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Resumo da Tese Apresentada ã COPPE/UFRJ como parte dos 

requisitos necessirios para a ó5tenção do Grau de Mestre 

em Ciincias EM,Sc.1 

ASPECTOS GEOTECNICOS DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO 

DO PROJETO RIO-SETOR PINHEIROS 

Roberto Abuassi 

MARÇO DE 1987 

Orientador: Prof. Mareio Miranda Soares 

Programa Engenfiaria Civil 

Esta tese trata da construção do aterro do Proj! 

to Rio - Setor Pinheiros na ãrea da Baia de GuanaKara chamada 

Manguinhos, Ela descreve alguns mitodos de construção de ater

ros soKre dep6sitos moles como a hidromecanizaçio para permitir 

o uso destes terrenos como ireas residenciais, Ela se concen -

tra no proKlema de construção, instrumentação e anilise da per

formance do Projeto Rio - Setor Pinheiros, Todos os programas 

de investigação geotêcnica planejados e. eJ<ecutados foram inter-

pretados no sentido de definir parimetros fundamentais do 

para serem usados no estudo do comportamento de aterros, 

solo 

sacia, corno de costu~e, a Teoria de Adensamento de Terzaghi para 

estudar os recalques, 
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. AO:stract of Tftesis presented to COPPE/UFRJ as partial 

fulfillment of tóe requirements for the Degree of 

Master os Science fM, Sc,1 

Ch.a i rman 

GEOTECHNICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION OF THE 

EMBANKMENT OF PROJETO RIO-SETOR PINHEIROS 

Roberto Abuassi 

Marcli, 19".87 

Prof. Mãrcio Miranda Soares 

Department: Civil Engineering 

This tliesis deals with the construction of the 

emoankment of the Projeto Rio - Setor Pinheiros in the area of 

the Guanaoara ~ay called Manguinhos, lt descri[es some methods 

of construction of emoankments on soft deposits as 

fi.lls to allow the use of this lands as residential 

f:tidraulic 

are as, rt 

concentrates on tn.e proolem of construction, instrumehtation 

and analysis of the performance of the Projeto Ri.o - Setor Pi

nheiros. Al 1 tn.e geotech.ni.cal ínvesti:gati:on programs planne.d and 

carri.e.d out were interpreted i:n tá.e s·ense of defi:ning fundame.ntal 

soi_l parame.ters to lfe used i:n tlie studyi:ng of en5::ankme.nt 

15:eh.aviour. It was uséd, as· us,ual, th.e Terzagfti:'s Tfie.ory of 

Consóli:dation to study tlie settlements. 
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CAPrTULD I 

INTRDDUÇJID 

Esta tese trata da construção do aterro e das ha 

bitações do chamado Setor Pinheiros do Projeto Rio localizado 

as margens da Bafa de Guanabara, na região de Manguinnos em fren 

te a Cidade Universitãria na cidade do Rio de Janeiro. 

O Projeto Rio foi um empreeendimento do Governo 

Federal que previa sucessivos aterros da Ponta do Caju ao lito

ral do Munfcipio de Duque de Caxias com oójetivos de saneamento 

da Bafa de Guanabara e transferência de populações faveladas P! 

ra babitações a serem implantadas so5re estes aterros. 

A Figura 1,1 mostra a planta de Situação do Se

tor Pinh.eiros, este se localiza em frente ao Centro de Tecnolo

gia da UFRJ limitado pela Vila do Joio, Canais do Cunna e Fun

dão e pela Avenida Bento Ri5eiro Dantas, D objetivo da constru 

çao deste aterro foi de dar abrigo ã populações palafitãnas das 

favelas da Maré, Baixa do Sapateiro, Nova Holarida, Parque Uni

ão e Parque. Rubens Vaz uma vez que estes locais dariam lugar ao 

aterro da Maré visando a urbanização destas favelas, 

A experiência de dois anos de s·erviços· com a co·ns 

trução de conjuntos ba6.itacionais· e:m aterro so5.re argila mole 

do Setor Pinb.eiros fornece.u .uma quantidade de dados que estimu

lou o desenvolvime.nto desta tese, D principal oójetivo do tra

oalh.o é faze.r uma anãl i:se do comportamento geral do aterro ap·re 
~-
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sentando conclusões que norteiem a construção de obras semelha.!:_ 

tes. Foram apresentados ainda comentãrios coletados durante a 

construção e acompannamento do comportamento do aterro através 

da instrumentação, visando identificar as falhas, com o objeti-

vo de evitã-las ou corrigi-las em projetos semelhantes, Foram 

enfatizados basicamente os aspectos geotécnicos das diversas fa 

ses desde o projeto ate a urbanização da ãrea, 

O trabalho se inicia com o estudo das soluções 

construtivas que tem sido adotadas neste tipo de obra descreven 

do com maiores detalhes os processos construtivos aplicados no 

Setor Pinheiros, No setor habitacional são abordadas resumida

mente as fundações adotadas: Estacas e Lajes de Fundação, Na 

instalação da infra-estrutura sanitãria são enfocados os meto

dos de troca de solo na a6ertura de vias e suporte de redes, A 

seguir se descreve o projeto de execução do aterro do Setor Pi

nheiros e as modificações ocorridas durante a construção decor

rentes de acidentes de rupturas de material mole, necessidades 

de ãreas de empréstimo e ãreas de ''6ota-fora'', Compara-se tam

b_em a configuraçao final do aterro por ocasião do in1ció da cons 

trução lialiitactonal com a prevista inicialmente no projeto, Se 

gue-se com a demonstração de todo o inventãrio da instrumenta -

çao com a importância da interpretação destes dados. Procurou

se, em função dos resultados alcançados, sugerir cuidados adi

cionais- que permitam que a fnstrumentaçao seja mais- eficiente, 

A fnves:tigação geotecnica proce.dfda na ãrea foi simples e insu

fi_ciente para uma anãl i_se geote.cnica mais sofisticada, No en~ 

tanto, utiJ izou-se_ de forma racional estas informações visando 

delas oliter os melKores re.sultados, Foram realizados cerca de 
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345 furos de sondagens (a percussao e de reconhecimento) tanto 

para identificar e caracterizar o perfil geotecnico como tambem 

para definir as espessuras das camadas moles. Foram realizados 

42 ensaios de Adensamento, 31 ensaios Triaxiais e 05 ensaios de 

Compressão Simples, O número razoãvel de ensaios de Adensamen

to recebeu interpretação mais criteriosa uma vez que se voltou 

mais para anãlise do comportamento do aterro em termos de com

pressiliilidade, 

Finalmente, tendo em mãos os dados dos instrumen 

tos destinados a medir deslocamentos procedeu-se a uma compara

çao da evolução dos recalques da ãrea com as previsões teõricas 

da Teoria Unidimensional de TERZAGUI. 

Foram feitos comentãrios gerais sobre a Teoria 

do Adensamento; alem disto, foram abordadas outras teorias como 

a Teoria do Adensamento Modificada e descritos alguns ensaios 

não usuais de adensamento de laborat5rio, 

Finalfzou-s,e o trao,alho com conclusões a respéi

to de cada capitulo estudado e sugestões para pesqüisas poste

riores, 
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FIGURA I. 1 - PLANTA DE SITUACÃO DO SETOR PINHEIROS . • 
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CAPITULO II 

ALGUNS PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

II.l - A PROBLEMATICA DA EXECUÇAO DE ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

No Brasil é frequente a ocorr~ncia de depõsitos 

de solos moles nas vizinhanças de grandes cidades. Exemplos ti 
picos são os depõsitos de argilas moles ao longo da Baia de Gua 

nabara, da Baixada de Santos e em areas de Porto Alegre, Recife 

e Florianõpolis por exemplo. A ocupação destas ãreas se torna 

necessãria com o desenvolvimento e crescimento destas grandes 

cidades e o conhecimento do comportamento destes solos nas di

versas condições de solicitações geotécnicas do projeto passam 

a ser de evidente importância. 

Faz-se necessãrio um estudo cuidadoso de viabili 

dade técnico-econômica da obra, com escolha do método adequado 

para.implantação, uma vez que medidas corretivas posteriores PQ 

dem onerar bastante as previsões orçamentãrias iniciais para o 

projeto. 

A definição de parâmetros que possam exprimir, o 

mais fielmente possivel, o comportamento do solo de fundação em 

questão, é uma tarefa ãrdua pois estes parâmetros podem variar 

sob as mais diversas condições. 

Com respeito ao caso deste trabalho de aterros 

sobre solos moles, dificuldades de solução ocorrem em função ba 
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sicamente da baixa resistência e elevada compressibilidade des

te material. O nivel do lençol freãtico dos mangues faz com 

que a altura de aterro para urbanização esteja acima do nivel 

d'ãgua mãximo. Em alguns mêtodos construtivos deve-se prever~ 

ma altura de aterro que obedeça a capacidade de suporte do solo 

de fundação, sob pena de ocorrência de ruptt1ras· em·ãreas restritas ou, 

em situação mais desfavorãvel, rupturas mais abrangentes. Tal fa

to provocarã a formação de um perfil de subsolo errãtico, acar

retando em sêrios problemas de recalques diferenciais em obras 

a serem instaladas no futuro. 

Neste capitulo serao descritas as principais têc 

nicas de execução de aterros sobre solos moles adotados atual -

mente. Primeiramente serão vistas as soluções descritas por 

SOUTO (89) e classificadas conforme o quadro II .1. Outras téc

nicas serão tambêm vistas sendo que o processo construtivo da 

hidromecanização e o emprego de geotexteis, por terem sido uti

lizados no Projeto Rio, serão mostrados com maior detalhe. 

Finalmente serao estudadas as têcnicas de troca 

de solo selecionadas para a utilização no Setor Pinheiros espe

cificamente e outros aspectos construtivos geotêcnicos desta o

bra que incluem os tipos de fundações adotadas para implantação 

do conjunto. Serão estudadas tambêm algumas técnicas ainda po~ 

co difundidas no Brasil como as estacas de cal, as estacas de 

brita e as estacas de alivio. 

Não serao abordados os custos de construção. O 

objetivo precipuo desta descrição ê um resumo do mêtodos atual-
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mente disponiveis para execuçao de aterros sobre solos moles. 

II.2 - SOLUÇOES TTPICAS PARA ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

Diversos autores sugerem classificação para mêto 

dos construtivos e/ou estabilização de aterros sobre solos mo

les. Um dos trabalhos brasileiros a respeito ê o de SOUTO (ss) 

onde a autora faz uma anãlise do problema e descreve as princi

pais têcnicas disponiveis. O quadro II. 1 sintetiza algumas des 

tas têcnicas adotadas e que serão aqui descritas. 

, Solução l: Fundações Profundas 

Este tipo de têcnica propoe que a obra em ques

tão tenha sua estrutura apoiada sobre fundações profundas que 

transferem toda a carga ao solo firme subjacente. Trata-se de 

uma solução em que os recalques do terreno não são transferidos 

diretamente a estrutura. 

Normalmente ê adotada para pisos de edificios in 

dustriais nao sendo indicado para obras como aterros e estradas 

por se tratar de solução muito onerosa. Nestes casos muitas ve 

zes as fundações ficam submetidas a esforços adicionais decor

rentes do atrito negativo. 

