressivo (D2) se desenvolveu. Esse segundo 

evento estaria atuando até o presente nos sedimentos. Para que o tectonismo pudesse 

gerar o sobre-adensamento, um alívio nas tensões teria que se desenvolver. Um 

decréscimo nas tensões horizontais, subseqüente ao evento D2, poderia estar 

associado às acomodações decorrentes de falhamentos ou, ainda, ao entalhamento de 

vales na massa sedimentar. Entretanto, a redução de tensão horizontal que poderia 

advir desses fenômenos não parece compatível com a magnitude das razões de sobre-

adensamento (OCR) que os solos da Formação Guabirotuba possuem. 

Alguns fatores podem ser considerados menos intervenientes na intensidade do 

sobre-adensamento dos sedimentos, tais como a compressão secundária. 

É improvável que o elevado OCR do solo pudesse ser causado por esse fenômeno. 

Da mesma forma, um sobre-adensamento por intemperismo químico não se aplica 

aos solos pouco alterados quimicamente da Tabela 3.1. 

Os dados disponíveis foram analisados com respeito à relação entre as pressões de 

pré-adensamento (encaradas aqui como uma tensão de cedência) e as pressões 

efetivas de campo. Quando não se dispunha da posição do lençol freático, foi 
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estimada uma faixa, considerando-se tanto o peso específico natural como o peso 

específico submerso. Não foram aproveitados os dados da amostra 21 (Tabela 3.1), 

devido à incerteza no valor de σ’vm. A Figura 3.9 mostra a variação da razão de 

sobre-adensamento (OCR) em relação à profundidade. Pode-se observar que o OCR, 

que superficialmente assume valores bastante altos – na faixa de 10 a 40 –, tende a se 

reduzir com a profundidade. Por volta de 10-12 metros de profundidade, os dados 

sugerem uma razão de sobre-adensamento da ordem de 3 a 5. A redução do OCR 

com a profundidade é compatível com um sobre-adensamento causado tanto por 

erosão como por ressecamento. 
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Figura 3.9. Variação do OCR com a profundidade (dados da Tabela 3.1). 

Tentando-se aprofundar a análise das possíveis origens do sobre-adensamento dos 

sedimentos, procedeu-se a um levantamento da localização dos diferentes pontos da 

bacia sedimentar associados às amostras da Tabela 3.1. Quando as referências não 

traziam informações suficientes, procurou-se consultar os respectivos autores, a 

respeito dos endereços dos sítios em que as amostras foram coletadas. Na seqüência, 

os pontos foram situados em um mapa digitalizado de Curitiba e região (COMEC, 

2000), obtendo-se as coordenadas UTM e, posteriormente, as respectivas altitudes da 

superfície do terreno (cotas), as quais estão indicadas na Tabela 3.1. 

Em uma primeira análise, os dados da pressão de pré-adensamento foram 

comparados com as cotas dos sedimentos (Figura 3.10a). Apesar da dispersão – que é 
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esperada face ao fenômeno natural que está sendo investigado e às dificuldades 

experimentais envolvidas na avaliação de σ’vm – os dados sugerem que as pressões 

de pré-adensamento seriam menores à medida que a altitude do terreno aumenta. Na 

Figura 3.10b está representada a diferença entre a pressão de pré-adensamento (σ’vm) 

e a pressão vertical efetiva de campo (σ’v). Assim como no cálculo do OCR, a 

avaliação da tensão efetiva envolveu a estimativa de faixas. Os resultados seguem a 

tendência observada na Figura 3.10a. Apesar da dispersão, pode haver uma redução 

de σ’vm - σ’v com o aumento das cotas da superfície do terreno. 

Analisando-se os dados da Tabela 3.1, pode-se perceber que a pressão de pré-

adensamento exibe alguma relação com outros parâmetros do solo. A Figura 3.11 

compara o índice de vazios e σ’vm. Na Figura 3.12a, relaciona-se o peso específico 

natural do solo (γ) com a pressão de pré-adensamento. Na Figura 3.12b, os dados de 

γ são representados em função da altitude, tendo-se subtraído das cotas da superfície 

do terreno as profundidades em que as amostras foram coletadas. 

Analisando-se as Figuras 3.10 e 3.12, pode-se delinear uma tendência das 

propriedades do solo estarem associadas à cota dos sedimentos. Apesar da pequena 

quantidade de dados e da dispersão que os mesmos apresentam, as informações 

disponíveis no momento sugerem que agentes erosivos poderiam ter um papel 

importante no sobre-adensamento. Considerando-se uma dada profundidade, o OCR 

tenderia a aumentar à medida que altitude da superfície do terreno se reduzisse, 

indicando que a pressão de pré-adensamento estaria associada a uma camada de solo 

removida. É importante notar que os valores de σ’vm de boa parte dos dados não 

seriam incompatíveis com a hipótese de preenchimento da bacia sedimentar até as 

cotas 940-960 m, calculando-se as pressões efetivas máximas com valores usuais de 

peso específico. Entretanto, em torno da cota 910 m, há alguns dados que estão 

associados a pressões de pré-adensamento elevadas (Figura 3.10). Não se descarta 

que, além de processos erosivos, esses solos tenham sofrido a ação de ressecamento 

ou cimentação, o que aumentaria a sua tensão de cedência.  
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Figura 3.10. Relações entre a cota do terreno e dados de ensaios de adensamento. 

Cabe ressaltar que a interpretação dos dados é meramente qualitativa, pois o 

tectonismo que atuou na região pode ter gerado deslocamentos e basculamentos de 

blocos do terreno. Outro questionamento refere-se à possibilidade dos pontos mais 

elevados da bacia terem sofrido uma maior ação de intemperismo químico, o que 

aumentaria os vazios e a compressibilidade. 

Uma discussão complementar quanto à origem do sobre-adensamento dos solos da 

Formação Guabirotuba poderá ser encontrada no Capítulo 6. Para tanto, serão 

considerados os resultados de ensaios de adensamento e curvas características de 

solo indeformado e remoldado (vide Capítulo 5). 

(a) 

(b)
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Figura 3.11. Correlação entre o índice de vazios e a pressão de pré-adensamento. 
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Figura 3.12. Relação entre o peso específico natural, pressão de pré-adensamento e cota. 
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3.5 Resistência de Pico e Residual 

A envoltória de resistência de um solo sobre-adensado exibe dois trechos distintos. 

Acima da pressão de pré-adensamento, a envoltória é semelhante à de um solo 

normalmente adensado, havendo a tendência da coesão ser nula. Abaixo de σ’vm
 , 

surge um intercepto coesivo e a envoltória pode exibir uma curvatura relativamente 

acentuada. A definição de parâmetros de resistência c’ e φ’ deve ser efetuada dentro 

de uma faixa de tensões aplicável ao problema em estudo. 

Os dados da Tabela 3.1 referem-se a ensaios de cisalhamento direto e triaxiais, 

realizados com níveis de tensão inferiores às pressões de pré-adensamento dos solos. 

Para os sedimentos não intemperizados, os valores de ângulo de atrito de pico efetivo 

situam-se entre 22o e 28o, e a coesão efetiva varia entre 5 e 47 kPa. 

Os primeiros resultados de ensaios triaxiais com solo da Formação Guabirotuba 

foram publicados por Massad et al. (1981). Em ensaios adensados não-drenados 

(CIU), os corpos de prova de 36 mm de diâmetro mostraram a geração de poro-

pressões negativas, fato compatível com o sobre-adensamento do solo. Esse 

fenômeno está associado à tendência de aumento de volume (dilatância) do material, 

durante o cisalhamento. Boszczowski (2001) também realizou ensaios do tipo CIU 

(corpos de prova de 38 mm de diâmetro). Porém, um comportamento distinto foi 

verificado. Previamente ao cisalhamento, excessos significativos de poro-pressão 

positiva se desenvolveram, o que conduziu a valores do parâmetro A na ruptura 

situados entre 0 e 0,5. Uma tendência de redução das poro-pressões ocorreu apenas à 

medida que os deslocamentos aumentaram. Nas curvas tensão desviadora × 

deformação, enquanto alguns corpos de prova exibiram um pico bem definido, outros 

apresentaram uma tendência do tipo strain-hardening. Boszczowski (2001) atribui 

esse comportamento ao papel que as descontinuidades do material exerceriam no 

modo de ruptura. 

Resultados de um programa de ensaios com argila siltosa da Formação Guabirotuba, 

apresentados por Kormann et al. (1999d), sugerem que os parâmetros de resistência 

seriam influenciados pela velocidade de deslocamento. Os autores ensaiaram ao todo 

dezoito corpos de prova com 51,2 mm de lado e 20 mm de altura (Tabela 3.1, 
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amostra 3), empregando três diferentes velocidades de deslocamento: 0,0018, 0,016 e 

0,4 mm/min. As duas primeiras velocidades foram definidas a partir de 

considerações baseadas na proposição de Gibson e Henckel (1954). Os valores do 

coeficiente de adensamento (cv) adotados foram 3 × 10-4 cm2/s e 4 × 10-3 cm2/s, e o 

grau de dissipação de pressões neutras correspondeu a 90 %. 

Os resultados dos ensaios, sob a forma de curvas tensão cisalhante versus 

deslocamento horizontal, podem ser observados na Figura 3.13. As curvas estão 

agrupadas conforme a velocidade imposta no cisalhamento. Na Figura 3.14, os 

ensaios são representados como pontos em um diagrama tensão cisalhante máxima 

versus tensão normal. Para cada uma das velocidades empregadas, apresenta-se a reta 

que melhor se ajusta aos pontos. 

Os resultados possuem como característica marcante uma intensa dispersão. Para 

uma mesma tensão normal e velocidade de deslocamento, há casos em que a 

resistência dos corpos de prova chegou a variar mais de 100 %. Os autores não 

constataram relação entre os índices de vazios iniciais e as resistências dos corpos de 

prova. 

A dispersão verificada nos ensaios pode ser atribuída à presença das superfícies 

polidas no interior da massa de solo. Lo (1970) destaca que uma grande variação nas 

resistências é esperada em materiais que contenham fissuras. Caso o corpo de prova 

ensaiado possua uma descontinuidade orientada na direção do plano de ruptura, a 

resistência pode tender a um valor mínimo. Se a fratura possuir um aspecto polido, é 

possível que a resistência mobilizada seja pouco superior à residual. Em outro 

extremo, caso o corpo de prova estivesse intacto – sem descontinuidades em seu 

interior –, a resistência corresponderia a um máximo. 