• Solução 2: Remoção do Material Mole por Escavação e Deslocamento 

a) Escavação Mecãnica 

E feita quando a profundidade do material mole 
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nao e muito grande e se dispõe de material de empréstimo neces

sãrio para proceder a substituição. Este tipo de solução ê a

dotada quando a estabilidade do aterro ê pretendida a curto pr~ 

zo. 

A substituição pode ser total ou parcial. A subs 

tituição total e feita para camadas rasas. No Brasil tem-se a

dotado o processo para camadas de atê 3m de espessura, tem-se, 

no entanto, noticias de substituições econômicas de atê lOm nos 

EUA, Estado de Nova York (SOUTO (a9)). 

A escavaçao e feita por meio de ''drag-lines'' ou 

''clam-shells'' processando-se em etapas de forma a permitir a mo 

vimentação do equipamento e evitar a fuga do material mole. 

A substituição pode tambêm ser executada por dragagem e confor

me a posição da obra, usando-se dragas flutuantes (caçamba ou 

sucção). O material de substituição normalmente 'utiliza 

doê granular. A substituição parcial ê indicada quando o m~ 

terial apresenta aumento de resistência e diminuição de compre~ 

sibilidade com a profundidade. Esta substituição faz com que 

se diminua a espessura da camada compressível diminuindo conse

quentemente os recalques e o tempo de adensamento. 

b) Deslocamento pelo Peso Prôprio do Aterro 

A necessidade de substituição de solo mole em de 

pôsitos de maior profundidade adota uma técnica que permite ti

rar partido do mecanismo de ruptura. Esta ruptura ê provocada 

por sobrecargas que provoquem uma mobilização de resistência i-
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gual a Resistincia ao Cisalhamento do depõsito. · E necessãrio 

então proceder-se ao estudo da estabilidade do aterro sobre o 

depõsito mole para se prever a geometria do carregamento que 9! 

ra esta ruptura. Contrõi-se um sobreaterro ate a geometria de

terminada. Promove-se a ruptura com a expulsão do material mo

le ocupando o volume com material de aterro. O solo mole rompl 

do adjacente ao pi do aterro e escavado para que se promovam nQ 

vas rupturas do solo mole. O deslocamento do material se faz 

de tris formas distintas: 

b.l) Deslocamento Frontal: 

- Contrõi-se o aterro com sobrecarga na ponta; 

- Escava-se o material mole rompido atê a uma profun

didade de 2 a 3m; 

- O restante do material mole ê expulso pelo p.p. 

do aterro e da sobrecarga pela frente do ater

ro. 

b.2) Deslocamento Lateral Assimêtrico: 

- Contrõi-se o aterro ate ocorrer ruptur& do ma

terial mole em am6os os lados da obra; 

- Sobrecarrega-se um dos lados do aterro promo -

vendo sobreelevações maiores neste lado; 
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- Retira-se o material apenas neste lado atê que 

ai ocorra a substituição do material mole; 

- Repete-se o processo para o outro lado atê a 

substituição total pretendida. 

b.3) Deslocamento Lateral Simétrico: 

- Constrõi-se o aterro atê ocorrer ruptura do ma 

terial mole em ambos os lados da o~ra; 

- Remove-se o material continuamente e simulta -

neamente nos dois lados do aterro pela execu

ção de valetas laterais dando lugar ao materi 

al rompido atê que este seja todo substituído 

pelo aterro 

Os dois ültimos processos devem ser suficiente -

mente cuidadosos de forma a evitar rupturas de base bruscas que 

podem por o processo a perder. 

c) Deslocamento por Jato D'ãgua 

Este processo ê utilizado quando se tem uma cama 

da de material coesivo que e suficientemente resistente para 

nao ser deslocado pelo peso prõprio do aterro, porém produz re

calques considerãveis que podem prejudicar as construções futu

ras sobre ele . .. 
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O jato d'ãgua amolga a argila e destrõi a sua e~ 

trutura original. Exige-se quantidade suficiente de ãgua para 

atender as necessidades do depõsito e equipamentos especial. 

d) Remoção por Bombas de Sucção 

As bombas de sucçao, montadas em terra ou em dra 

gas, tem sido usadas na remoção de material muito mole. O pro

blema do alto custo deste processo, principalmente em nosso pa

is, tem sido a causa da sua pequena utilização não justificando 

uma descrição mais pormenorizada. 

e) Deslocamento por Explosão 

Para os casos de camadas moles considerãveis e 

difíceis de serem removidas por expulsão ou remoção pode-se uti 

lizar a explosão do material. Tem sido usada com sucesso na 

Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha (SOUTO ( 89 )). As mas

sas de solo mole são violentamente dispersas e deformadas pelo 

emprego de explosivos podendo o aterro então descer e se apoiar 

sobre a camada firme. O .maior problema desta técnica é não ha 

ver precisão de eliminação total da argila podendo 

bolsões moles no terreno. 

permanecer 

Este processo deve verificar as condições de se

gurança local e de prédios vizinhos. 

Devem ser executadas, neste métodos de substitui 

çao, investigações de confirmação da configuração final do sub 
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solo pretendida e verificação de ocorrência de bolsões de solo 

mole remanescente. 

• Solução 3: Lançamento de Aterro Sobre Solo Mole 

a) Adensamento Normal 

a. l) Construção Lenta. 

Este processo apresenta como grande obstãculo os 

prazos curtos de entrega da obra que vão de encontro ao longo 

tempo necessãrio ao bom desempenho do mêtodo. A construção le~ 

ta ou feita por etapas faz com que o material mole se adense e 

adquira resistência de forma a suportar uma carga maior. 

a.2) Construção em Ritmo Normal. 

- Uso de materiais leves no aterro 

A utilização de material leve reduz a carga inci 

dente no solo mole. Os materiais leves mais empregados sao 

constituidos por escõria de coque sendo evidentemente necessa

rio que haja disponibilidade deste material em preço e distân 

cias convenientes. Estes materiais apresentam densidade de 30 

a 50% da densidade dos materiais de emprêstimos terrosos usu

ais, Utilizam-se tambêm cinzas volantes, concreto celular e p~ 

lietileno expandido (:este Ültímo com peso espec'ífico de l KN/m 3 ). 



1 6 

- Emprego de bermas de equilíbrio 

Ao se estudar o fenômeno da ruptura do terreno de fun 

dação, determina-se o Fator de Segurança através do contrabalanceamento de 

forças atuantes e forças resistentes atuando em uma seçao critica do ·ater

ro. Quando esta relação e baixa faz 0 se o necessãrio um aumento das forças 

resistentes utilizando-se contrapesos na semi-seção oposta ao aterro. A a l 

tura e o comprimento da berma devem ser dimensionado~ conforme o 

caso. As bermas sao também usadas para corrigir rupturas ocor

ridas durante ou apôs a construção de aterros. 

b} Adensamento Acelerado 

b.l) Utilização de Sobrecargas 

As sobrecargas tem sido utilizadas em obras de a 

terro sobre argila mole com dois objetivos principais: 

- Para provocar o deslocamento do material mole 

subjacente utilizando os métodos descritos an

teriormente. 

- Para acelerar os recalques sem que se de seu 

deslocamento, é o que tem tido maior .empc~go 

nos Ültimos tempos exigindo cada vez mais um 

conhecimento aprimorado do comportamento doso 

lo. 
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b.2) Drenos Verticais 

Consistem na escavaçao de furos circulares nos 

depõsitos moles preenchidos com material granular ou alternati

vamente com papel, PVC envolto com papel, papelão ou geotêxteis 

de forma a se formarem caminhos de drenagem com fâcil percola -

ção, tambêm na direção radial~, por tais furos, acelerando o a-

densamento conforme o espaçamento entre os drenos. 

utilizar este mêtodo combinado com sobrecargas. 

• Combinação de Soluções 

Costuma-se 

As combinações de soluções sao infinitas. Um e

xemplo ê se fazer escavações parciais combinadas com bermas de 

equilibrio construidas pelo simples lançamento do prõprio mate

rial escavado reduzindo o custo do processo. Cada caso consti

tui um problema particular que apresenta sua solução especifica 

devendo-se atentar para a combinação mais adequada a se adotar 

levando em conta a economia, o prazo de obra e a eficãcia da so 

lução. 

Alem destes mêtodos descritos por SOUTO (89) se

rao vistas outras têcnicas que vem sendo utilizadas com sucesso. 

Cumpre observar que dentro dos processos de lançamento de ater

ros sobre solos moles, o Processo de Hidromecanização tem impo~ 

tância fundamental neste trabalho e foi usado no Projeto Rio. A 

experiência internacional, apesar de em alguns paises o proces

so ter sido abandonado por algum tempo, ê bastante vasta e di

fundida. O aterro mecânico apresenta tambêm boa aplicabilidade 
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e levando em consideração algumas caracteristicas da obra este 

se torna o mais viãvel. Alguns autores apresentam técnicas na 

execuçao de aterros mecânicos que visam maior economia, segura~ 

ça e rapidez na sua construção. A descoberta da aplicabilidade 

de geotexteis se deu hã cerca de 50 anos e a sua utilização tem 

sido cada vez maior e feita com bastante sucesso. Algumas ou

tras propostas aparecem conforme a solicitação do problema e a

partir de uma primeira experiéncia se desenvolvem melhorias na 

técnica adotada tendendo a se aproximar da adequabilidade da so 

lução. Segue a descrição do Processo da Hidromecanização e ou

tras técnicas como a utilização de Estacas de Cal, Estacas de 

Brita, Estacas de Alivio e dos Geotexteis. 

• Processo de Hidromecanização - Aterro Hidrâulico 

Como visto, ao se trabalhar com solos fracos que 

nao suportam as alturas de aterro projetadas, vãrios procedime~ 

tos podem ser adotados. 

O método de construção em estãgios é feito de 

tal forma que se constrói o primeiro estãgio a uma altura tal 

que esta parte do aterro esteja próxima da altura critica. O segundo 

estãgio é, então, construido quando o excesso de poro-pressões, 

induzidos no primeiro estãgio, tenham sido dissipados e tenha 

havido ganho de resisténcia do corpo do aterro. Tal método po

de adotar a prãtica da hidromecanização (OLIVEIRA GUERRA (•• )). 

A hidromecanização é o processo construtivo que envolve um eve~ 

tual desmonte hidrãulico dos solos "in situ" e ou escavaçao de 

solos por dragagem, o transporte hidrãulico da matéria sólida 
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(mistura de ãgua e sõlidos, atravês de tubulações ou calhas), o 

lançamento desta mistura no local de construção do aterro e fi

nalmente a descarga do excesso de ãgua juntamente com frações 

mais finas de solo. 

As primeiras escavaçoes por dragagem devem ter 

sido feitas possivelmente na abertura de canais de irrigação do 

Egito Antigo. As dragas atuais tem como equipamentos precurso

res os usados no sêculo XV, na Holanda, para fazer a remoção si~ 

temãtica de sedimentos em portos e canais. A experiência dos 

aterros hidrãulicos nos Estados Unidos começaram no sêculo XIX 

com o desenvolvimento da mineração na CalifÕrnia. Em torno do ano de 1940 

devido a acidentes ocorridos, o acidente na barragem de Fort Peck foi o mar 

co de parada do eixo desta têcnica nos EUA. Os EUA decidiram abandonares

ta têcnica que se baseava em principias empíricos. Outros países como a Rus 

sia e a China continuam usando o processo atê os dias de hoje. A experiên -

eia brasileira de aterros hidrãulicos, basicamente se limita a LIGHT que,de~ 

de 1906, construiu vãri,as estruturas deste tipo para operar em seu sistema. 

Os aspectos construtivos envolvidos no processo são assim enfo

cados: 

a) Escavação e Transporte do Material de Em~rêstimo 

A escavaçao da ãrea de emprêstimo ê feita utili

zando o desmonte hidrãulico por monitores ou dragas de sucção . 

O fluxo forçado em dutos de descarga, na têcnica americana,.trãs 

de 10 a 20% de sõlidos enquanto que na russa indica 10 a 30%. 
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b) Deposição de Materiais na Area de Construção 

A descarga e feita por calhas transversais mõveis 

ou fixas, por tubos perfurados fixos apoiados em cavaletes ou 

diretamente pela extremidade livre da tubulação de descarga es

tendida por segmentos nos espaldares, paralelamente ao eixo do 

aterro (lançamento em delta). 

e) Descarga da Agua em Excesso e Finos 

A ãgua em excesso, juntamente com as frações co

loidais em suspensao, cuja remoção em geral e desejãvel, e reti 

rada da piscina central do aterro atraves de canais, poços ou 

bombas. Os americanos preferem canais ou bombas enquanto osso 

vieticos preferem poços verticais de drenagem. 

A formação de lentes de material diferente do ma 

terial usado na execuçao do aterro se dã devido ao lançamento 

de frações muito grossas ou muito finas da "boca'' de draga pro

venientes de uma area de emprestimo heterogênea ou de ocorrên -

eia de segregação nas tubulações de descarga. 

O uso da hidromecanização se mostra vantajosa ou 

nao se levar em conta alguns fatores que podem acarretar econo

mia ou gastos excessivos conforme a forma como foram considera

dos .. OLIVEIRA GUERRA (••) enumera estes fatores: 

- Distância de transporte do solo desde a area 

de emprestimo ate a praça de lançamento; 
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- Disponibilidade de aluviões granulares 

emprêstimo; 

para 

- Desenvolvimento dos equipamentos de terraplen~ 

gem de grande produtividade; 

- Cronograma de execuçao do aterro; 

- Recursos financeiros disponíveis. 

, Utilização de Estacas de Cal 

Este processo teve inicio na Suêcia e estã bem 

difundido na Europa. Consiste basicamente da injeção atravês de 

uma hêlice ou por ar comprimido de cal virgem não hidratada em 

furos realizados ao longo do terreno: ocorre mistura com a argj_ 

la e hidratação desta cal injetada diminuindo assim o teor deu 

midade natural do solo; melhoram consequentemente as caracterís 

ticas do adensamento, resistência ao cisalhamento e permeabili

dade do solo. 

, Utilização de Estacas de Brita 

Este processo foi desenvolvido na Alemanha Oci

dental hã cerca de 25 anos. O mêtodo consiste em proceder a um 

furo com auxilio de um tubo vibrador atê a profundidade deseja

da retirando-se o material que serã substituído por brita ou p~ 

dregulho. Produz-se uma coluna (estaca) que ê destinada a fun

cionar como dreno e como peça estrutural. A brita usada deve 
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ser bem graduada com o menor índice de vazios possível de forma 

a evitar a mistura da brita com a argila.do terreno (GOUGHNOUR 
2.'i 

e DIMAGGIO (_ 29 )). No Brasil tem-se conhecimento que em um ater 

ro lo cal i zado em Sepetiba fRJ)_ utilizcu~se estacas de brita que nâo funci.;!_ 

naram nem como estacas e nem comei drenos conforme re:latad0 por COSTA 'NEVES. 

, Utilização de Estacas de Alívio 

As estacas de alívio consistem num mêtodo para~ 

xecuçao de aterros sobre solos moles que utilizam estacas de 

concreto ou madeira. Estas estacas servem para aliviar a carga 

no solo. Cravam-se as estacas, bem prõximas umas das outras,~ 

tê apoiaram-se no impenetrãvel. Na cabeça das estacas faz-se 

um capitel de concreto e sobre toda a area estaqueada espalha -

se um lastro de pedregulho ou brita. O mêtodo tira partido do 

efeito de arqueamento da camada de brita. Um estudo em modelo 

reduzido do efeito de arqueamento em projetos de estacas de alí 

vio foi apresentado por DECHICHI (_24). 

, Utilização de Geotexteis 

O aumento do uso deste material tem feito cofn que 

muito se tenha escrito sobre o assunto. Colõquios lriternació

nais como o de Paris (1917) e Congressos como o de Viena (1986) 

concentram diversos artigos sobre geotexteis. PALMEIRA C72) d~ 

senvolveu tese sobre o uso deste material em aterros sobre so

los moles. Geotextil ê o produto resultante de tratamento físi 

coe quimice aplicados a materiais naturais ou sintêticos e que 

se assemelha, em seu aspecto visual ou construtivo, aos produ

tos oriundos da industria textil. 
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O comportamento mecânico dos geotexteis depende 

fundamentalmente do tipo de material sintêtico utilizado na sua 

confecção bem como do processo de fabricação de geotexteis pelo 

mundo afora; de produto a produto haverá uma certa variação nu

ma ou outra característica mecânica. De um modo geral, as ca

racterísticas mecânicas mais importantes nas mantas de geotex

teis quando aplicados como reforço a base de aterro sao: Resis 

tência a Tração, Fluência e Relaxação de Tensões, Atrito Manta 

x Solo, Resistência ã Penetração, Resistência ao Estouro, Resis 

tência ao Rasgo, Características Drenantes e Características Fil 

trantes. 

Hã cerca de cinquenta anos na Carolina do Sul, 

EUA, tecidos de algodão foram espalhados entre camadas de asfal 

to. A função do algodão era atuar como uma capa para o asfalto 

e ajudar a manter a ãgua longe da base do pavimento evitando seu 

afundamento e a erosao. Ocorre que com o tempo as fibras perde

ram resistência a abrasão e apodreceram. A partir dai desper

tou-se a atenção para a utilização de geotexteis na Engenharia. 

Os fabricantes tem se interessado em produzir o material com as 

propriedades específicas necessitadas em projetos. Apesar de 

seu conhecimento por cinquenta anos a intensificação do seu uso 

so tem sido feita nesta ultima dêcada. Um dos primeiros usos 

em larga escala do geotextil foi o de suportar construções de a 

terras sobre argilas siltosas moles. De uma forma geral, este 

material ê usado para ceder sua resistência em uma variedade de 

projetos de construção onde outros mêtodos de aterro não funcio 

nam. O geotextil ê um elemento textil tecido ou nao tecido sin 

têtico permeável introduzido no solo para fazer parte de uma es 
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trutura geotêcnica. A constituição do material ê de detivados 

hidrocarbonados, principalmente o polipropileno, as poliolefi -

nas e produtos sob a forma de fibras variadas tãts como monofi

lamentos, multifilamentos, fibras (de vidro por exemplo) etc ... 

As fibras são arranjadas de forma entreliçada ou não para cons

tituir os diversos tipos de geotexteis. Entre as : "principais 

vantagens do uso de geotexteis destaca-se a facilidade de colo

cação na obra, a duração prolongada e a reduzida necessidade de 

manutenção. As propriedades mais marcantes são de drenar a a

gua e poder estabilizar, separar e reforçar solos. A aderência 

entre o geotextil e o solo constitui um dos parâmetros de dime~ 

sionamento deste material. Tal propriedade é fortemente depen

dente não sõ das caracteristicas de resistência ao cisalhamento 

do solo como tambêm da extensão do geotextil. Os principais ti 

pos de obra onde os geotexteis apresentam aplicabilidade são: a 

estabilização de solo de reforço primãrio de rodovias, estabili 

zação de solos em barragens, aterros, muros de contenção, supo~ 

te para estacionamentos, vias de trâfego e aeroportos .e reforço 

de fundações de "talus" e solos moles. Além dos usos em: rodo

vias secundârias, drenagem, controle de erosão, ferrovias e re

paração de deslizamentos de encostas. Dois exemplos de uso se

rão apresentados neste trabalho: Um no Brasil, na cidade de Cu

batão, no estado de São Paulo, onde o Projeto Nova Cubatão pre

vi a a execução de um grande aterro. (BOGOSSIAN ( 8 ) ) • Houve ne

cessidade de execução de diques de contenção para o aterro hi

drâulico. Parte dos diques foram executados por processo tradi 

cional, utilizando "drag-lines", uma vez que o terreno original 

dava suporte a movimentação destes equipamentos. Foi necessa

rio no entanto para as âreas de solo mole que se adotasse um ou 
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tro tipo de solução. Baseado em experiências anteriores do Ma

ranhão fl980) e da França (1977) optou-se pela construção de di 

ques continuas utilizando dois rolos de geotextil, dobrados e 

costurados segundo seu comprimento e preenchidos com material 

de dragagem atravês de uma tubulação metálica acoplada a uma 

das extremidades. O formato final do dique ficou semelhante a 

um enorme tubo. Esta experiência demonstrou que o uso do geo

textil não tecido permite a construção de diques nao continuas 

com comprimentos e alturas variáveis e preenchidas hidráulica -

mente com areia ou outro tipo de solo desde que seja granular. 

A velocidade construtiva se mostrou entre três e·oito vezes ma

ior do que a do processo inicialmente empregado. O outro exem

plo ê o da pista do Aeroporto Nacional de Washington, nos EUA, 

que segundo ROBISON (11) deveria se localizar próxima as aguas 

do Rio Potomac. Esta pista requisitaria a construção de um a

terro ao longo do estuário do rio. Era necessário durante a cons 

trução mantero,e§luário aberto a navegação e a pista do aeropor 

to aberta aos aviões. O fato mais sêrio ê que o terreno a ser 

trabalhado era composto de siltes altamente plásticos e argilas 

moles. O uso de reforço do geotextil permitiu a construção do 

aterro diretamente sobre o solo fraco prevénindo-se as rupturas 

e os recalques excessivos. O tecido agiu fornecendo o atrito e 

a resistência necessários para prevenir o escorregamento late

ral, dissipando as poro-pressões do solo de fundação e separan

do o aterro da lama subjacente. O aterro executado sobre o ge~ 

textil utilizou material arenoso e pedregulhoso selecionado pa

ra dar boa drenagem e o local foi instrumentado para medir os 

recalques do aterro que foram bastante pequenos. 
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II.3 - SOLUÇÕES ADOTADAS NO PROJETO RIO 

A definição do Plano Urbanistico no Setor Pinhei 

ros procurou localizar as construções em zonas de menor ocorrê~ 

eia de material mole. Verificou-se, no entanto, pequenas forma 

ções de bolsões moles na ãrea de construção de casas. Na area 

de prêdios, de solos reconhecidamente ruins, não houve previsão 

de .. estaqueamento para certos serviços como as ligações predi

ais com as redes publicas. Os trabalhos de construção civil, a~ 

ruamentos e instalação de infra-estrutura provocaram ruptura 

dos solos moles em vãrios pontos, em virtude, basicamente 

dos seguintes fatos: 

- Peso de tratores e outros equipamentos pesados 

trabalhando em locais com espessuras de aterro 

muito pequenas sobrejacentes a espessuras con

siderãveis de argila mole; 

- Escavações para instalações das redes de infra 

estrutura principalmente para o assentamento 

dos tubos de concreto da rede de drenagem, ge

ralmente mais profundos e pesados e das mani

lhas cerâmicas do esgoto sanitãrio; 

- Escavações de caixões de rua; 

- Escavações da ãrea a ser urbanizada em geral 

para colocar na cota definida para o plano ur

banistico (+ 2,90m). 
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Foram utilizadas basicamente no Setor Pinheiros 

a Escavação mecânica parcial e o deslocamento pelo peso do ater 

roque foram soluções estudadas no item anterior. 