Na literatura, não são incomuns exemplos de dispersão em ensaios de cisalhamento 

direto com argilas fraturadas (e.g. Williams e Jennings, 1977; Thorne, 1984; 

Thomson e Kjartanson, 1985). Deve-se observar que o processo de moldagem dos 

corpos de prova pode “abrir” as fraturas do solo, contribuindo para a dispersão das 

resistências. Por outro lado, a rejeição de corpos de prova fraturados – que 

inevitavelmente acaba ocorrendo na prática – pode induzir o ensaio a representar 

mais a resistência do material intacto do que a do solo fraturado propriamente dita. 
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(a) Velocidade de deslocamento = 0,0018 mm/min 
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(b) Velocidade de deslocamento = 0,016 mm/min 
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(c) Velocidade de deslocamento = 0,4 mm/min  

Figura 3.13. Curvas tensão cisalhante × deslocamento horizontal (Kormann et al., 1999d). 
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Figura 3.14. Tensão cisalhante máxima × tensão normal (Kormann et al., 1999d). 

Analisando-se a posição dos pontos representados na Figura 3.14, pode-se perceber 

que à medida que a velocidade de deslocamento é maior, a resistência ao 

cisalhamento aumenta. A envoltória correspondente à velocidade de 0,4 mm/min 

situa-se nitidamente acima das envoltória ajustadas para as velocidades de 0,016 e 

0,0018 mm/min. A dispersão mascara possíveis reflexos da velocidade no “ângulo de 

atrito”. É difícil afirmar, com base nos dados disponíveis, até que ponto o coeficiente 

angular das retas ajustadas seria influenciado pela velocidade. Entretanto, na 

“coesão” o efeito é bastante claro, podendo-se constatar que a mesma se reduziu à 

medida que a velocidade foi menor. 

Um aspecto interveniente no comportamento de solos que exibem strain-softening – 

queda da resistência após um pico bem pronunciado – diz respeito à ruptura 

progressiva. O aparecimento desse fenômeno torna-se mais provável se o problema 

envolver concentrações de tensão e deformações não uniformes (Bjerrum, 1969). 

Essas duas condições – que são inerentes ao ensaio de cisalhamento direto – 

poderiam ser intensificadas no solo em questão, dada a presença das superfícies 

polidas. Assim, para velocidades de deslocamento muito reduzidas, especula-se que 

um fenômeno dessa natureza poderia reduzir as resistências de pico. Entretanto, 
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deve-se observar que Potts et al. (1987), usando elementos finitos como ferramenta, 

sugerem que o strain-softening não chegaria a conduzir a uma ruptura progressiva 

pronunciada no ensaio de cisalhamento direto. 

A influência da velocidade pode estar associada ao desenvolvimento de poro-

pressões negativas durante o ensaio. Quanto mais se impedisse a drenagem – fato 

que tende a ocorrer quando a velocidade aumenta – as poro-pressões negativas 

fariam com que a tensão efetiva no interior do corpo de prova aumentasse. Como 

resultado, uma maior resistência seria oferecida pelo solo durante o cisalhamento. 

Esse efeito desapareceria à medida que a drenagem fosse favorecida, condição que se 

daria nas velocidades mais lentas. 

Independentemente dos possíveis mecanismos de ruptura progressiva ou de geração 

de poro-pressões negativas, deve-se observar que uma influência da velocidade é 

esperada, devido ao comportamento tensão × deformação dos solos incorporar 

efeitos de “viscosidade”. Conforme sugerido por Mitchell (1976), a resistência ao 

cisalhamento aumentaria linearmente com o logaritmo da velocidade de 

deslocamento. Apesar da dispersão dos ensaios, os dados da Figura 3.14 podem ser 

ajustados ao modelo proposto por Mitchell (1976). 

A queda de resistência após um pico bem definido, aspecto observado nas curvas da 

Figura 3.13, é uma característica de solos sobre-adensados. A resistência mobilizada 

após grandes deformações – denominada resistência residual – pode ser 

sensivelmente inferior à de pico. Skempton (1964) discute as causas desse 

comportamento. A tendência de aumento de volume durante o cisalhamento, 

principalmente após o pico, provoca um acréscimo de umidade na região da 

superfície de ruptura. Adicionalmente, o acúmulo de deslocamentos tende a conferir 

uma orientação às partículas do solo, reduzindo-se o seu entrosamento. Esse 

mecanismo, que leva à diminuição das resistências, possui um importante papel em 

processos de ruptura progressiva de taludes. 

Uma das características marcantes das argilas da Formação Guabirotuba diz respeito 

à sua resistência residual, que se mostra reduzida. Utilizando ensaios de reversão 

múltipla, Massad et al. (1981) encontraram um ângulo de atrito residual (φres) de 10º. 

Duarte (1986), empregando diferentes métodos de ensaio – tais como cisalhamento 

direto com reversão múltipla, interface lisa e ring shear –, também constatou a baixa 
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resistência residual do material. A Figura 3.15 resume os resultados obtidos por 

Duarte (1986). A envoltória correspondente ao ensaio de cisalhamento por torção 

(ring shear) mostrou as menores resistências, com um ângulo de atrito residual de 

aproximadamente 8o. Esse fato está relacionado com o elevado grau de orientação 

das partículas que o ring shear determina. A magnitude reduzida de φres estaria 

associada à presença de esmectita (Massad et al., 1981; Duarte, 1986).  

Deve-se observar que no estado residual a coesão tende a ser nula. Os interceptos 

coesivos que aparecem na Figura 3.15 decorrem de um ajuste linear a envoltórias 

que, na verdade, exibem alguma curvatura. A velocidade de ensaio, no caso da 

resistência residual, tem uma influência muito pequena. A tendência à variação de 

volume – e, conseqüentemente, à geração de poro-pressões – é reduzida. Além disso, 

a pequena espessura da região cisalhada facilitaria a drenagem (Terzaghi et 

al., 1996). 

Um comportamento semelhante ao dos solos da Formação Guabirotuba pode ser 

encontrado em argilas cinza-esverdeadas de São Paulo. Dados de Massad (1980) 

mostram valores de φ’ na faixa de 15o-30o, e de c’ entre 40 e 70 kPa, os quais não 

diferem significativamente dos observados para o sabão de caboclo. Galves e 

Massad (1982), ensaiando duas amostras de argila cinza-esverdeada com 

cisalhamento direto com reversão múltipla, encontraram ângulos de atrito residuais 

de 10o e 14o, sensivelmente inferiores à condição de pico, onde φ’ resultou igual a 

25o e 30o. Porém, os poucos dados disponíveis conferem um aspecto meramente 

qualitativo a comparações entre a resistência do sabão de caboclo e da argila cinza-

esverdeada de São Paulo. 

Deve-se observar que, devido às descontinuidades que as argilas sobre-adensadas 

possuem, os parâmetros de pico não são aplicáveis no dimensionamento de obras 

geotécnicas. Por sua vez, é consenso na literatura que a resistência residual controla 

apenas os casos em que há a reativação de movimento ao longo de superfícies de 

ruptura pré-existentes, causadas por escorregamento anteriores ou agentes 

geológicos. Esses aspectos serão aprofundados no próximo item. 



 61

 
Figura 3.15. Envoltórias de resistência residual – Formação Guabirotuba (Duarte, 1986). 

3.6 Formação Guabirotuba: Um Meio Fraturado 

Argilas rijas e duras, altamente sobre-adensadas como as da Formação Guabirotuba, 

raramente são encontradas na natureza em um estado intacto. Uma breve revisão 

bibliográfica (e.g. Fookes, 1965; Skempton et al., 1969; Williams e Jennings, 1977; 

Mitchell, 1976; Vallejo, 1987) mostra que inúmeros mecanismos podem contribuir 

para que descontinuidades se originem em maciços de argila rija ou dura. Dentre 

outros agentes, pode-se mencionar: 

• o processo de consolidação dos sedimentos; 

• a remoção de camadas de solo, incluindo possíveis efeitos de erosão diferencial; 

• a sinérese, um fenômeno coloidal; 

• reações químicas na argila; 

• tensões tectônicas; 

• escorregamentos antigos; 

• o desenvolvimento de pressões horizontais elevadas; 

• processos de intemperismo. 

τ 
(kPa) 



 62 

Conforme já mencionado no presente trabalho, descontinuidades estão presentes nos 

maciços da Formação Guabirotuba. Essas feições podem ser, de um modo 

simplificado, divididas em dois grupos (Kormann, 1999): 

• superfícies polidas, as quais aparecem na massa de solo segundo um padrão de 

difícil identificação; 

• fraturamentos tectônicos, que tendem a seguir padrões definidos e podem 

apresentar também um aspecto polido. 

A presença das superfícies polidas é uma característica marcante das argilas rijas e 

duras da Formação Guabirotuba. Conforme descrito por Duarte (1986), “ao 

manusear o solo aparentemente intacto, tentando destacar um torrão da massa, 

constata-se uma propriedade interessante deste material: a fratura quase sempre 

resulta em uma superfície polida”. O aspecto brilhante sugere que tenham ocorrido 

movimentações anteriores ao longo das superfícies, com uma possível orientação das 

partículas. Na literatura internacional, esse tipo de feição é freqüentemente 

denominado slickenside. Deve-se notar que Boszczowski (2001) menciona que, além 

das superfícies polidas, “há a ocorrência de superfícies foscas e de aspecto poliédrico 

na massa de solo, porém com menor intensidade”. 

As superfícies polidas da Formação Guabirotuba podem ser planas ou conchoidais, e 

normalmente estão “fechadas”. Ao menos na limitada profundidade em que 

geralmente o terreno pode ser examinado, o espaçamento entre as superfícies polidas 

mostra-se reduzido, da ordem de poucos centímetros. As informações disponíveis 

não permitem caracterizar qualquer orientação ou mergulho predominante para essas 

feições. Em uma inspeção visual, tem-se a impressão que as superfícies polidas 

ocorrem aleatoriamente no solo. Em alguns casos, é possível discernir estrias 

macroscópicas, que também não guardam um padrão identificável. Ocasionalmente, 

pode-se observar a deposição de “manchas” escuras nas descontinuidades que, 

segundo Fiori†, Salamuni‡ e Boszczowski (2001), seriam manganês. 

                                                 
† FIORI, A. P. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 1998. 
‡ SALAMUNI, E. (Universidade Federal do Paraná). Comunicação pessoal, 2000. 

 



 63

De acordo com Duarte (1986), informação verbal de Nogami (1985) atribuiria a 

origem das superfícies polidas a ciclos de secagem e umedecimento. A validade 

dessa hipótese seria reforçada, uma vez que o sobre-adensamento do solo também 

poderia decorrer de efeitos de ressecamento. 

As informações disponíveis na literatura em geral associam fraturas orientadas 

aleatoriamente a processos de intemperismo, os quais conduziriam a uma expansão 

desigual do terreno, ou a agentes erosivos. Por exemplo, na argila de Londres, os 

sedimentos depositados em ambiente marinho sofreram uma intensa erosão, com a 

remoção de 150 a 300 m de camadas de solo (Skempton et al., 1969). As “fissuras” 

(em inglês fissures) decorrentes desse processo possuem uma orientação aleatória, 

porém os mergulhos seguem duas direções predominantes: 0-20o e 70-90o. 

O espaçamento entre as descontinuidades aumenta com a profundidade. Ao contrário 

da Formação Guabirotuba, menos de 10 % das “fissuras” da argila de Londres tem 

um aspecto polido. Essa diferença essencial sugere uma gênese distinta para as 

“fissuras” da argila de Londres e as superfícies polidas da Formação Guabirotuba. 

Williams e Jennings (1977), tendo estudado diversos depósitos de argilas rijas na 

África do Sul, concluíram que superfícies polidas (slickensides) ocorrem à medida 

que as seguintes condições são atendidas: 

• a fração argila (% < 2 µm) corresponde a pelo menos 30 % do material; 

• a atividade do solo é maior que 0,7; 

• o índice de plasticidade é superior a 30 %; 

• o material possui argilo-minerais expansivos; 

• existem variações sazonais do teor de umidade. 

Próximo à superfície, um ressecamento do terreno formaria fraturas verticais. 

Em profundidade, sob uma determinada tensão vertical, a contração decorrente do 

ressecamento determinaria uma redução nas tensões horizontais, o que levaria o solo 

à ruptura. Entretanto, deve-se observar que Mesri e Hayat (1993) associam a ruptura 

por ressecamento a um estado passivo. Thorne (1984) atribui parte das fissuras 

encontradas em um perfil de argila rija de New South Wales, Austrália, a uma 

ruptura passiva que se desenvolveria devido à inundação do solo ressecado. Williams 

e Jennings (1977) enfatizam a necessidade da ciclicidade climática para a formação 

de slickensides – quando esta fosse inexistente, as fraturas não apresentariam um 
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aspecto polido. Os autores constataram ainda que mergulhos aparentemente 

aleatórios dos slickensides situavam-se, na realidade, entre 30 e 60o. 

Trabalhos de autores no âmbito da agronomia, como o de Brown (1977), também 

associam a presença de fraturas a solos expansivos, as quais não teriam padrão 

definido. O fato dos solos da Formação Guabirotuba se enquadrarem nas condições 

estudadas por Wlilliams e Jennings (1977), e as evidências geológicas de que 

alternâncias climáticas ocorreram no passado, principalmente no Pleistoceno 

(Becker, 1982; Salamuni, 1998), reforçam a hipótese de que ciclos de ressecamento-

umedecimento teriam originado as superfícies polidas. 

O outro conjunto de descontinuidades, os fraturamentos tectônicos, engloba tanto as 

falhas como as diáclases presentes nos sedimentos, ambas descritas no item 2.4. 

Muitas dessas feições, devido à movimentação cisalhante, tendem também a 

apresentar um aspecto polido. As estrias dos planos de falha sugerem a direção da 

movimentação pretérita. Freqüentemente, pode-se notar a presença de água nas 

descontinuidades. Embora a orientação e mergulho dos fraturamentos tectônicos 

sejam variáveis na Bacia de Curitiba, seu padrão pode ser identificado em escavações 

ou afloramentos em um dado sítio. 

As descontinuidades de argilas rijas e duras há muito tempo vêm chamando a 

atenção dos engenheiros. Skempton et al. (1969) citam que Gregory (1844) já 

atribuía às fraturas a instabilidade de taludes que ocorriam em Londres. Após a 

publicação do trabalho de Terzaghi (1936), que despertou a atenção para os 

problemas que as fraturas podem causar em taludes e escavações, inúmeros estudos 

foram efetuados para avaliar seus efeitos no desempenho de obras geotécnicas. É 

interessante notar como a descrição de Terzaghi (1936) se aplica às feições presentes 

nas argilas da Formação Guabirotuba: “When it is dropped, a big chunk of such clay 

breaks into polyhedric, angular or subangular fragments with dull or shiny surfaces. 

The diameter of the fragments may range between less than one centimeter and more 

than twenty centimeters.” 

Além da Formação Guabirotuba, outros sedimentos terciários do Rift Continental do 

Sudeste do Brasil apresentam problemas associados a fraturamentos. Wolle e 

Silva (1992) abordam o tema, descrevendo alguns casos de instabilidade de taludes 

envolvendo argilas rijas e duras da Bacia de São Paulo. As fraturas descritas 
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possuem como principal origem a ação tectônica, mas ocorrem também juntas de 

alívio nos maciços de vales, fissuras geradas por ressecamento e trincas de tração 

associadas a taludes íngremes de corte. Negro Jr. et al. (1992) discutem casos de 

rupturas em escavações de túneis, deflagradas por fraturas nas argilas variegadas e 

cinza-esverdeadas de São Paulo. Em um trecho da extensão Norte do Metrô, os 

autores verificaram que a resistência do maciço fraturado era oito vezes inferior à do 

material intacto. 

A presença de descontinuidades em argilas rijas e duras leva a uma redução da 

resistência ao cisalhamento. Essa característica deve ser considerada quando da 

avaliação experimental de parâmetros de resistência, seja ela drenada ou não-

drenada. Em laboratório, normalmente as amostras utilizadas possuem pequenas 

dimensões. No campo, as solicitações envolvem volumes inúmeras vezes maiores – a 

resistência disponível pode ser sensivelmente inferior à convencionalmente medida 

em laboratório. A literatura aponta um grande número de evidências de efeitos de 

escala, que tornam questionável a representatividade das amostras de argilas 

fraturadas ensaiadas em laboratório (e.g. Terzaghi, 1936; Skempton e La Rochelle, 

1965; Whitaker e Cooke, 1966 apud Skempton et al. 1969; Lo, 1970; Thorne, 1984; 

Mesri e Abdel-Ghaffar, 1993 apud Terzaghi et al., 1996). 

Lo (1970) discute os mecanismos envolvidos nos efeitos de escala. A Figura 3.16 

ilustra como a resistência de um corpo de prova pode ser influenciada pelas 

dimensões. À medida que o tamanho da amostra ensaiada aumenta, a resistência 

diminui, e os resultados tendem a se aproximar dos parâmetros “operacionais” de 

campo. A resistência da fratura representa um limite inferior. A dimensão a0 – que 

corresponde ao tamanho de amostra que conduz à resistência do material intacto – 

depende do espaçamento entre as descontinuidades do material. Quanto maior for a 

dimensão da amostra ensaiada, a resistência se reduz porque aumentam as chances de 

“defeitos” ou fraturas: 

• aparecerem em maior quantidade; 

• estarem orientados criticamente em relação às tensões aplicadas; 

• possuírem maiores dimensões; 

• estarem presentes nas adjacências do plano potencial de ruptura. 
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Dimensões do corpo de prova
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Figura 3.16. Influência das dimensões do corpo de prova na resistência (apud Lo, 1970). 

Adicionalmente, devido à presença das descontinuidades, é de se esperar que os 

resultados de ensaios de corpos de prova de pequenas dimensões mostrem-se 

dispersos. Os dados das Figuras 3.13 e 3.14 ilustram esse comportamento. 

Resultados de provas de carga sugerem que o desempenho de fundações na 

Formação Guabirotuba é heterogêneo (e.g. Kormann et al., 1999a, Antoniutti Neto et 

al., 1999; Russo Neto et al., 1999a). É de se esperar que a dispersão verificada possa, 

ao menos em parte, ser atribuída às descontinuidades, as quais poderiam aumentar a 

variabilidade espacial dos maciços. 

Para corrigir a resistência não-drenada em função de efeitos de escala, Lo (1970) 

sugere o uso da seguinte equação: 
βααα )( 0)( −−−+= eSSSS umuoumu ,          (Equação 3.1) 

onde Su é a resistência não-drenada da amostra, Sum é a resistência operacional da 

massa de solo, Suo é a resistência intacta, a é a área do plano de ruptura da amostra e 

a0 é a área da superfície de ruptura abaixo da qual se obtém a resistência intacta. Na 

ausência de determinações experimentais, os valores de a0  e de Suo podem ser 

estimados. Os parâmetros α e β traduzem o grau de fraturamento da argila e, 

juntamente com Sum , são obtidos ajustando-se por tentativas a equação proposta a 

dados de ensaios com amostras de diferentes dimensões. 
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Na Figura 3.17, pode-se observar um exemplo de efeito de escala na argila fraturada 

de Boom, sob a ponta de estacas cravadas com 10 m de comprimento (de Beer et al., 

1977 apud Terzaghi et al., 1996). Os dados mostram que a mobilização de resistência 

não drenada, calculada com base em teorias de equilíbrio limite, se reduz com o 

acréscimo do diâmetro da estaca. 
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Figura 3.17. Mobilização da resistência não-drenada em função do diâmetro da 
estaca (de Beer, 1977 apud Terzaghi et al., 1996). 

Meyerhof (1983), analisando dados de diversos autores referentes a provas de carga 

de fundações instaladas em perfis de argilas fraturadas, constatou que efeitos de 

escala ocorrem na resistência de ponta de estacas cravadas e escavadas. O autor 

propôs o uso de um fator empírico de minoração das resistências usualmente obtidas 

com teorias de capacidade de suporte, o qual depende do diâmetro da estaca. Quanto 

ao atrito lateral, Meyerhof (1983) não identificou efeitos de escala, atribuindo tal fato 

aos processos de instalação, que perturbam o solo adjacente ao fuste tanto em estacas 

cravadas como escavadas. 

No caso da resistência não-drenada, as descontinuidades não geram apenas efeitos de 

escala. Morgenstern (1977) discute a influência de anisotropia. Tem-se também que 

as fraturas podem facilitar a dissipação de poro-pressões. Na argila de Londres, 

Skempton e La Rochelle (1965) observaram que ensaios de longa duração podem 

reduzir em até 20 % a resistência não-drenada. Atkinson e Richardson (1987) 



 68 

atribuem a influência do tempo de ensaio na determinação de Su ao próprio modo de 

ruptura das argilas sobre-adensadas, que é caracterizado pela formação de uma 

superfície de cisalhamento bem definida. Devido à drenagem que pode ocorrer nessa 

região e aos outros fatores que influenciam a resistência não-drenada, Atkinson e 

Richardson (1987) sugerem que Su não deve ser encarado como uma propriedade 

“fundamental” do solo, principalmente em argilas sobre-adensadas. 