II.3.1 - Escavação Mecânica 

Casos de afloramento ocorreram durante a execu

çao das redes de infra-estrutura e arruamentos. Procedeu-se a 

substituição parei al de cerca de l ,00 a l ,50m de argila mole por 

material com CBR compativel com as exigências da norma. Ao se 

executarem as escavações para a implantação das redes e arrua

mento provoca-se um alivio de tensões na argila mole seguida de 

um inchamento natural. Ao se preencher a vala com aterro, par

te das deformações provenientes desse carregamento, serão sim

plesmente compensadas por este inchamento. Quanto aos recalques 

futuros, eles ocorrerão mais rãpidos e em menor quantidade devi 

do a diminuição de espessura da camada compressivel, Caberes

saltar que nos casos de se deparar com camadas de argilas moles 

de espessuras inferiores a 1,20m a substituição ·foi considerada 

desnecessãria caso a profundidade da escavação fosse maior ou i 

gual a l ,50 m. Com quase toda a certeza, nessas condições, 

e com a ida de do aterro, {:_na êpoca em torno de dois anos 1, :-.a ma

ior parte dos recalques jã teria ocorrido; sendo assim, recomen 

dou-se apenas a substituição de cerca de 30cm para que as tubu

lações não ficassem assentes diretamente no solo mole. 

II.3.2 - Deslocamento pelo Peso do Aterro 

Este mêtodo , no Setor Pinheiros, foi utiliza-
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do com deslocamento lateral e simêtrico. As ocorrências 

de espessas e extensas camadas moles, da ordem de" 3·m 

justificaram a sua utilização em duas situações de abertura de 

caixão de rua e instalação local de infra-estrutura. Uma loca

lizada na via B-9, região de construção dos blocos de apartame~ 

tos e a outra na via B-1 margeando as unidades unifamiliares nas 

proximidades do Canal do Cunha. A utilização da simples substi 

tuição nestas ãreas causaria problemas de recalques em constru

çoes e fraturamentos no solo ameaçando serviços vizinhos jã rea 

lizados. Conforme jã descrito, o procedimento deste mêtodo con 

sistiu no sobrecarregamento do local a ser substituido. A altu 

ra desta camada somada ao. aterro jã existente suplanta a altura 

critica provocando a ruptura do solo mole promovendo um levant~ 

menta do solo nas laterais do aterro. A solução se completa,~ 

xecutando-se escavações simultãneas nas duas laterais provocan

do o afundamento do sobreaterro. O sucesso de tal procedimento 

foi comprovado pela execução de sondagens apõs o têrmino da o

bra. Alguns cuidados se fazem necessãrios, de acordo com a ex

periência adquirida em obra, para o êxito pleno do mêtodo: 

- O sobreaterro quando em material silico-argil~ 

so deve ser executado em camadas compactadas 

de 30 a 50cm de espessura atê a altura projet~ 

da para evitar carregamentos excessivos; 

As escavações nas laterais devem ser feitas ·si 

multaneamente e paralelamente para que se pro

mova o afundamento do sobreaterro como se fos

se uma laje e se evite a ruptura do sobreater-
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ro compactado, antes do afundamento, possibili 

tando assim a formação de grandes vazios que 

podem ser preenchidos por argila mole; 

- O afundamento do sobreaterro deve ser acampa -

nhado topograficamente para que não se substi

tua atê profundidades muito acima das especifl 

cadas segundo as necessidades têcnicas de su

porte o que encareceria o processo desnecessa

riamente. 

II.4 - OUTROS DETALHES CONSTRUTIVOS 

II.4.1 - Emprêstimos e ''Bota-Fora'' 

Na êpoca da implantação ~o conjunto habitacional 

foi necessãrio definir uma cota de projeto observando a grande 

variação da conformidade do terreno. Optou-se pela cota+ 2,90m 

que era um valor mais ou menos mêdio e que compensaria as neces 

sidades de movimento de terra. Identificaram-se vãrias areas 

no terreno em que esta cota foi ultrapassada, e outras em que~ 

la nem sequer beirou os+ 2,50m especificados para o greide fi

nal do aterro. Apareceram assim ãreas de corte a ãreas de ater 

ro para se conseguir a cota de projeto e atender ao grande nume 

rode substituições de solo mole requeridas durante a obra. Foi 

tambêm necessãrio se definir uma area de ''bota-fora'' para o ma

terial ruim e isto foi feito na parte do terreno a que se desti 

nou a uma etapa posterior de construções do Projeto Rio. O ma

terial ruim foi espalhado ao longo do terreno para evitar car-



30 

gas concentradas. Ficando exposto ao sol ocorreu secagem dos~ 

lo e consequente ganho de resistência. E importante observar 

que com a evolução da implantação do conjunto grandes extensões 

da 3~ etapa foram ocupadas por "bota-fora" e este material ga

nhou espessuras considerãveis (chegando em alguns casos a for

mar montes de 2,50m de altura). Este sobrecarregamento faz com 

que se torne mais rãpido o processo de adensamento de camada m~ 

ledo subsolo destes terrenos. Portanto, esta 3~ etapa poderia 

ser enquadrada no adensamento acelerado com utilização de sobr~ 

cargas. As ãreas de corte por sua vez correspondem a area de 

construção dos blocos de apartamentos e outras areas isoladas 

do terreno. O aterro na ãrea dos blocos ficou com espessura m~ 

i or e o nível mêdi o do terreno apresentou-se acima da cota + 2,90m. 

Em vista da necessidade de se complementar outras areas com so

bre-aterro, parte deste excesso foi transferi da para estas areas. 

Este corte, no entanto, ao chegar a cota+ 2,90m provocou um 

grande afloramento de argila mole em uma extensa ãrea do terre

no. Esta situação requeria solução rãpida devido ao cronograma 

estabelecido pela Empreiteira responsãvel pelo estaqueamento, 

pois o afloramento impossibilitaria a mobilização e trãfego de 

mãquinas muito pesadas (os bate-estacas afundariam mesmo traba

lhando sobre pranchas de madeira), pela completa falta de supoi 

te do material aflorado e em condições potenciais de afloramen

to, agravado pelo fato de as mãquinas disponíveis nao serem de 

esteira. Em vista disto, a solução que normalmente vinha sendo 

adotada de substituição de solo mole por aterro compactado atê 

uma determinada profundidade, foi substituída pela solução de 

se lançar algumas camadas de aterro sobre o terreno, atê que se 

obtivesse suporte suficiente para trabalhabilidade dos bate-es-
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tacas. Essa solução em camadas compactadas se mostrou, alem de 

mais rãpida, mais eficiente pois evitou problemas se fluxo de 

argila mole para dentro da escavação o que dificultaria de so

bremaneira o processo de execuçao. O aterro foi lançado de fo

ra para dentro, ao longo de todo o perimetro da ãrea, com a fi-

nalidade de expulsar a argila mole para o centro da ãrea 

seria executada a escavação do material ruim. 

II.4.2 - Tipos de Fundações Adotados no Setor Pinheiros 

onde 

De acordo com plano urbanistico traçado para o 

terreno ficaram definidos dois tipos distintos de fundações: 

As unidades unifamiliares apoiadas sobre fundações rasas e os 

blocos de apartamentos apoiados sobre fundações profundas. 

, Fundações Rasas 

A escolha de um tipo de fundação que mais se ade 

quasse a filosofia do projeto fez com que se pensasse em sapa

tas isoladas, sapatas corridas (baldrames) e placas de concreto 

apoiadas diretamente sobre o solo. Tais fundações foram execu

tadas na Quadra Experimental construida na Vila do João (conju~ 

to antecessor e vizinho do Setor Pinheiros) onde foram testados 

diversos métodos construtivos e dentre estes escolhidos os meto 

dos mais adequados economicamente ao Projeto Rio. Com relação 

ãs fundações rasas este estudo levou a opçao das unidades se a

poiarem sobre placas de concreto com armadura minima de ferros 

uma vez que a construção e bastante leve e o subsolo era consi

derado de boa qualidade. Ocorre, no entanto, que em certos po~ 
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tos se formaram bolsões de material ruim o que prejudicou algu

mas construções provocando recalques que chegaram a impossibili 

tara ocupação destas unidades. Os recalques se manifestam sob 

a forma de fissuras e trincas ao longo das paredes, normalmente 

inclinadas a 45° e tambêm influenciando os vãos de portas e ja

nelas impedindo o funcionamento normal destes elementos; as ja

nelas de duas folhas não fecham com enquadramento perfeito, in

dicando desnível entre as folhas. 

A idêia bãsica para estes casos e~a aumentar a 

rigidez das fundações para que nos casos de ocorrência dos re

calques diferenciais que ultrapassassem .a limitação de 1/300 a fun 

dação conseguisse se manter intacta não prejudicando o resto da cons 

trução. Sugeriu-se a construção de radiers com vigamento cruz~ 

do, radiers com vigamentos nas bordas e radiers com armadura du 

pla. O dimensionamento destas fundações deveria ser feito le

vando em conta as situações mais desfavorãveis de recalques de 

forma a suportar qualquer tipo de esforço provindo destas situa 

çoes. 

As perspectivas de difusão do projeto habitacio

nal aumentaram em função do sucesso desta primeira etapa. As 

prõximas habitações deveriam ser construídas em ãreas de subso

lo carcteristicamente errãtico. Decidiu-se então implantar três 

quadras de casas em carãter experimental (chamadas ''Quadras Ex

perimentais'') nestas ãreas de perfil de solo variado a fim de 

se desenvolver estudos relativos a estes aspectos para que em 

uma etapa futura de construção, se obtivessem soluções têcnicas 

mais adequadas a convivência com o problema. Selecionaram-se 
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alguns lotes por quadra, nestes lotes se executaram furos de 

sondagem com retirada de amostras "Shelby" para ensaios de aden 

sarnento. Algumas fundações seriam construídas conforme ores-

tante da area e outras com vigas nos bordos ou armadura dupla 

para ,enrigecer a fundação. Nestes radiers seriam instalados pi

nos para controle de recalques segund? as quatro situações se

guintes: 

- Pinos em radier sem reforço em aterro sobreja

cente a espessura pequena de argila mole; 

~ Pinos em radier sem reforço em aterro sobreja

cente a espessura considerãvel de argila mole; 

- Pinos em radier com reforço em aterro sobreja

cente a espessura pequena de argila mole; 

- Pinos em radier com reforço em aterro sobreja

cente a espessura considerãvel de argila mole. 