Em uma escavação, é importante observar que a remoção de solo provoca um alívio 

nas pressões horizontais do terreno, devido à retirada do suporte lateral. Essa 

remoção de solo determina o aparecimento de excessos de poro-pressão negativos. 

As superfícies polidas ou fraturamentos presentes no maciço podem não suportar as 

sucções impostas pelo descarregamento. Nesse caso, as descontinuidades se 

tornariam “abertas”. A presença de fraturas abertas aceleraria a dissipação das poro-

pressões negativas. Conforme apontado por Bjerrum (1969), nessas condições a 

resistência não-drenada pode se reduzir rapidamente. A presença de pressões 

horizontais elevadas tende a potencializar a abertura de fraturas. 

Caso o processo de “abertura” das fraturas não se mostre intenso, a dissipação de 

poro-pressões em argilas sobre-adensadas pode se processar de um modo 

extremamente lento. Um dos grandes desafios da Geotecnia nas décadas de 1960-

1990 foi entender os mecanismos que controlavam os escorregamentos na argila de 

Londres. Os taludes de corte nesse solo podem romper dezenas de anos após sua 

execução. Em outras palavras, quanto mais antigo o talude maior é a chance de 

ruptura. Uma das causas desse fenômeno é a reduzida taxa de equilíbrio das poro-

pressões, que faz com que a diminuição do fator de segurança ao longo do tempo 

ocorra muito lentamente. Skempton (1977) constatou que, sob um ponto de vista 

prático, tal processo somente se encerra 40 ou 50 anos após a escavação. 

Na Formação Guabirotuba, ainda não há informações que permitam delinear um 

comportamento semelhante ao dos taludes em Londres. Os problemas de que se tem 

notícia manifestam-se em prazos relativamente curtos após as escavações. As argilas 

sobre-adensadas de Londres e as de Curitiba possuem propriedades índice 

semelhantes (Tabela 3.4), conforme já constatado por Duarte (1986). Apesar desse 

fato, há diferenças importantes entre os dois materiais. O ambiente de deposição é 

um exemplo – as argilas de Londres foram depositadas no mar, durante o Eoceno. 
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Informações de Chandler et al. (1998) sugerem que a ação tectônica em Londres foi 

menos intensa que na Bacia de Curitiba. O sobre-adensamento da argila de Londres é 

significativamente mais pronunciado que o da Formação Guabirotuba. Ao passo que 

no solo londrino predominam fraturas ligeiramente “rugosas”, na Formação 

Guabirotuba tem-se slickensides. Outro aspecto é a presença de pacotes granulares 

nos sedimentos de Curitiba, que evidentemente contribuem para uma dissipação de 

poro-pressões mais acelerada. O argilo-mineral predominante na argila de Londres é 

a ilita, enquanto que na Formação Guabirotuba tem-se a esmectita. Esse fato 

determina uma resistência residual mais baixa para as argilas de Curitiba do que a 

observada em Londres, que é da ordem de 13-16o (Skempton et al., 1969; Skempton, 

1977). Entretanto, apesar dessas particularidades, a possibilidade de que rupturas 

após prazos muito longos ocorram na Formação Guabirotuba, e mesmo em outros 

sedimentos do Rift Continental do Sudeste do Brasil, é uma questão que merece ser 

investigada. 

Tabela 3.4. Comparação entre propriedades do sabão de caboclo e da argila de Londres. 

SOLO w (%) LP (%) LL (%) γnat 
(kN/m3) 

% < 2 µm

Argila da Formação Guabirotuba 
(valores médios da Tab 3.1) 

32 30 73 18,4 62

Argila de Londres (Skempton, 1977) 
 

31 30 82 18,8 55

 

A estabilidade a longo prazo de maciços de argila fraturada, principalmente em 

escavações e taludes, não é controlada pelos parâmetros de pico c’ e φ’, inclusive 

quando estes são obtidos com amostras de grandes dimensões (e.g. Morgenstern, 

1977; Skempton, 1977; Terzaghi et al., 1996). A presença de descontinuidades 

evidentemente possui um papel importante nesse processo. Nas fraturas, a coesão 

tende a ser desprezível, e o ângulo de atrito inferior ao do material “intacto”. Fraturas 

abertas não possuem resistência ao cisalhamento. Uma vez que as descontinuidades 

são regiões de menor resistência, o desenvolvimento de uma superfície de ruptura no 

maciço em parte se dá pelas fraturas e em parte por trechos de material “intacto”. 

Ensaios triaxiais efetuados por Skempton et al. (1969), nos quais se conseguiu 

induzir o cisalhamento ao longo de fraturas previamente identificadas, mostraram um 
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pico pouco pronunciado, com c’ igual a 7 kPa e um φ’ de 18,5o. Esses parâmetros 

situam-se entre a condição de pico do material intacto (c’ = 31 kPa, φ’ = 20o) e a 

residual (c’ = 1 kPa, φ’ = 16o). Os autores concluem que o excesso de resistência da 

fratura em relação à condição residual deve-se a irregularidades da superfície, e 

sugerem que do ponto de vista prático a resistência da descontinuidade pode ser 

considerada igual à residual. Williams e Jennings (1977) submeteram uma fratura a 

um ensaio de cisalhamento direto, e também verificaram que sua resistência tendia à 

residual. 

Na Formação Guabirotuba, o aspecto das superfícies polidas sugere que as partículas 

estariam orientadas (ver também itens 5.22 e 6.7). Uma orientação de partículas é 

característica da condição residual. Conseqüentemente, a resistência ao longo das 

superfícies polidas pode estar próxima de valores residuais. Deve-se observar que, 

apesar das fraturas ensaiadas por Skempton et al. (1969) não serem “polidas”, após 

um pequeno pico sua resistência caía rapidamente para a residual. 

Dados da literatura sugerem que a parcela coesiva da resistência de argilas fraturadas 

deve ser encarada com uma certa cautela (e.g. Terzaghi et al., 1996). Marsland 

(1972) executou ensaios triaxiais drenados com a argila de Londres, usando corpos 

de prova com 98 mm de diâmetro (Figura 3.18). Para baixos níveis de tensão efetiva, 

o solo comporta-se como um material granular, com o cisalhamento sendo 

controlado pelas descontinuidades. A coesão resulta nula, mas o ângulo de atrito é 

relativamente alto. Para tensões confinantes mais elevadas, as fraturas tendem a 

permanecer fechadas, e o cisalhamento passa a ocorrer também através do material 

intacto. A envoltória de resistência apresenta uma curvatura acentuada. Marsland 

(1972) observou ainda que abaixo da tensão efetiva de campo não ocorre um pico 

bem definido. Um comportamento do tipo strain-softening se manifesta à medida 

que as tensões confinantes crescem. 

Outro processo que interfere na estabilidade a longo prazo dos maciços de argila 

sobre-adensada é o fato das fraturas favorecerem a infiltração de água. Ao longo do 

tempo, a dissipação gradual das poro-pressões negativas, que leva também à 

diminuição das tensões efetivas, tenderia a abrir as fraturas, permitindo cada vez 

mais a entrada de água. A variação de umidade provoca a desagregação do solo 

adjacente às fraturas. Expansões desiguais em pontos do maciço podem criar novas 
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fraturas. Esse processo, que leva a uma redução gradual da coesão e do ângulo de 

atrito, é denominado softening (Terzaghi, 1936; Bjerrum, 1969; Skempton, 1970 

apud Morgenstern, 1977; Terzaghi et al., 1996). No caso específico da Formação 

Guabirotuba, é de se esperar que o efeito de “amolecimento” seja importante 

somente quando a umidade e o grau de saturação do maciço forem reduzidos. 
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Figura 3.18. Resistência da argila de Londres (Marsland, 1972). 

Sabe-se que a ocorrência de chuvas pode instabilizar rapidamente escavações na 

Formação Guabirotuba. Esse comportamento possivelmente está associado à 

infiltração de água nas fraturas. Entretanto, parece difícil que a conseqüência das 

infiltrações seja uma expansão físico-química pronunciada ou efeitos de 

“amolecimento”. Na opinião do autor do presente trabalho, a infiltração de água pode 

reduzir ou anular as sucções presentes, o que diminuiria as tensões efetivas e, 

conseqüentemente, a resistência ao cisalhamento do maciço. Adicionalmente, a 

infiltração de água gera excessos de pressão hidrostática que, na ausência de suporte 

lateral, favorecem deslizamentos e a queda de blocos de solo. Thomson e Kjartanson 

(1985) relatam a ocorrência de um mecanismo semelhante nos sedimentos de 

Edmonton, Canadá. 

Conforme discutido no item 3.5, a curva tensão-deformação de solos altamente 

sobre-adensados mostra um pico bem pronunciado, após o qual ocorre uma queda 

significativa da resistência. Esse comportamento pode levar ao desenvolvimento de 
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ruptura progressiva. Em um maciço, as solicitações podem fazer com que alguns 

pontos se deformem mais que outros. Em uma dada região, o solo pode atingir o pico 

de resistência, e até mesmo ultrapassá-lo. A queda de resistência após o pico tende a 

transferir tensões para pontos adjacentes. A evolução desse fenômeno dentro do 

maciço pode levá-lo à ruptura. A mobilização não-uniforme de tensões, característica 

da ruptura progressiva, faz com que a resistência ao cisalhamento disponível no 

terreno seja inferior à de pico. 

Em uma polêmica Terzaghi Lecture, Bjerrum (1967) atribuiu à ruptura progressiva 

os problemas de instabilidade dos maciços de argila sobre-adensada, colocando em 

um segundo plano o papel das fraturas. Segundo o autor, após uma escavação, o 

alívio das elevadas pressões horizontais que ocorrem em solos sobre-adensados 

provocaria deslocamentos significativos no maciço. As concentrações de tensão 

resultantes fariam com que uma superfície de ruptura se desenvolvesse a partir do pé 

do talude. Na ruptura, a resistência disponível corresponderia à residual. Simulações 

numéricas de escavações, efetuadas por Duncan e Dunlop (1969), mostraram que as 

pressões horizontais elevadas provocariam concentrações de tensões, favorecendo a 

ocorrência de ruptura progressiva. Entretanto, Morgenstern (1977) contestou 

duramente as idéias de Bjerrum (1967), descartando a ruptura progressiva como 

principal causa da instabilidade. Estudos em laboratório, efetuados por Vallejo 

(1986, 1987) mostram que as descontinuidades geram concentrações de tensões, 

fazendo com que fraturas secundárias se propaguem dentro do material. Deve-se 

observar que a complexidade dos fenômenos envolvidos torna difícil dissociar os 

efeitos de ruptura progressiva dos demais processos intervenientes: a redução de 

resistência que as fraturas representam, a dissipação lenta das sucções após o 

descarregamento e os efeitos de “amolecimento”. 