Conclusões sobre os tipos propostos de fundações 

indicariam as melhores propostas de fundações rasas para a 3~ ~ 

tapa do Projeto. Tal estudo, no entanto, em função do carãter 

de urgência da entrega das unidades em construção não foi leva 

do adiante. 

• Fundações Profundas 

As residências multifamiliares correspondem a 34 
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blocos de apartamentos de 5 pavimentos distribuidos no terreno 

que margeia a Av. Bento Ribeiro Dantas. 

A definição do terreno a ser ocupado por estes 

prêdios, foi em função de fatores politicos. O primeiro terre

no escolhido era o da ãrea chamada Catolê com condições geotêc

nicas diferentes das do aterro. O projeto foi então desenvolvi 

do para esta ãrea e com a troca do terreno foi depois adaptado 

para o aterro dos Pinheiros. 

O tipo de fundação adotado foi a estaca prê-mol

dada de concreto de seção quadrada uma vez que construídos em 

terreno com ocorrência de solo mole, os prêdios devem se apoiar 

em terreno de melhor qualidade a fim de evitar os efeitos de re 

calques de adensamento. As condições locais do solo de funda -

ção tornaram necessãria a consideração do atrito negativo no di 

mensionamento das estacas. 

O projeto inicialmente proposto constituia-se de 

80 estacas por bloco de apartamento de seção ,30 cm x 30 cm ou 

25 cm x 25 cm sendo adotado uma ou outra, conforme a carga inci 

dente na fundação. 

Os elementos prê-moldados de estaca apresentam -

se em comprimento variando entre 3,0 me 12,0 m para estas se

çoes. 

Com o desenrolar da obra, e a partir da experiê~ 

eia da construção semelhante realizada na Vila Esperança (con-
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junto habitacional localizado nas proximidades), viu-se necessa 

rio que se desenvolvesse projeto complementar de estaqueamento 

para as cisternas. Isto foi feitoobdecendo os limites de carre

gamento jã indicados para as demais estacas. 

A cota de assentamento da estaca foi estimada em 

função dos furos de sondagem a percussao realizados na area. Fo 

ram realizados dois furos de sondagem por bloco, geralmente lo

calizados em vêrtices opostos do bloco num total de 68 furos. 

II.5 - COMENTÃRIOS FINAIS 

A adoção de uma determinada solução para a cons

trução de aterro em solo mole depende de vãrios aspectos. Tais 

aspectos não podem ser considerados isoladamente, muitas vezes 

uns são causas ou consequências dos outros. Procedeu-se a um 

estudo de alternativas têcnicas nao considerando os custos da 

construção propriamente dita nem os custos de manutenção futu 

ra devido ao aparecimento de recalques inevitãveis. Em alguns 

casos, as condições disponíveis de equipamentos e prazos impe

dem economicamente que se adote uma solução tecnicamente perfei 

ta. Acresce que qualquer medida corretiva apõs observado o mau 

comportamento da obra, representa na maioria das vezes uma des

pesa muito superior ao preço do estudo antecipado da melhor so

lução têcnico-econõmica. 

Entre as diversas condições têcnicas a serem le

vadas em conta pode-se citar: 

- As dimensões do aterro determinadas em projeto; 
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- Características do material de fundação deter

minadas pelo estudo do solo mole de fundações 

do aterro e pela escolha dos parâmetros quem~ 

lhor expressem as propriedades mecânicas des

tes solos; 

Materiais disponíveis para a construção consi

derando volumes, características geotêcnicas , 

distâncias de transporte destes 

respectivos custos; 

materiais e 

- Programa de Construçã-0 baseado no equipamento 

disponível e prazo de entrega da obra; 

- Localização da obra identificando pela topogri 

fia local, os acessos, a drenagem natural da ã

rea e a facilidade de adoção de alguns proces

sos como o deslocamento do material mole por e 

xemplo. 

Atualmente, as diversas soluções correntes sao a 

dotadas isoladamente ou combinadas conforme a conveniência do 

problema. 

Este capitulo apresentou como base o trabalho de 

SOUTO (s9) onde a autora faz uma classificação dos principais 

métodos de Substituição e Construção de Aterros Sobre Solos Mo

les. A esta classificação se adicionam outras têcnicas de uso 

no Brasil e/ou no exterior. Não se pretendeu esgotar o assunto 
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procedendo-se a uma descrição simples e resumida dos principais 

métodos. 

Com respeito as soluções adotadas no Projeto Rio 

cumpre salientar como tendo sido uma técnica com sucesso pleno 

a adoção do deslocamento pelo peso do aterro que promoveu a substituição 

de soJos moles ao longo de vias sem prejudicar .as construções· vizinhas 

na época jã executadas. Com relação ãs "Quadras Experimentais" 

registra-se a idéia como uma iniciativa bastante inteligente no 

tocante ao planejamento da obra mas que infelizmente não foi a

diante. 
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CAPTTULO III 

O ATERRO DO PROJETO-RIO-SETOR PINHEIROS - PROJETO E EXECUÇJIO 

III. l - A GEOLOGIA LOCAL 

A areado Setor Pinheiros estã localizada ãs mar 

gens da Baía de Guanabara que se encrava no litoral central do 

Estado do Rio de Janeiro e ê circundada por montanhas como as 

que constituem o maciço da Tijuca no lado da cidade do Rio de 

Janeiro e pela Baixada Fluminense. Nesta região existem, sob o 

ponto de vista geolõgico, basicamente dois tipos de formação de 

solos: as camadas de solos transportados sobrejacentes as cama 

das de solos residuais. 

Os solos residuais sao aqueles que se formam pe

la decomposição da rocha sã. As rochas gnãissi cas, de idade pr~ 

-cambriana, sao características desta região e se dispõem ao lon 

goda faixa costeira. Estas rochas são de origem metamÕrfica e 

servem de matriz ã formação de solos areno-siltosos que são mui 

to encontrados na area. A idade prê-cambriana caracteriza ro

chas mais antigas apresentando falhas e dobras, 

Os solos transportados sao os solos que aparecem 

dando origem a depõsitos que sob ação de algum agente transpoi 

tador acumula material desintegrado. Os solos aluvionares sao 

os solos transportados sob influ~ncia de correntes de aguas. 

Os grandes rios por exemplo, trazem em seu curso material pro-

vindo da erosão de suas margens. Nas embocaduras destes rios 

geralmente opera-se a deposição de vultosas quantidades deste 
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material em consequencia da diminuiçio da velocidade de escoa

mento e das reações eletrolfticas dos sais contidos nas aguas 

do mar. A ação dupla destes fatores, produz a sedimentaçio de~ 

te material trazido em suspensio de longas distãncias. Esta se 

dimentaçio, com o correr dos anos e pela periÕdica elevação das 

mares ou dos nfveis dos cursos d'ãgua pelas enchentes, passam a 

cons·tituir grandes ãreas de terrenos outrora ocupadas por supe_!: 

ffcies de ãgua, Encontram-se ainda, por efeito de sedimenta-

ção, grandes formações de depHsitos em leitos ou 6ancas de rios 

e lagos, sendo no entanto, os mais comuns e de maiores exten

sões os situados nas desem~ocaduras de rios, configurando os co 

nl'Lecfdos deltas, No caso da Bafa de Guanabara os agentes trans 

portadores são as correntes marinhas. Os sedimentos mais gro~ 

sos foram carreados a menores distãncias do local de origem do 

que os sedimentos mais finos (formadores das argilas); estes fo 

ram sendo depositados em faixas de lodo, a medida que as corre~ 

tes foram perdendo velocidade, ao longo da costa da 5afa. São 

tam6em de especial importãncia os solos orgãnicos em que junto 

ao material transportado vem concentrações variãveis de materia 

orgãnica, 

As diversas formações apresentam comportamentos 

geomecãnicos diferenciados, O tratamento tecnico a ser dado a 

cada uma delas deve ser cuidadosamente estudado ã luz da Mecãni 

ca dos Solos para se ooter sucesso na implantaçio de o5ras fu 

turas. 
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III.2 - l:IISTORICO DA URB-ANIZAÇJIO DA JIREA 

Durante mais de quatrocentos anos, a Rafa de Gua 

nabara, com 412 km 2 e uma orla entrecortada por 57 rios, era ti 

da como cartão-postal obrigatõrio do B.rasi 1 apresentando mangu~ 

zais e ilhas intocadas. A evolução do pafs tendo o Rio de Janeiro 

como capital promoveu um gigantesco crescimento da cidade que 

manteve sua importância mesmo com a perda do "status" de cap.!_ 

tal, A cidade se transformou numa metrõpole com cerca de oito 

milhões de habitantes em 1985 englobando o segundo parque indus 

trial do pafs com mais de cinco mil industrias, zonas; portuãrias, 

duas grandes refinarias e terminais marftimos de petrõleo. Tudo 

isto fez com que o cenãrio original da 5afa fosse modificado dan 

do lugar a aterros sucessivos so5re os manguezais e praia orig.!_ 

nais ligando ilhas ao continente e reduzindo indefinidamente o 

espelho d'ãgua. A Figura III.l mostra um mapa da Rafa de Guana 

oara onde se v~ o contorno primitivo desta remontando o Sêcu

lo XIX e a evolução de aterros atê os dias de hoje. Veri.fica-se 

na figura, que no Municfpio do Rio de Janeiro os manguezais se 

extinguiram pela evolução urbana tornando-se interiorizados pe

la execução de aterros na orla da oafa. Grande parte dos ater 

ros previstos no Projeto Rio jã foram executados sendo de espe

cial interesse neste trabalho a região de Manguinhos destacada 

na figura pelo quadro pontilhado. A faixa da bafa de Guanaoara 

que margeia a atual região de Manguinhos era anteriormente ocu

pada por uma pequena enseada de manguezais e nove ilhas que se 

distribufam atê a Ilha do Governador. Os aterros realizados em 

oito das nove ilhas deram origem â atual Ilha do Fundão ocupada 

pela Cidade Universitãria da Universidade Federal do 

Janeiro. A nona ilha era chamada Ilha dos Pinheiros ou 

RiÔ de 

I 1li a 
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dos Macacos e era, anteriormente ocupada pela Fundação Oswaldo 

Cruz para criação de macacos Rhesus para fins de pesquisas. Es 

ta ilha deu origem, com a execução do aterro que a ligou ao con 

tinente, ao terreno de 68.8 ha aproximados denominado Setor Pi

nheiros. O Projeto Rio em sua concepção ur5anrstica definiu a 

ocupaçao desta ãrea por conjuntos ha5itacionais destinados ã p~ 

pulações palafitãrias vizinhas da ãrea das Favelas da Raixa do 

Sapateiro, Maré, Nova Holanda, Parque União e Parque Ru6enz Vaz 

eliminando definitivamente do local as ha6itações so6re a agua, 

Tal fato implicou na construção de unidades unifamiliares cflama 

das "unidades embrião", unidades multifamiliares (prédios de quj 

tro pavimentos), escolas, creches, centros comunitãrios e demais 

equipamentos para atendimento ã população que deverão oferecer 

as devidas condições de segurança com relação aos aspectos geo

técnicos. 