Mais recentemente, Potts et al. (1997) estudaram o problema das rupturas de taludes 

na argila de Londres através de análises acopladas com o método dos elementos 

finitos. Os dados dos autores reforçam o fato de que a resistência operacional que 

controla os escorregamentos é sensivelmente inferior à resistência de pico, mesmo 

quando esta é obtida com ensaios em amostras de grandes dimensões. Conforme 

havia sido postulado por Bjerrum (1967), o estudo rigoroso de Potts el al. (1997) 

confirmou que um mecanismo de ruptura progressiva controla o comportamento de 
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maciços escavados em argilas sobre-adensadas, e que este fenômeno decorre da 

presença de tensões horizontais elevadas.  

Skempton (1977) observou que os parâmetros de resistência obtidos na retro-análise 

de escorregamentos em Londres eram comparáveis aos do solo normalmente 

adensado, a partir de uma lama. Essa condição foi denominada fully-softened 

(“totalmente amolecido”). A Figura 3.19 representa esquematicamente as envoltórias 

de resistência e a idéia do “amolecimento”, que reduziria a resistência do pico para a 

condição fully-softened. Skempton (1977) constatou também que os parâmetros 

associados a esse estado (c’ = 0, φ’ = 20o) eram semelhantes aos das fraturas. 

Trabalhos posteriores validaram a aplicação prática da resistência do solo remoldado 

na análise de estabilidade de taludes a longo prazo, em argilas fraturadas (e.g. 

Thomson e Kjartanson, 1985; Terzaghi et al., 1996; Bromhead e Dixon, 2000). 

É consenso na literatura que os parâmetros de pico são inaplicáveis, devendo ser 

reduzidos para a resistência fully-softened ou com base em “julgamento de 

engenharia”. Um exemplo de obra projetada com esse enfoque é o canal que liga os 

Rio Danúbio e Main, na Alemanha (Gartung, 1986). 
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cisalhante 

Tensão Normal Efetiva 
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Residual 

Fully-softened 

 
Figura 3.19. Redução da resistência devido ao “amolecimento” (apud Morgenstern, 1977 e 
Skempton, 1977). 

A discussão precedente tem evidentemente implicações práticas. Em um projeto, é 

fundamental estimar parâmetros de resistência operacionais para o maciço envolvido. 

Na análise da estabilidade a curto prazo, a resistência não-drenada obtida em 

laboratório pode ser corrigida, em função de efeitos de escala, seguindo-se o 
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procedimento de Lo (1970) ou outras sugestões da literatura. É recomendável 

prudência no uso de Su , pois as fraturas podem facilitar a dissipação das pressões 

neutras negativas, levando a uma queda na resistência. 

É importante observar que as dificuldades associadas à avaliação de parâmetros das 

argilas rijas não se limitam a ensaios de laboratório. No campo, as ferramentas usuais 

de investigação geotécnica ensaiam o terreno em uma condição “confinada”. 

Os amostradores ou ponteiras introduzidos condicionam a geometria segundo a qual 

o solo será ensaiado. Parece difícil que descontinuidades como as da Formação 

Guabirotuba possam ser detectadas com sondagens rotineiras. Entretanto, correlações 

entre Su e ensaios de campo, como CPT e SPT, têm sido propostas para argilas sobre-

adensadas fraturadas (e.g. Stroud, 1974 apud Terzaghi et al., 1996; Powell e 

Quarterman, 1988). De qualquer forma, procedimentos como esses demandam 

adaptação a condições regionais. 

Com relação à estabilidade a longo prazo, a bibliografia consultada tende a 

minimizar a contribuição da coesão. O ângulo de atrito estaria associado ao estado 

fully-softened, ou situado entre a condição de pico e a residual, conforme a 

intensidade da ruptura progressiva (Potts et al., 2000). É digno de nota que, após 

décadas de estudos científicos, a literatura não deixa de apontar para critérios que 

incorporam um certo empirismo. 

Na presente pesquisa, boa parte do programa experimental contemplará o estudo de 

efeitos de escala e, conseqüentemente, a questão da resistência operacional dos 

maciços da Formação Guabirotuba. O Capítulo 4 descreverá a execução de estacas 

do tipo escavadas, submetidas a um programa de ensaios dinâmicos. Os dados das 

provas de carga dessas estacas, executadas com diferentes diâmetros, serão 

analisados buscando-se avaliar efeitos de escala no campo. O Capítulo 5 descreverá 

análises de efeitos de escala em laboratório, envolvendo ensaios de cisalhamento 

direto e triaxiais com amostras de diferentes dimensões. Adicionalmente, uma 

envoltória de resistência fully-softened será obtida a partir de ensaios de cisalhamento 

direto. A discussão dos dados obtidos poderá ser encontrada no Capítulo 6. 
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3.7 Deformabilidade 

O papel decisivo que as fraturas exercem na resistência de argilas sobre-adensadas 

também pode afetar os parâmetros de compressibilidade e deformabilidade, embora 

de uma forma aparentemente menos intensa. Uma revisão de dados da argila de 

Londres, efetuada por Costa Filho (1980), sugere que é importante distinguir se as 

descontinuidades estão “abertas” ou “fechadas”. Estudos efetuados por Walsh (1965) 

mostram que se as fraturas estiverem fechadas, a compressibilidade da massa de solo 

é similar à do material intacto. Em uma situação oposta – se as descontinuidades 

estiverem abertas – evidentemente a compressibilidade e a deformabilidade 

aumentarão. Garga (1988), usando amostras de diferentes dimensões, determinou o 

coeficiente de adensamento e parâmetros de compressibilidade de argilas fraturadas, 

a partir de ensaios de adensamento isotrópico e edométrico. Os resultados mostraram 

pouca influência das dimensões dos corpos de prova. Costa Filho (1987) considera 

pouco relevante a influência de descontinuidades “fechadas” no comportamento 

tensão × deformação, ao menos para os níveis de solicitação usualmente associados, 

por exemplo, a fundações. 

No campo, as superfícies polidas das argilas da Formação Guabirotuba normalmente 

estão “fechadas”. É importante observar que nem sempre essa condição é plenamente 

preservada quando da retirada de amostras indeformadas. Devido ao alívio de 

tensões, as descontinuidades podem se abrir (McManis e Arman, 1987). Esse fato 

poderia interferir na compressibilidade sob pequenos níveis de tensão, até que 

ocorresse o “fechamento” das fraturas. No caso de fraturamentos tectônicos, não se 

descarta a possibilidade de que os mesmos se apresentem “abertos”. 

Os dados da Tabela 3.1 mostram que o índice de compressão (Cc) possui um valor 

médio relativamente reduzido, igual a 0,2. Entretanto, deve-se notar que esse 

parâmetro varia dentro de uma faixa bastante ampla – entre 0,08 e 0,47 –, com um 

desvio padrão de 0,12. Conforme discutido no item 3.4, é possível que limitações nas 

cargas dos ensaios e deformações das prensas tenham introduzido erros nos dados 

disponíveis. A dispersão conduz a uma fraca correlação entre o índice de compressão 
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e parâmetros tais como a pressão de pré-adensamento, o índice de vazios e o limite 

de liquidez, dentre outros. 

Massad et al. (1981) apresentam curvas tensão × deformação, obtidas em condições 

não-drenadas. Os corpos de prova foram adensados sob tensões confinantes de 49, 98 

e 294 kPa. As curvas resultantes sugerem módulos de elasticidade Eu 50 % (não-

drenados, secantes, considerando-se 50 % da resistência) da ordem de 25-35 MPa. 

Os dados de Boszczowski (2001), que trabalhou com tensões confinantes entre 189 e 

541 kPa, mostram uma dispersão intensa, com módulos Eu 50 % que variam desde 10 

até 150 MPa. Deve-se observar que uma avaliação acurada de módulos em ensaios 

triaxiais demanda o uso de medições de deformação diretamente no corpo de prova. 

Costa Filho (1980, 1987) discute o fato de que ensaios convencionais tendem a 

subestimar a rigidez do solo. O autor obteve curvas tensão × deformação da Argila 

de Londres que mostram uma curvatura acentuada, mesmo para pequenos níveis de 

solicitação. Os módulos iniciais, com 0,1 % de deformação, resultaram em média 

65 % maiores que os correspondentes à metade da tensão desviadora máxima. 

Antoniutti Neto et al. (1999) apresentam resultados de cinco ensaios de placa em 

argilas siltosas rijas e duras da Formação Guabirotuba, utilizando-se o procedimento 

da NBR-6489 (ABNT, 1984). Porém, dadas as circunstâncias de obra, o terreno foi 

ensaiado no fundo de escavações, as quais descaracterizavam um perfeito 

“embutimento” da placa. Para 50 % da tensão de ruptura do terreno, os autores 

estimaram módulos de elasticidade secantes que se situam na faixa entre 10 e 

34 MPa. É possível que ensaios de placa com “embutimento” conduzissem a uma 

maior rigidez. 

3.8 Indícios de Tensões Horizontais Elevadas 

Em um terreno, quando as direções horizontal e vertical estão associadas a planos 

principais, a relação entre a pressão efetiva horizontal σ’H e a pressão efetiva vertical 

σ’V é chamada de coeficiente de empuxo no repouso (K0). 
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De um modo geral, um solo normalmente adensado tende a apresentar pressões 

verticais maiores que as pressões horizontais. Ou seja, o coeficiente de empuxo no 

repouso é inferior à unidade. Ao final do adensamento primário, medições efetuadas 

em areias, siltes e argilas por Mesri e Hayat (1993) sugerem valores de K0 entre 0,3 e 

0,7. Entretanto, uma série de fatores pode contribuir para que o valor do coeficiente 

de empuxo no repouso seja maior que o correspondente ao final do adensamento 

primário do solo. De um modo geral, K0 é afetado pelos mesmos agentes que podem 

tornar um solo sobre-adensado (ver item 3.4). 

Quando o terreno sofre um sobre-adensamento – por exemplo, devido à remoção de 

camadas de solo – a relação entre as pressões horizontais e as pressões verticais que 

existia em seu interior se modifica. À medida que o solo se torna mais sobre-

adensado, o coeficiente de empuxo no repouso aumenta. Em terrenos altamente 

sobre-adensados, K0 tende a ser maior que 1,0. Ou seja, as pressões horizontais 

passam a exceder as pressões verticais. A Figura 3.20 ilustra o desenvolvimento 

desse mecanismo. A relação entre as pressões efetivas horizontais e verticais da fase 

de deposição do solo não se preserva durante uma fase de erosão. O “caminho” 

seguido é outro – ocorre uma histerese que determina maiores valores de K0 à 

medida que o terreno é “descarregado”. 

σ'H

σ ' V 

    

kA

kP

Deposição
 

Erosão 

 
Figura 3.20. Evolução de K0 com o sobre-adensamento. 

Mesri e Hayat (1993) discutem os mecanismos que controlam o coeficiente de 

empuxo no repouso. Durante o processo de deposição, em que predomina uma 

compressão unidimensional, as partículas do solo se movem segundo direção 

semelhante à que ocorre em um estado de empuxo ativo. A movimentação relativa 
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entre as partículas durante o adensamento mobiliza uma parcela '
0φ  do ângulo de 

atrito interno. Assim, o coeficiente de empuxo no repouso pode ser definido por: 

'
0

'
0

0 sen1
sen1K

φ
φ

+
−

=                                                                                            (Equação 3.2) 

Quando o processo de deformação cessa, por exemplo, ao final do adensamento 

primário, tende a ocorrer um rearranjo das partículas ao longo do tempo, reduzindo o 

ângulo de atrito mobilizado. Esse fenômeno leva gradualmente a um aumento de K0. 

Uma subseqüente erosão, ou mesmo a interveniência de agentes como ressecamento, 

elevação do nível freático ou compressão tectônica, fazem com que as partículas se 

movimentem com um sentido contrário ao da fase de deposição. As deformações 

estão agora associadas às que ocorrem durante uma solicitação passiva. Assim, 

enquanto durante a consolidação '
0φ  crescia, o desenvolvimento do sobre-

adensamento leva à redução de '
0φ . A menor mobilização do atrito interno aumenta o 

valor de K0. Ao término das solicitações passivas – por exemplo, quando um 

processo erosivo se encerra – ajustes entre as partículas conduzirão a um maior '
0φ . 

Ao longo do tempo, o coeficiente do empuxo no repouso tenderá a experimentar 

alguma redução. O mecanismo descrito é sustentado pelo trabalho experimental de 

Mesri e Hayat (1993). 

A literatura apresenta vários exemplos de pressões horizontais elevadas em argilas 

sobre-adensadas (e.g Skempton, 1961; Duncan e Dunlop, 1969; Thorne, 1984; 

Jefferies et al., 1987 e Chan e Morgenstern apud Mesri e Hayat, 1993; Pinto e 

Abramento, 1998). Na argila de Londres, próximo à superfície o valor de K0 é 

superior a 2, reduzindo-se para 1,5 a maiores profundidades (Skempton, 1961). Nas 

argilas cinza-esverdeadas de São Paulo, ensaios pressiométricos realizados por Pinto 

e Abramento (1998) mostram K0 entre 1,7 e 2,9. Na Formação Guabirotuba, o sobre-

adensamento sugere que o coeficiente de empuxo no repouso possa ser elevado. 

A magnitude de K0 da Formação Guabirotuba seria maior à medida que a natureza de 

seu sobre-adensamento estivesse associada aos processos de solicitação passiva 

descritos acima. Além dos fatores que contribuíram para o sobre-adensamento dos 

sedimentos, eventuais alterações diagenéticas subseqüentes à deposição – formando 

um argilo-mineral expansivo – também poderiam aumentar as tensões horizontais. 
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Uma grande diversidade de procedimentos de campo (e.g. pressiômetro e 

dilatômetro) e de laboratório (e.g. Skempton, 1961; Schulz e Khera, 1986; Becker et 

al., 1987) é disponível para a avaliação de K0. Entretanto, a determinação 

experimental do valor do coeficiente de empuxo no repouso enfrenta uma série de 

conhecidas limitações. Alternativamente, trabalhos como os de Brooker e Ireland 

(1965), Mayne e Kulhawy (1982) e Mesri e Hayat (1993) fornecem bases para a 

estimativa do coeficiente de empuxo no repouso, a partir da história de tensões do 

solo e de parâmetros como o índice de plasticidade e ângulo de atrito. A avaliação do 

K0 da Formação Guabirotuba com métodos indiretos é questionável, dada a 

complexidade dos agentes geológicos intervenientes. Porém, de uma forma 

qualitativa, é importante observar que para a faixa de OCR que se verifica até 

aproximadamente 6 m de profundidade (Figura 3.9) e dados da Tabela 3.1, as 

proposições citadas levariam a um K0 superior à unidade. Ou seja, as pressões 

horizontais efetivas excederiam as pressões verticais. 

Dados de investigações com o dilatômetro de Marchetti (DMT), a que o autor deste 

trabalho teve acesso, acusam índices de pressão horizontal KD elevados, sugerindo 

um coeficiente de empuxo no repouso alto. Porém, os dados mostram-se muito 

dispersos (na faixa de 4 a 60). Deve-se observar também que as correlações que 

associam KD ao coeficiente de empuxo no repouso são discutíveis, principalmente 

quando aplicadas a argilas sobre-adensadas (e.g. Tanaka e Bauer, 1998). 

No caso de um solo saturado, uma forma de avaliar experimentalmente as pressões 

horizontais utiliza amostras indeformadas, nas quais se mede a sucção matricial pk 

gerada como resposta ao alívio de tensões totais (Skempton, 1961). Para tanto, a 

sucção pode ser medida impedindo-se a expansão de corpos de prova, com a técnica 

do papel filtro ou ainda usando-se sensores apropriados (Chandler et al., 1992; 

Chandler et al., 1998). Em um ensaio de adensamento, após expansão do corpo de 

prova, a pressão que reproduz o índice de vazios inicial é igual à sucção pk. O valor 

do coeficiente de empuxo no repouso é calculado com a seguinte expressão, válida 

para K0 superior a 1: 

( )[ ]1KAKp 0S0
'
Vk −−= σ  .                                                                         (Equação 3.3) 

O parâmetro de poro-pressão AS associado à amostragem pode ser adotado igual a ⅓, 

considerando-se um comportamento elástico (Chandler et al., 1998). 
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Muitas das amostras relacionadas na Tabela 3.1 foram ensaiadas por Nascimento 

(1992). Os ensaios de adensamento conduzidos pelo autor iniciaram-se com tensões 

verticais de 12,5 kPa, que foram dobradas a cada novo estágio. As amostras 9, 10, 

11, 12, 17 e 21 da Tabela 3.1 apresentaram expansão no estágio de 12,5 kPa. Como 

exemplo, na Figura 3.21 está reproduzida a curva índice de vazios × log tensão 

efetiva da amostra número 10, coletada a 1,0 m de profundidade. O índice de vazios 

inicial é igual a 0,608, seu grau de saturação natural 99,5 % e a pressão de pré-

adensamento, avaliada por Nascimento (1992), corresponde a 1000 kPa. A expansão 

medida no ensaio poderia estar associada a um coeficiente de empuxo no repouso 

elevado. Conforme indicado na figura, a pressão vertical que reproduz o índice de 

vazios inicial é aproximadamente 25 kPa. Com base na equação 3.3, considerando-se 

o nível d’água na superfície do terreno tem-se um limite superior para K0, que seria 

igual a 3,4. Tal avaliação expedita está evidentemente sujeita a críticas, mas os 

poucos dados disponíveis não permitem descartar indícios desse tipo. Os principais 

questionamentos referem-se a efeitos de amostragem e à sucção matricial de campo, 

que nesse exemplo foi considerada nula. 

Boszczowski (2001) procedeu a um importante estudo sobre a avaliação 

experimental do K0 de argilas sobre-adensadas, tendo ensaiado um solo da Formação 

Guabirotuba. O modelo proposto pela autora baseia-se no fato de que as tensões de 

campo e a máxima tensão experimentada pelo maciço controlam o comportamento 

do material, introduzindo superfícies de escoamento em um plano tridimensional de 

tensões. O procedimento envolve a execução de um ensaio de extensão triaxial, 

seguindo-se uma trajetória que mantém constante a tensão efetiva média de campo. 

Nas curvas tensão desviadora versus deformação axial resultantes, os pontos 

associados a mudanças de comportamento descrevem a história de tensões do solo. 

Os resultados dos ensaios, realizados com uma amostra coletada a 3,7 m de 

profundidade do Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR (Área 1), sugeriram um 

coeficiente de empuxo no repouso de aproximadamente 1,2. De acordo com 

Boszczowski (2001), esse valor de K0 mostrou-se compatível com os resultados 

obtidos com outras metodologias (Skempton, 1961; Becker et al., 1987). 
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Figura 3.21. Curva e × log pressão efetiva da amostra 10 – Tabela 3.1 (dados de 
Nascimento, 1992). 

Dado o elevado sobre-adensamento do terreno em questão, Boszczowski (2001) 

menciona que um valor de K0 superior ao obtido era esperado, discutindo a hipótese 

de que um alívio tectônico teria reduzido a magnitude das pressões horizontais. Na 

opinião do autor do presente trabalho, o coeficiente de empuxo no repouso 

encontrado por Boszczowski (2001) pode, na realidade, ter sido influenciado pela 

sucção matricial do bloco indeformado, que se mostrava igual a 600 kPa. Essa 

sucção, que é elevada em comparação com a tensão vertical total na profundidade de 

coleta do bloco (75 kPa), poderia estar associada a uma redução sazonal do teor de 

umidade do terreno ou também a algum ressecamento decorrente da amostragem. 

O nível de sucção matricial observado tenderia a produzir no material um estado 

isotrópico de tensões, o que faria com que o valor de K0 resultasse próximo à 

unidade. 

Para confirmar os indícios de que as pressões horizontais na Formação Guabirotuba 

seriam elevadas, uma maior quantidade de determinações experimentais faz-se 

necessária. Dentre outras ferramentas, informações de ensaios pressiométricos do 

tipo camkometer são particularmente desejáveis.  

Do ponto de vista prático, se pressões horizontais intensas ocorrerem, a execução de 

uma escavação poderá provocar deslocamentos significativos no maciço, levando a 

um processo de ruptura progressiva (Bjerrum, 1967). Duncan e Dunlop (1969) 

modelaram escavações de taludes inclinados e verticais, usando o método dos 
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elementos finitos. Os autores concluíram que a concentração de tensões que se 

desenvolve em argilas com K0 elevado é suficiente para causar a ruptura em alguns 

pontos do maciço, mesmo que se use um fator de segurança alto. 