III.3 - PROJETO DE EXECUÇAO DO ATERRO 

O terreno defini do para o aterro era formado por 

um 5ai'xio composto por um verdadeiro lodaçal que se elevava em 

muitos pontos a cota · correspondente ao nivel do mar fican 

do algumas ãreas poucos centimetros acima deste nivele outras 

a5aixo. A influência da maré era consequentemente importante 

para a região. A época da preamar fazia com que o terreno su6-

mergisse sob as aguas da Raia formando uma pequena enseada en-

cravada entre a Ponta do Cajii e a antiga Praia de Inhaiima. A 

Ilha dos Pinheiros localiza-se ao norte da ãrea margeada pelo 

Canal do Fundão e consiste numa reserva vegetal solire-elevada .atê 

a cota J-15,00m em relação ao nivel do mar, A execução do aterro 
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foi condicionada contratualmente ã manutenção da Ilha nas condi 

çoes mais prõximas possíveis do seu estado inicial. Esta clãu

sula visa a preservação de um dos Ültimos redutos verdes;da &aia 

de Guanabara. Na realidade, foram feitos alguns cortes do ter

reno entre as cotas O.O e +5,0m para dar condições de tràb.a

lhabdli·dade aos equipamentos na região, reduzindo~se assim a 

ãrea da Ilha. A ligação da Ilha com a Avenida ·Bento Ribeiro Dantas 

se fazia atravês de pequenas em5arcações apenas na êpoca de ma

re cheia. Não houveram problemas durante a execução da o5ra ao 

cotidiano das populações locais e da Universidade uma vez que, 

nao havia interferência da posição do terreno com relação a es

tas comunidades. A limitação do terreno ê feita ao norte pelo 

Canal do Fundão que margeia a Ilha dos Pinheiros e serviu de 

acesso aos batelões na êpoca da oBra; ao sul pelo terreno hoje 

ocupado pela Vila do João; a oeste pela Avenida Bento Rióeiro 

Dantas que funciona como lfgação entre a Avenida &rasil e a Ilha 

do Fundão facilitando o acesso ã oora e finalmente a leste pelo 

Canal do Cunha. 

Foi projetado um aterro com .previ são de cota fi

nal de +2,50m, com a manutenção da Ilha dos Pinheiros e sua co 

oertura vegetal. A Figura III.2 mostra a configuração pretendi 

da. Foram projetados dois diques de contenção: o DIQUE I li

gando a Ilha dos Pinheiros ao continente na altura da Ponte 

Oswaldo Cruz e o DIQUE II ligando a Ilfia dos Pinheiros ao conti 

nente paralelamente e proximo ao Canal do Cunha. A ãrea ficou 

limitada por três eixos de contorno. O eixo 1000 · de contorno 

externo do aterro, o eixo 300 no limite com a Vila do João e o 

eixo 2300 no limite da Avenida &ento Ribeiro Dantas, Previu-se 
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para todo o contorno interno do aterro, um canal de drenagem com 

cota de fundo compatível para dar andamento a agua proveniente 

da dissipação das poro-pressões das camadas compressfveis. Para 

proteção externa do terreno foi projetado um enrocamento de pr~ 

teção de margem do fundo do canal atê a cota 0,0 onde foi feito 

um platô de variação de mares avançando soóre os Canais do Fundão 

e do CunEla. A partir da cota O.O atê a cota final do aterro 

(+2,50m) projetou-se um entaludamento protegido por pedra de mão 

para evitar carreamento de material pela ação das mares. 

O mêtodo adotado para construção foi o de lança

mento do aterro sobre o solo mole em ritmo lento de forma a não 

provocar a ruptura do solo de fundação; aumentando pelo carregi 

mento, a resistência ao cisalhamento deste material atravês da 

dissipação proporcional do excesso de poro-pressões gerado no 

interior do maciço. 

cuçao: 

Foram definidas duas etapas distintas de exe-

A implantação dos diques de contenção e ater

ros de alinhamento cElamados eixos de contorno 

(ver Figura III.2), feitos por avanço de um 

aterro da ponta nas direções projetadas. O 

aterramento ê mecânico e executado com mate

rial proveniente de jazida prõxima, transpor

tado e lançado no local da otira por intermê 

dio de caminhões aproveitando o acesso da Ave 

nida B-ento Rioeiro Dantas e caminflos de servi 

ço pela Vila do João; 
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O aterro hi drãul i co das ãreas internas aos di 

ques de contenção e eixos de contorno através 

de dragagem de material de boa qualidade de 

empréstimos de jazidas do fundo da Rafa da 

Guana5ara com auxflio de dragas e Batelões. 

Este aterro deveria ser feito de forma a se 

o5ter uma camada arenosa sobre o solo argilo

so, local de forma que os recalques previstos 

fossem uniformes. A escolha deste processo 

também se baseou em seu baixo custo e maior 

rapidez de execução; apesar de requerer um 

controle bastante rigoroso na hora de draga

gem de modo a se evitar o lançamento no ater 

ro material de mã qualidade que vem misturado 

ã areia. 

A fim de acompanhar a evolução dos recalques d~ 

rante a construção projetou-se tam5ém um conjunto de instrumen 

tos composto basicamente de placas de recalque e uma campi 

nha de sondagens para definição do perfi 1 de suo.solo a .ser fer 

mado. 

!11.4 - A EXECUÇAO DO ATERRO 

O método construtivo consistiu na execuçao dos 

dois diques de contenção, por aterros de ponta, confeccionados 

por aterro mecânico de material sflico-argiloso e a drenagem de 

material arenoso de jazida do fundo da Rafa da Guanabara, Fo

ram para isto utilizadas dragas flutuantes de sucçao e. recal 
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que e equipamentos complementares. A draga situada nas proxim..!_ 

dades da jazida, succionava e recalcava o material para Bate-

lões, com capacidade de 800 m3 cada; destes a draga de descar 

regamento deposi.tava o material no local da olira. O materiàl che 

gava com um percentual de 80% de ãgua e o resto em material pa

ra o aterro. Os serviços de deso5strução das liocas das tu6ula

çoes na ãrea de lançamento, as movimentações das linhas de re 

calque de terra, o espalhamento do material atê a cota desejada 

e demais serviços locais eram realizados· por doi's tratores esteira. 

Como visto, a ideia inicial era de se construir 

um aterro de material arenoso em equilT5rio sobre a camada de 

argila orgânica existente no local. Tal processo no entanto, 

não alcançou sucesso pleno uma vez que, devido ã Baixa resis

tência do material mole, os grandes depõsitos de aterro hidrãu 

lico nas proximidades da Ilha dos Pinheiros provocaram uma rup

tura do material mole que se aglomerou junto a .Vila do 

João, formou-se assim uma concentração avantajada de argila or-

gânica retida pelos dois diques de contenção. O procedimento 

têcnico adotado para que se conseguisse a conclusão do aterro 

foi a utilização de geotêxteis não tecidos (mantas de 5idim) s~ 

ore as grandes camadas orgânicas de forma a se conseguir o equ..!_ 

ltorio das camadas arenosas soore as camadas compressíveis. O 

tecido foi uti.lizado em faixas paralelas ao DIQUE I e nas prox..!_ 

midades do que ê hoje a ãrea de 5locos de apartamentos como mo~ 

tra a FIGURA III.2. Permitiu-se assim, em 80% da ãrea, atingi! 

-se a cota de projeto e tam5êm cotas superiores. Por motivos ou 

tros os demai.s 20% localizados na franja do Canal do Cun5a fica 

ram pouco a5aixo da cota +2,50m porem, caracterizados por cama-



49 

da arenosa sobre camada argilosa. Apresenta-se em anexo, o dia 

grama de carregamento com o tempo (Figura III.3} e croquis da 

evolução do aterro hidriulico com o tempo (Figura III,4), Estas 

figuras visam fornecer bases para anãlise da obra em questão com 

relação ao aspecto de velocidade de carregamentos e a forma com 

que estes foram executados, 

A evolutão do aterro hidrãulico se fez inicial

mente da Ilha dos Pinheiros e DIQUE I para o continente e de

pois do DIQUE II para o continente. Este processo foi de Março 

de 1980 atê Julho de 1981. Com a definição do eixo 1000 execu 

tou-se o aterro complementando a definição do terreno entre Ou

tubro de 1981 e Dezem6ro de 1981. A anãlise conjunta das Fig~ 

ras III.3 e III.4 permite verificar que no pertodo de Setem6ro 

de 1980 a Março de 1981 Bouve um carregamento muito rãpido do 

terreno correspondendo no diagrama Volume de Aterro x Tempo ao 

trecho com declividade mafs marcante. O croquis,da evolução do 

aterro Bidrãulico indica que esta parte do terreno corresponde 

justamente ã ãrea onde ocorreu ruptura da camada orgânica subj! 

centena direção do continente em função do carregamento exces 

sivo. Este fato demonstra que a ideia inicial de execuçao do 

aterro por carregamentos lentos não foi obedecida fazendo com 

que ao invês de adiantamento do cronograma de o6ras houvesse ne 

cessidade de paralisação dos serviços para adoção de uma solu

ção têcnica adequada (uso das mantas de bidim), Este fato e 

perce6ido na suavização da inclinação do diagrama da Figura III.3 

para tempos posteriores a Março de li81, 
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Foram calculados/ tamllem os: volumescminímos de ater 

ro hidrãulico e mecânico que seriam necessãrios para ,se obter 

a obra conforme a concepção inicial .ou seja, a camada de solo 

sobrejacente ã camada mole sem provocar substituições de solo 

mole. 

Embora nao se saiba a taxa precisa do empolamen

to, este valor demonstra taxa apreciãvel de volume de substituI 

çao de argila mole por aterro hidrãulico. Na Figura III.3 de

monstra-se os diferentes volumes para empolamentos de 50%[Vminf 

e 100%['v . J e a evolução da execução do aterro. , m, n 2 

Ao se considerar a ãrea total do terreno de cer 

ca de 68. 8 óa (:688,00Q m2) e subtrair desta ãrea o corresponde_T! 

te ao espaço ocupado pela Ilha dos Pinheiros que soma cerca de 

3,8 ha (38.000 m2) tem-se que a ãrea aterrada foi de aproximad~ 

mente 65,0 ha (650,000 m2). E interessante observar que ao se 

distribuir o material de aterro excedente ao volume de material 

considerando que nao houve qualquer expulsão de material mole 

ter-se-ia uma camada de aterro de cerca de 2,60m de espessura, 

Esta diferença pode ser considerada como marcante e a explica

ção para este fato serã buscada no exame da Figura III.5. Esta 

figura mostra as curvas de isoespessuras de solo granular aoai 

xo da cota O.O considerada como cota inicial do terreno. Ela foi 

construida pela pesquisa de espessuras de areia abaixo da co

ta O.D em todos os boletins de sondagem e localização destes. po_T! 

tos na planta do terreno. Nesta figura se verifica a formação 

de fartas espessuras de camadas arenosas co5rindo ãreas considi 

rãveis. As curvas de nTvel cbegam a profundidades da ordem de 
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8,0m, Por outro lado, a planta de nivelamento do terreno mos

tra que a cota +2,50m do projeto do aterro foi tam5êm ultrapa~ 

sada em vãrias ãreas sendo que em alguns pontos encontram-se cu_i:: 

vas de nível de atê 8,0m. Estas ãreas são as ãreas onde ocor

reram rupturas da camada mole subjacente. Com o rompimento da 

camada mole e expulsão desta na direção do continente espaços 

foram a5ertos para os solos granulares que formaram fartas cama 

das nestas ãreas. Para as regiões no entorno da Ilha dos Pinheiros 

e provãvel a imprecisão do controle topogrãfico uma vez que, aí 

o subsolo foi todo suóstituido por areia. Os projetos iniciais 

foram assim desobedecidos. 

Foram procedi das sondagens por 1 a vagem e i ns tramentação 

·da ãrea na fase executiva do aterro (a serem descritos nos capítulos IV e 1/) 

oara reconhecimento de seu subsolo e definirão das diretrizes de construção. 

Do que foi exposto e com a anãlise da prospecçao 

geotêcnica preliminar ficou claro a formação de duas ãreas 5as-

tante distintas no terreno. Uma, em torno da I lá a dos Pinheiros, 

com sutisolo arenoso e, por consequência, submetida a recalques 

de menor intensidade e que se processariam em um periodo curto 

sem maiores prolilernas para construções futuras, Tal ãrea apr.!!_ 

senta ocorrências localizadas de pequenos 5olsões orgânicos pr_Q 

venientes da boca da draga ou de não s~bstituição total, A ou

tra com camadas compressiveis variando de 2,0m a 12,00m de , es 

pessura e sujeitas a considerãveis recalques de adensamento. 

O final da confecção do aterro se deu em Dezem

bro de li81 e atê o inicio da construçio da 2~ etapa do Projeto 



52 

Ri o levaram dois anos. Nesta epoca, tinha-se em maos: um ter 

reno de cerca de 68,8 h.a gerado por aterro recente com ãreas de 

sulisolo arenoso, outras ãreas de perfil liastante errãtico alem 

da area correspondente ã antiga Ilha dos Pinheiros com co6ertu

ra vegetal densa e de sulisolo de tioa qualidade chegando a se e1: 

contrar rocha aflorante. Alem disto, os limites do aterro ain

da não definidos sem o acaliamento previsto (enrocamento e platü 

de influência de mares). 

A distrtliuição altimetrica tam6em Bastante irre

gular apresentando ãreas de fartas espessuras de areia atingi!! 

do cotas de ate 8,0m e ãreas a6aixo da cota +2,50m carecendo de 

complementação. Esta complementação se deu no decorrer da cons 

trução dos conjuntos haliitationais solire o aterro. Tam6e~ a exe 

cução do acaóamento do fundo dos canais do Cunha e Fundão, enrE_ 

camento da margem e entaludamento com pedra de mão foram servi 

ços e.xecutados jâ durante a implantação do conjunto áa!5itai:fonal. 
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CAPITULO IV 

A INSTRUMENTAÇAO DO SETOR PINHEIROS 

IV.l - OBJETIVOS DA INSTRUMENTAÇAO 

E de suma importância, para grandes obras, que 

se implante um sistema de instrumentação geotêcnica apropriada 

ao vulto do empreendimento. A observação do comportamento da~ 

bra ê feita em termos prãticos atravês da medição dos recalques, 

das poro-pressões e outros parâmetros importantes ã comprovação 

do processo de Adensamento. 

Os principais objetivos de um projeto de Instru

mentação residem, no fato de suas leituras serem um meio indis

pensãvel ao controle seguro das obras nos seus diferentes estã

gios de construção e durante sua vida util. Elas são tambêm u 

ma importante ferramenta para execução de um projeto econômico 

uma vez que revelam o comportamento real da estrutura permitin

do a calibração dos modelos teóricos e das considerações inici 

ais do projeto. 

No Setor Pinheiros, o principal objetivo com a 

instalação da instrumentação foi o de se acompanhar o processo 

de adensamento nas areas de subsolo com maior espessura de cam~ 

da de argila mole. Como era de se esperar comportamento dife

renciado em vãrias ãreas do aterro, decidiu-se instalar conjun

tos de instrumentos compostos por Tassômetros, Piezômetros e Me 

didores de Nivel d'Agua em diversos pontos da ãrea. Visava -se 
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com isto, coletar um maior numero de informações no tocante a 

recalques superficiais e profundos bem como possiveis dissipa -

ções das poro-pressoes. Os ''Bench-Marks'' prõximos tambêm perm! 

tiram um controle mais rigoroso das leituras a serem procedidas. 

A obtenção .destes dados e a observação do comportamento das con~ 

truções eventualmente executadas sobre os terrenos de qualidade 

ruim serviriam de base para um estudo mais elaborado para fins 

de obtenção de soluções têcnicas mais viãveis em situações seme 

lhantes. Este objetivo passa a ter grande dimensão no âmbito 

do projeto em questão uma vez que esta etapa {Setor Pinheiros ) 

ê a primeira de construção sobre aterro sobre solo mole. O Pro 

jetó Rio se estende pela orla da Baia de Guanabara, em todo o 

municipio do Rio de Janeiro e parte do municipio de Duque de Ca 

xias. 

IV.2 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO SETOR PINHEIROS 

Durante a fase de execuçao do aterro do Projeto 

Rio - Setor Pinheiros foi projetada a instalação de instrumen

tos visando observar o comportamento do aterro. Esta programa

çao previa basicamente a distribuição de placas de recalques ao 

longo do terreno cujas leituras se referenciaram a um ''Bench 

Mark'' localizado nas proximidades da Ilha do Pinheiros que era 

a area de mais fãcil acesso a instalação desta referência. Ten 

tou-se aproveitar estes instrumentos e suas leituras pois estes 

consistiam em dados obtidos do terreno desde êpocas bem prõxi

mas do inicio da execução do aterro. Infelizmente, na epoca da 

entrega do aterro, estas placas não eram mais encontradas no 

terreno. O principal motivo que levou a esta perda foi prova -



62 

velmente o desencontro de informações entre os responsãveis pe

la primeira etapa (de execução do aterro) e os responsãveis pe

la segunda etapa (de implantação do conjunto habitacional). 

Decidiu-se então executar um novo projeto de ins 

trumentação visando estudar e acompanhar o adensamento a partir 

de cerca de dois anos do aterro executado. As limitações fina~ 

ceiras e as condições de emergência de entrega do conjunto fiz~ 

ram com que nesta fase o aterro do Setor Pinheiros comportasse 

em seu projeto de Instrumentação aparelhos simples e de fâcil 

manutenção: Tassômetros (Medidores de Recalques Profundos}, Me

didores de Nível de ãgua Raso, Medidores de Niveld'âgua Profun

do, Piezômetros Casagrande, Placas Superficiais de Recalques e 

Marcos Superficiais de Recalques foram os instrumentos utiliza

dos. Todos eles encontrando-se referenciados a Referências Pro 

fundas de Nível chamadas ''Bench,Marks'', No apêndice I descreve

se cada instrumento indicando o procedimento de instalação e o 

mêtodo da leitura empregados no Setor Pinheiros. 

Estes instrumentos encontram-se distribuídos pri~ 

cipalmente ao longo da ãrea não ocupada por construções nesta~ 

tapa do projeto. Esta area conforme serã visto no próximo capl 

tule possui subsolo caracteristicamente errãtico e sera destina 

da a construções futuras. 

Houve também acompanhamento de casas construidas 

em terrenos ruins. Isto foi basicamente feito com a implanta -

ção de pinos nas soleiras das residências para o nivelamento to 

pogrâfico dos deslocamentos. Conforme visto no capitulo II, ês 
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te seria o mêtodo tambêm adotado nas "Quadras Experimentais". 

IV.3 - O DESEMPENHO DA INSTRUMENTAÇAO INSTALADA 

Segundo SILVEIRA ( a4·) o papel da instrumentação 

na Engenharia de Solos e Fundaç6es ê de importância relativa: 

Hã casos em que ela ê absolutamente indispensãvel; hã casos on

de ela se constitui num auxiliar valioso; hã casos onde ela tem 

interesse secundãrio e hã casos onde ela ê perfeitamente dispe~ 

sãvel. A questão, resume-se, portanto, em se tomar uma posi

ção, diante de cada caso, na situação mais apropriada. Muito 

se tem escrito sobre instrumentação, podendo-se classificar os 

artigos em grandes grupos principais: Os que apenas indicam os 

valores obtidos; os que indicam os valores e tentam interpretã

los, geralmente por comparaçao com os dados obtidos de projeto; 

os que realmente procuram utilizar as medidas executadas e. os 

que procuram ensinar como funcionam, como se instalam e 

que servem os diversos tipos de instrumentos. 

para 

Em termos de projeto, este deve ser analisado a 

fim de se chegar a um sistema de instrumentação adequado forne

cendo uma solução mais bem adaptadas ãs circunstâncias. Assim, 

ê possfvel que para alguns casos de obras que perdurarão que se 

opte por um sistema caro cujas leituras são de fãcil execuçao 

tornando-se mais barato num longo perfodo. Deve-se tambêm pe

sar para o fato de se obter leituras que serão devidamente uti

lizadas para o projeto uma vez que as leituras sem interpreta -

çao ou com interpretaç6es mal procedidas são praticamente inú

teis. Os dados bem interpretados fornecem ao engenheiro de so-
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los a idêia bãsica das propriedades do depósito em questão per

mitindo decisões mais acertadas de projeto. 

A identificação destas propriedades geotêcnicas 

de solo ''in situ'' ê difícil. E necessãrio que sejam procedidas 

investigações cuidadosas para que se tenha aplicações razoãveis 

dos valores de suas propriedades fundamentais. A importância 

da estrutura do solo, o histórico de tensões e o caminho de ten 

soes de carregamento no controle dessas propriedades são tópi

cos, atualmente, bem conhecidos. A Ünica maneira perfeita de 

se medir estas propriedades ê medir tanto a tensão como a defor 

maçao em um certo ponto de uma massa de solo sob 

externo de tal forma que o equipamento utilizado 

carregamento 

na aferição 

não interfira com o que estã sendo medido. Quanto mais se con

segue aproximar desta premissa mais confiãveis serão as determi 

nações de propriedades dos solos. Qualquer avanço no sistema 

de medições ê de fundamental importância na previsão de propri~ 

dades. Assim, a Instrumentação envolve decisões sobre o que d~ 

veria ser instrumentado, compreensão dos princípios de medidas, 

projeto e fabricação dos equipamentos que operarao por determi

nado período com suficiente acurãcia, instalação, leitura e ma

nutenção apropriada, locando-os nos lugares mais üteis e inter

pretando os resultados corretamente. Vãrios fatores influem na 

escolha de instrumentos a serem utilizados, entre eles: a Sim

plicidade, a durabilidade, a robustez, a precisão das medidas , 

a facilidade de instalação e a facilidade de operação. A esco

lha, segundo estes critêrios pode ser considerada preventiva u 

ma vez que boa parte dos instrumentos trabalha enterrado e sob 

o nível do lençol freãtico. Qualquer defeito de funcionamento 
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seria então irreparável por impossi bi 1 idade de acesso para futu

ra manutenção. 