Potts et al. (1997), também utilizando elementos finitos, mostram que em solos que 

exibem strain-softening a presença de pressões horizontais elevadas conduz a um 

processo de ruptura progressiva. A magnitude do coeficiente de empuxo no repouso 

influencia a forma da superfície de ruptura que se desenvolverá. De um modo geral, 

quanto maior é o K0 , mais profunda tende a ser a superfície de ruptura e menor é a 

resistência operacional. Adicionalmente, à medida que cresce o coeficiente de 

empuxo no repouso, o tempo até o colapso aumenta. Esse “atraso” se deve à maior 

intensidade das sucções que se desenvolvem como resposta à escavação. Conforme 

descrito no item 3.6, em maciços de argila sobre-adensada a ruptura pode se dar 

dezenas de anos após a execução do corte. 

No projeto de obras de contenção em que o processo construtivo vier a impedir 

deslocamentos horizontais do terreno, o valor do coeficiente de empuxo no repouso 

torna-se um dado particularmente importante. Nessas situações, os empuxos devem 

ser avaliados com base em K0. Do ponto de vista de fundações, à medida que o alívio 

de tensões no processo executivo for minimizado, um K0 elevado pode contribuir 

para melhorar o desempenho de estacas e fundações diretas. 

Independentemente da real magnitude do coeficiente de repouso nos solos da 

Formação Guabirotuba, a diversidade dos eventos geológicos que ocorreram na 

Bacia de Curitiba pode tornar a avaliação das pressões horizontais uma tarefa 

complexa. Além dos agentes erosivos e climáticos que atuaram nos sedimentos, tem-

se a interveniência de esforços tectônicos. 

Conforme exposto no item 2.3, Salamuni (1998) sugere que dois eventos tectônicos 

principais teriam atuado na evolução geológica da Formação Guabirotuba: 

• Primeiro evento (D1): Uma distensão, segundo E-W ou ENE-WSW, que teria 

atingido com uma maior intensidade o embasamento, e posteriormente e com 

menor intensidade, os sedimentos; 

• Segundo evento (D2): Uma compressão horizontal entre as direções E-W e 

WNW-ESE, que teria afetado com maior intensidade os sedimentos, e em menor 

grau o embasamento cristalino. Esse evento estaria atuando até o presente. 
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Uma vez que o evento compressivo D2 ainda poderia se manter ativo, é possível que 

o coeficiente de empuxo no repouso tenda a exibir alguma anisotropia (Kormann, 

1999). Ou seja, as pressões horizontais seriam maiores na direção do fenômeno 

compressivo (E-W ou WNW-ESE). No entanto, deve-se observar que esse efeito 

dificilmente seria identificável caso a magnitude das pressões horizontais tenha 

levado a um estado de ruptura passiva no terreno, o qual representa um limite 

superior para K0. Localizadamente, o entalhamento de vales também poderia induzir 

anisotropias no coeficiente de empuxo no repouso. É importante destacar que as 

direções dos eixos de tensão apontados por Salamuni (1998) não seriam constantes 

em toda a Bacia de Curitiba, fato que torna o entendimento desses mecanismos algo 

extremamente complexo. 

No Capítulo 4, serão descritos ensaios com pressiômetro auto-perfurante, realizados 

no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR. Os resultados dessas investigações 

permitirão melhorar significativamente o conhecimento a respeito das pressões 

horizontais nos maciços da Formação Guabirotuba. 

3.9 Fundações na Formação Guabirotuba 

Na Figura 3.22 pode-se observar um mapa geológico de Curitiba, elaborado pelo 

CPRM (Silva, 1999), no qual foram superpostos dados de obras. Essas informações, 

apresentadas no trabalho de Chamecki et al. (2001), referem-se a construções 

relativamente recentes, sendo em sua maioria edifícios de três ou mais pavimentos. 

Os elementos foram levantados durante a execução das obras, e incluem sondagens e 

projeto de fundações. A maior parte dos empreendimentos cadastrados está 

localizada em regiões de zoneamento correspondentes ao Setor Estrutural do 

planejamento urbano de Curitiba, nas quais é permitida a execução de edifícios de 

maior porte. 

A Tabela 3.5 resume as informações levantadas por Chamecki et al. (2001). Das 246 

obras analisadas, uma parcela significativa – 192 edificações, que correspondem a 

78 % do total – situa-se em regiões mapeadas como pertencentes à Formação 
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Guabirotuba. Analisando os dados das sondagens, os autores observaram que existe 

uma boa concordância entre o perfil geotécnico de cada local e o mapeamento 

geológico. 

É importante notar que, nas porções do mapa correspondentes à Formação 

Guabirotuba, há uma quantidade considerável de pontos (117 obras) em que não foi 

possível delinear claramente a presença das argilas rijas e duras, com coloração cinza 

ou marrom, típicas dessa unidade geológica. Tal fato, em maior ou menor grau, 

estaria associado às seguintes condicionantes: 

• Os sedimentos argilosos mais próximos à superfície podem exibir processos de 

alteração (plintificação ou laterização) – nestes casos, conforme discutido em itens 

precedentes, há uma transição da coloração cinza ou marrom para tons amarelados, 

variegados ou avermelhados. A ação do intemperismo químico pode reduzir a 

consistência do solo. 

• Conforme exposto no Capítulo 2, a Formação Guabirotuba não apresenta apenas 

materiais argilosos. Freqüentemente, lentes arenosas ocorrem em meio aos 

sedimentos argilosos. Depósitos de conglomerados e carbonatos também aparecem 

em determinadas áreas. Sedimentos associados à Formação Tinguis podem estar 

inseridos nas porções mapeadas como pertencentes à Formação Guabirotuba. 

• Um detalhamento insuficiente do mapa geológico pode mascarar a presença de 

terrenos mais recentes, depositados sobre os sedimentos da Formação Guabirotuba 

por ação de drenagens secundárias. 

• Erros aleatórios nas sondagens e na classificação dos perfis. 
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Figura 3.22. Fundações em Curitiba (Chamecki et al., 2001). 
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Tabela 3.5. Estatística das soluções de fundação (Chamecki et al., 2001). 

TIPO DE FUNDAÇÃO FORMAÇÃO 

GUABIROTUBA

SEDIMENTOS 

ALUVIONARES

COMPLEXO 

ATUBA 

TOTAL 

Estaca escavada, broca ou tubulão 120 25 3 148 
Estaca Franki 1 0 0 1 
Estaca hélice-contínua 0 1 1 2 
Estaca injetada 2 2 0 4 
Estaca metálica 3 1 0 4 
Estaca pré-moldada em concreto 36 11 1 48 
Radier 2 0 0 2 
Sapata 15 5 0 20 
Solução mista 13 4 0 17 
TOTAL 192 49 5 246 

 

Os dados da Tabela 3.5 mostram que, na Formação Guabirotuba, predomina o 

emprego de fundações profundas moldadas in loco, sem revestimento – 62,5 % das 

obras possuem estacas escavadas, tubulões ou brocas. Deve-se ressaltar que, em 

Curitiba e região, as estacas escavadas são usualmente executadas sem o uso de 

revestimento ou lama bentonítica. 

A tendência de maior utilização de elementos moldados in loco, sem revestimento, 

não se limita apenas à Formação Guabirotuba, manifestando-se em todas as unidades 

geológicas da região. Do total de obras analisadas, 60 % apresentam esse tipo de 

solução. Em seguida, com 19,5 %, aparecem as estacas pré-moldadas de concreto. 

As fundações diretas (sapatas e radiers) ocorrem em uma pequena parcela das obras 

cadastradas (8,1 %). 

Embora muitas vezes os perfis da Formação Guabirotuba exibam uma consistência 

elevada, é digno de nota o reduzido emprego de fundações diretas. Poucas 

referências bibliográficas relatam casos em que essa solução foi adotada. Antoniutti 

Neto et al. (1999) descrevem um caso de obra industrial em que a tensão de ruptura, 

avaliada com ensaios de placa na argila siltosa da Formação Guabirotuba, alcançou 

800 kPa. Entretanto, conforme apontado por Nascimento e Puppi (1999), “seja por 

desconhecimento ou insegurança quanto ao comportamento do subsolo da Formação 

Guabirotuba”, fundações diretas ainda são pouco utilizadas em Curitiba e Região 

Metropolitana. 
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Deve-se observar que a execução de estacas escavadas pode se tornar problemática, 

pois há situações em que o fraturamento do terreno provoca o desprendimento de 

blocos de solo, com a obstrução das perfurações colocando em risco a integridade 

dos elementos. Prates (1999) recomenda que se proceda à concretagem em, no 

máximo, seis horas após a perfuração. A presença de lentes granulares – que podem 

favorecer a rápida infiltração de água nas perfurações – é outro fator que tende a 

acarretar dificuldades executivas. Conforme apontado por Russo Neto et al. (1999b) 

“... é comum a execução dos elementos abaixo do nível do lençol freático. A forma 

de lançamento do concreto – muitas vezes de grandes alturas – favorece a segregação 

do mesmo ou a contaminação do concreto com solo das paredes do fuste do 

elemento”. No caso de sedimentos aluvionares, o emprego de elementos escavados 

sem a devida proteção é questionável tecnicamente, em função da baixa resistência e 

da posição do lençol freático, usualmente próxima à superfície. 

Curiosamente, apesar de estacas escavadas com trado mecânico se constituírem na 

solução mais utilizada na região de Curitiba, no âmbito da presente pesquisa não 

foram encontradas referências que apresentassem o resultado de provas de carga com 

este tipo de fundação na Formação Guabirotuba. As informações disponíveis na 

literatura referem-se a estacas cravadas ou estacas hélice-contínua. 

Amaral (1982) apresentou um procedimento de dimensionamento de estacas pré-

moldadas baseado no SPT, que foi desenvolvido a partir de dados de provas de carga 

estáticas conduzidas na Formação Guabirotuba. Posteriormente, essa metodologia foi 

aperfeiçoada, tendo-se incorporado os dados de novos ensaios (Amaral et al., 1999; 

Amaral et al., 2000). 

Vianna (2000) analisou 34 provas de carga em estacas pré-moldadas executadas na 

região de Curitiba, a maioria das quais em perfis da Formação Guabirotuba. 

A Figura 3.23 mostra uma comparação entre a carga última extrapolada dos ensaios 

(Van der Veen, 1953) e previsões de capacidade de suporte baseadas no SPT, 

calculadas com os procedimentos de Aoki e Velloso (1975), Décourt e Quaresma 

(1978) e Amaral et al. (1999). Para cada um dos métodos semi-empíricos, estão 

indicados os valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação da relação 

entre os resultados das provas de carga e as previsões. 
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(a) Método de Aoki e Velloso (1975). 
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(b) Método de Amaral et al. (1999). 
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(c) Método de Décourt e Quaresma (1978). 

Figura 3.23. Comparações entre resultados de provas de carga de estacas cravadas e 
previsões de métodos semi-empíricos (Vianna, 2000). 

Relação R/Pu 
Média: 0,583 
Desv. Pad.: 0,225 
Coef. Var.: 0,387 

Relação R/Pu 
Média: 1,181 
Desv. Pad.: 0,273 
Coef. Var.: 0,231 

Relação R/Pu 
Média: 0,834 
Desv. Pad.: 0,245 
Coef. Var.: 0,294 
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A aplicação do método de Aoki e Velloso (1975) mostra uma dispersão considerável 

e uma tendência demasiadamente conservadora (Figura 3.23a) – em média, as cargas 

previstas resultam iguais a 58 % das capacidades extrapoladas por Van der Veen 

(1953). Por outro lado, os dados da Figura 3.23b sugerem que a proposição de 

Amaral et al. (1999) conduz a estimativas arrojadas, que são em média 18 % 

superiores aos resultados das provas de carga. Esse método aparentemente leva a 

uma menor dispersão que os demais procedimentos semi-empíricos. Entretanto, 

deve-se observar que tal comparação pode ser tendenciosa, pois dados analisados por 

Vianna (2000) foram também utilizados por Amaral et al. (1999) no 

desenvolvimento de sua proposição. 

O método de Décourt e Quaresma (1978) produz resultados aceitáveis (Figura 

3.23c), ao menos dentro do universo de informações analisadas. As estimativas 

mostram-se relativamente conservadoras, com as cargas previstas correspondendo 

em média a 83 % das extrapoladas. Assim como observado nos demais 

procedimentos semi-empíricos, a dispersão dos resultados do método de Décourt e 

Quaresma (1978) não deixa de ser acentuada. 

Um dos aspectos relacionados com o comportamento de estacas cravadas diz respeito 

à evolução da resistência do solo, após a instalação. Já é fato bastante conhecido na 

engenharia de fundações que estacas cravadas tendem, na maioria dos terrenos, a 

ganhar resistência ao longo do tempo. Esse fenômeno – conhecido como 

recuperação, cicatrização ou ainda set-up – é normalmente atribuído à dissipação de 

poro-pressões positivas, geradas pelo processo de instalação da estaca. Entretanto, 

sabe-se que solos como areias e siltes compactos, argilas duras e folhelhos¸ podem 

exibir uma redução de resistências (relaxação) ao longo do tempo. O fenômeno de 

relaxação é usualmente associado à resistência de ponta. 

Apesar do elevado sobre-adensamento dos terrenos da Formação Guabirotuba, dados 

de provas de carga dinâmicas em estacas cravadas mostram uma recuperação de 

resistências ao longo do tempo. Os ensaios de uma estaca com seção de 20 × 20 cm e 

9,15 m de penetração, cravada em um perfil do bairro do Novo Mundo, sugerem que 

após um período de 16 horas de set-up houve um aumento de 7 % em sua capacidade 

de suporte (Kormann et al., 1999c). No Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR 

(Área 2), uma estaca com seção de 26 × 26 cm e 9,0 m de penetração mostrou, após 
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12 dias de repouso, um fator de set-up igual a 1,34 (Kormann et al., 2000a). Embora 

nos dois casos não tenham sido encontradas evidências de relaxação, essa questão 

ainda demanda uma investigação aprofundada, dada a diversidade de materiais que 

ocorrem na Formação Guabirotuba. Deve-se observar que a inevitável recuperação 

de resistências que se dá ao longo do fuste pode mascarar uma eventual relaxação na 

ponta da estaca. 

O comportamento de estacas do tipo hélice-contínua na Formação Guabirotuba 

também tem sido objeto de pesquisas. Kormann et al. (1999a, 2000b, 2000c) 

descrevem estudos conduzidos no Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR 

(Área 1), aonde duas estacas com diâmetros de 35 cm e comprimentos perfurados de 

600 e 700 cm foram submetidas a ensaios estáticos e dinâmicos (Figura 3.24). Na 

Figura 3.25 são apresentados os resultados das provas de carga estáticas, às quais se 

procedeu inicialmente. Uma vez que a integridade estrutural dos blocos de 

coroamento das estacas limitou a carga máxima dos ensaios, os autores empregaram 

alguns métodos de extrapolação (e.g. Van der Veen, 1953), sugerindo cargas de 

ruptura de 1006 kN e 1473 kN, respectivamente para as estacas CFA-1 e CFA-2 

(Kormann et al., 1999a). Esses valores mostraram-se próximos às cargas máximas 

aplicadas nos ensaios. Entretanto, é importante observar que os métodos de 

extrapolação de resultados de provas de carga possuem conhecidas limitações, 

principalmente quando aplicados a estacas escavadas. Esse fato torna-se relevante à 

medida que os deslocamentos máximos alcançados durante os ensaios apresentaram 

uma magnitude reduzida. 

Apesar das semelhanças entre as duas estacas ensaiadas – as mesmas diferiam apenas 

1,0 m no comprimento –, um comportamento distinto foi observado. A estaca CFA-2 

apresentou recalques sensivelmente inferiores aos da estaca CFA-1, além de exibir 

uma carga de ruptura elevada. A Figura 3.26 ilustra uma comparação entre 

extrapolações dos resultados de provas de carga e procedimentos semi-empíricos. Os 

métodos de previsão mostraram-se conservadores no caso da estaca CFA-2. 

Kormann et al. (1999a) observaram que a pressão de injeção do concreto monitorada 

na estaca CFA-1 (100 kPa) foi inferior à da estaca CFA-2 (> 200 kPa), levantando a 

hipótese de que tal fato poderia estar associado à diferença de comportamento entre 

os dois elementos. 



 91

(a) 

 
Figura 3.24. Perfil geotécnico e arranjo das estacas hélice-contínua por ocasião dos ensaios 
dinâmicos – Sítio Experimental de Geotecnia da UFPR – Área 1 (Kormann et al., 2000b). 
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Figura 3.25. Resultados de provas de carga estáticas nas estacas CFA-1 e CFA-2 
(Kormann et al., 1999a). 

No intuito de se obter uma melhor compreensão do comportamento das estacas, os 

autores conduziram investigações complementares. O topo dos elementos recebeu 

um reforço, tendo-se procedido a provas de carga dinâmicas. Após os ensaios, uma 

escavação do terreno permitiu a inspeção visual do solo e do fuste das estacas 

(Figuras 3.27a e 3.27b). As estacas foram ainda parcialmente extraídas, com a 

finalidade de ensaiar o concreto em laboratório (Figura 3.27c). 
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Figura 3.26. Comparações entre resultados de provas de carga de estacas hélice contínua e 
previsões de métodos semi-empíricos (Kormann et al., 1999a). 

A seção real das estacas mostrou-se ligeiramente inferior à seção nominal de 35 cm – 

o diâmetro medido situou-se entre 33 e 34 cm. De um modo geral, a superfície das 

estacas apresentou-se lisa e regular, com variações no diâmetro inferiores a 1,5 cm. 

Na estaca CFA-1, pequenas intrusões de solo foram observadas em toda a porção 

examinada do fuste (Figura 3.27b), formando um ânulo com cerca de 4 cm de 

espessura. Essas feições não ocorreram na estaca CFA-2. Os ensaios de laboratório 

revelaram um peso específico do concreto reduzido, em torno de 20 kN/m3. 

Os resultados das provas de carga dinâmicas são apresentados na Figura 3.28, sob a 

forma de simulações estáticas, obtidas com o programa CAPWAP. Conforme 

sugerido por Kormann et al. (2000b, 2000c), uma forma de interpretar ensaios 

estáticos e dinâmicos executados em uma mesma estaca pode considerá-los como 

uma sucessão de ciclos de carregamento (e.g. Seitz, 1984; Niyama e Aoki, 1991). 

Para tanto, acumulam-se os deslocamentos permanentes das provas de carga estáticas 

e dos golpes dos ensaios dinâmicos. 
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Figura 3.27. Inspeção do fuste e extração de estacas hélice-contínua – Sítio Experimental 
de Geotecnia da UFPR. 

Na estaca CFA-1, a energia dos três primeiros golpes não foi suficiente para que 

fosse mobilizada a resistência máxima obtida no ensaio estático. Na estaca CFA-2, 

capacidades mais altas foram alcançadas já no início dos ensaios dinâmicos. 

À medida que o aumento da energia dos golpes mobilizou sucessivamente maiores 

resistências, pode-se constatar que as curvas simuladas das provas de carga 

dinâmicas de ambas as estacas seguiram, dentro de limites razoáveis, a tendência dos 

ensaios estáticos. 

Com relação à diferença de comportamento entre os dois elementos, os autores 

observaram que, nos ensaios dinâmicos, o atrito lateral da estaca CFA-2 resultou 

significativamente maior que o da estaca CFA-1. Conseqüentemente, a hipótese da 

influência da pressão de injeção não pode ser descartada. Entretanto, deve-se notar 

que uma lente de areia intercepta o fuste da estaca CFA-2 imediatamente acima da 

ponta (Figura 3.24). Uma resposta distinta desse material granular aos procedimentos 

de instalação – por exemplo, favorecendo a ocorrência de um alargamento – tenderia 

a tornar mais rígido o comportamento carga × recalque da estaca CFA-2. 

Alonso (1996) propôs um método para o dimensionamento de estacas hélice-

contínua, baseado em medições de torque de sondagens a percussão e provas de 

carga estáticas, realizadas na Bacia de São Paulo. Uma reavaliação desse 

aaa   bbb ccc
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procedimento para a aplicação na Formação Guabirotuba é apresentada no trabalho 

de Alonso (2000). Analisando os resultados da estaca CFA-1 do Sítio Experimental 

de Geotecnia da UFPR e de uma prova de carga conduzida no município de 

Araucária, Alonso (2000) sugeriu minorações para o cálculo do atrito lateral e da 

resistência de ponta em seu procedimento original. Deve-se ressaltar que, dada a 

limitada quantidade de informações disponíveis, tal proposição ainda merece ser 

confirmada com dados adicionais de provas de carga. 

Além das referências citadas na discussão precedente, em que se abordou 

carregamentos axiais e de compressão, dados do comportamento de fundações 

sujeitas a esforços laterais na Formação Guabirotuba podem ser encontrados nos 

trabalhos de Russo Neto et al. (1999a), que analisaram estacas pré-moldadas, e de 

Alonso (1999), que descreve um ensaio em estaca hélice-contínua. 
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Figura 3.28. Resultados das provas de carga estáticas e das simulações do programa 
CAPWAP, para as estacas CFA-1 (a) e CFA-2 (b) (Kormann et al., 2000b; 2000c). 