O plano de instalação deve ser detalhado em des~ 

nhos que posicionam com precisão os instrumentos em plantas e 

cortes. O projeto deve tambêm incluir especificações e instru

ções pormenorizadas para instalação, verificação e operação dos 

aparelhos. 

A fase de instalação e operaçao da instrumentação 

ê de especial atrativo em qualquer grande obra uma vez que tra

ta-se de obter medidas comprobatórias do que foi previsto na fa 

se anterior do projeto. 

No Setor Pinheiros, a instrumentação se mostrou 

de fundamental importância devido ao caráter de urgência da im

plantação do conjunto habitacional e da provãvel continuidade 

das construções do Projeto Rio, em areas cujo terreno apresenta 

características bastante semelhantes. A utilização dos dados 

da instrumentação seria, no entender da equipe responsável pelo 

projeto, uma grande contribuição para os projetos que viessem a 

se desenvolver para a area. A demonstração desta importância , 

para outros profissionais envolvidos no programa, era fundamen

tal uma vez que deveria ficar bem entendido que o sucesso da 

pesquisa naquela fase se refletiria em sucessos de fases poste

riores. Este fato deve ser situado dentro de um contexto geral 

analisando-se o que se tem feito em termos de instrumentação. 

Na decisão inicial de instrumentação do aterro 

previa-se a instalação de 40 Placas de Recalque, 10 Marcos Su-
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perficiais, 10 Medidores Profundos de Recalque, 10 Pieiõmetros 

Casagrande, 8 Medidores de Nfvel d'Agua Raso,' e 3 Medidores de 

Nfvel d'Agua Profundo. O quadro IV.l demonstra a distribuição 

dos Instrumentos em conjuntos de medidores informando a profun-

didade de instalação e o comprimento instalado de cada um. Nes 

te quadro também se relacionam os "Bench-Marks" aos quais os 

instrumentos se referenciam. A planta da figura JV.8 mostra a 

distribuição dos instrumentos pelo terreno. Verifica-se que os 

instrumentos foram concentrados principalmente nas ãreas comes 

pessuras médias previstas de argila mole de 4,50m a 7,00m. Es

tas ãreas correspondem a terrenos não ocupados e em estudos pa-

ra futura ocupaçao. E clara a necessidade do conhecimento da 

forma como o adensamento estã evoluindo para estes estudos. O 

conhecimento das variações de deslocamentos e das dissipações 

das poro-pressões com o tempo são de fundamental importância p~ 

ra este estudo. 

Foram instalados cinco "Bench-Marks" no aterro 

do Setor Pinheiros. Estes marcos de referência foram identifi

cados pela sigla BM e numerados de 01 a 05. A distribuição dos 

instrumentos pelo terreno foi projetada de forma que estes se 

localizassem em pontos, se não muito prõximos, ao menos a uma 

distãncia dos ''Bench-Marks'' capaz de fornecer boas leituras. As 

Placas de Recalques e os Marcos Superficiais se distribufram de 

forma a cobrir, da melhor maneira possfvel, toda a extensão em 

questão enquanto os demais instrumentos se concentram nos con

juntos de medidores isolados. 

Agrupando-se os instrumentos ligados a cada 

"Bench-Mark" e, para cada um dos cinco grupos obtidos, relacio 
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nando-se furos de sondagem e demais ensaios de campo e de labo

ratõrio dividiu-se o Setor Pinheiros em cinco ãreas distintas 

numeradas de l a 5 e delimitadas conforme mostrado na figura 

IV.l. A partir disto e que se procedeu a escolha da area com 

melhores condições de ser estudada. Verificando-se que foram 

procedidas diversas leituras, mas que por diversos motivos mui

tos instrumentos foram se excluindo, escolheu-se a area que con 

centra o maior numero possivel de dados. Trata-se da "Ãrea l '' ' 

localizada no bordo do Canal do Cunha, sem construções, cujos 

instrumentos nela instalados se referenciam ao ''Bench-Mark" 01. 

Nesta ãrea foram instaladas 18 Placas de Recalques, 03 Medido

res de Recalque Profundo, 01 Piezômetro Casagrande e 01 Medidor 

de Nível d'Ãgua Raso. Foram executadas sondagens a percussão e 

sondagens de reconhecimento (por lavagem) cobrindo todo o terr~ 

no. Das sondagens SP 75, SP 77, SP 80, SP 87, foram retiradas 

amostras do tipo ''Shelby" que originaram Ensaios de Adensamento, 

Ensaios de Compressão Simples, Ensaios de Compressão Triaxial e 

Ensaios de Permeabilidade. Tais ensaios se mostram de grande u 

tilidade na interpretação dos dados fornecidos pelos instrumen

tos e serão estudados nos prõximos capitulas. 

IV.4 - PRINCIPAIS CAUSAS DE AVARIAS NA INSTRUMENTAÇ~O 

Manter a instrumentação em condições de fornecer 

observações confiãveis e de suma importância em obras da nature 

za do Projeto Rio. Para isto, os instrumentos devem ser cali

brados e protegidos corretamente para que uma vez instalados 

não venham a sofrer avarias. Assim sendo, uma serie de medidas 

de precaução devem ser tomadas e aqui são enumeradas como reco

mendações: 
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- Isolamento da região no momento da instalação 

do instrumento; 

- Execução de furos para instalação das cêlulas 

com profundidades suficientes para que estas 

nao sofram influência de passagem de equipame~ 

tos; 

- Para o caso de instrumentos que utilizem cabos 

de ligação com o laboratório de medições, ins

talação destes a profundidades superiores a 

profundidade de penetração das grades e estei

ras dos equipamentos de terraplenagem; 

- Proteção com grades metãlicas, facilmente remo 

vTveis e pintadas em cor que proporcione boa 

visibilidade; 

- Conscientização do valor da instrumentação de 

todo o pessoal envolvido na construção, em es

pecial aos tratoristas; 

- Fiscais orientando trãfego nas proximidades e 

fazendo ocorrência dos acidentes permitindo ra 

pida providência de reparo e de qualquer atitu 

de administrativa; 

Assim, de uma forma geral pode-se citar como pri~ 

cipais causas de danificação de instrumentos, o transporte, a 



69 

estocagem, o manuseio, tráfego de equipamentos de terraplenagem, 

o congelamento d'ãgua nas ãreas mais frias, as mudanças de tem-

peratura e as descargas elétricas. E da maior importância os 

aspectos relacionados ao transporte, manuseio e estocagem. Os 

choques provenientes destas operações podem causar danos aos me 

canismos e peças (diafragmas, resistências, pedras porosas, etc) 

das células piezométricas por exemplo. Os defeitos de fabrica

çao ou provenientes dessas operações, podem ser detectados, an

tes da instalação, na calibração do instrumento. _Considerando 

que o reparo destes elementos nem sempre é possivel deve-se ter 

em estoque uma quantidade de células maior do que a especifica

da em projeto. Outro fator que merece consideração é o dos e

quipamentos de terraplenagem trafegando nas ãreas instrumentadas 

principalmente em trabalhos noturnos. Estes são os que mais frequentemente 

causam danos, e geralmente, não possibilitam verificar a extensão da avaria 

e o efeito causado ao instrumento. Os acidentes ocorrem por cho

ques diretos nos tubos dos equipamentos. 

IV.5 - AN~LISE DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇAO 

O acompanhamento da Instrumentação do Setor Pi

nheiros permite que se proceda a algumas conclusões em relação 

a aspectos que poderiam ser melhorados. Estes aspectos dizem 

respeito aos seguintes itens: Tipos de Instrumentos adotados, 1~ 

cal ização dos instrumentos no terreno, cronograma de leitura, m~ 

nutenção de instrumentos e prevençao das avarias e conscientiza 

ção da importância deste serviço. 
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, Tipos de Instrumentos Adotados 

Os instrumentos adotados no Setor Pinheiros fo

ram, em sua maioria de boa aplicação. A não ser pelos Marcos 

Superficiais de Recalques, os demais instrumentos apresentaram 

leituras que puderam ser bem aproveitadas. Os Marcos Superfic~ 

ais apesar de sua simplicidade e custo mais baixo foram facil

mente avariados e perdidos. Os Tassômetros se mostraram mais e 

ficazes do que as Placas de Recalque. O fato de terem tido me

lhor proteção do que as placas, uma vez que se agrupavam em con 

juntos enquanto as placas se distribuíram isoladamente pelo ter 

reno, pode explicar esta efiéiência. Quanto ãs medidas de poro

pressões, o uso dos Piezômetros Casagrande não foi adequado se~ 

do que estes poderiam ter sido diversificados em tipo e numero 

de Instrumentos para que este estudo pudesse ter sido desenvol

vido. 

, Localização dos Instrumentos no Terreno 

Procurou-se definir no projeto de instrumentação 

pontos para instalação dos instrumentos que não fossem atingi

dos por construções. Ocorreu que a evolução da obra fez com 

que se definissem novas funções para algumas areas antes consi

deradas sem uso. Assim, a construção de barracões de obra, a 

definição de ãreas de "bota-fora," e a abertura de caminhos de 

serviço no interior do terreno colocaram alguns instrumentos a 

perder. r importante, portanto, que ao se projetar uma instru

mentação, o projeto da ãrea esteja completamente definido pre

vendo tambêm os detalhes acima descritos. 
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• Cronograma de Leituras 

O cronograma de leitura foi feito de acordo com 

a disponibilidade das equipes topogrãficas na obra. Havia um 

plano inicial de leituras que não se conseguiu obedecer. Este 

plano previa a leitura quinzenal da instrumentação instalada,! 

nicialmente contratada para cerca de dois anos. Este programa 

de leituras ê aceitãvel para fase inicial do adensamento quando 

os recalques são mais rãpidos porêm, esta frequência alta ê des 

necessãria para a fase final quando a velocidade dos deslocamen 

tos ê menor. O numero de equipes foi insuficiente para atender 

ãs necessidades das Empreiteiras e da Instrumentação sendo que 

a frequência de leituras inadequada para uma definição de com

portamento. Seria interessante que se colocasse uma equipe ex

clusiva para este tipo de serviço que se encarregasse das leitu 

ras, cãlculos e apresentações, bem como da manutenção e vigi 0 

lância dos instrumentos. 

• Manutenção dos Instrumentos e Prevenção de Avarias 

A tentativa de se evitar avarias e obter leitu

ras confiãveis durante o projeto e execuçao da Instrumentação 

do Setor Pinheiros foi feita adotando-se como procedimentos pr! 

ventivos os listados a seguir: 

- O aumento da periodicidade das leituras dos 

níveis d'ãgua eliminando a possibilidade de o

corrência de bolsões de ar; 
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- Idem para os Piezômetros, evitando-se de per

der a tampa do instrumento para que nao entras 

sem impurezas no interior do tubo; 

- A manutenção das hastes dos medidores de reca! 

ques profundos bem lubrificadas com graxa eli

minando o atrito haste/revestimento; 

- A manutenção de um numero de vigias suficien

te para cobrir toda a ãrea instrumentada; 

- Adoção de um sistema de proteção dos instrumen 

tos eficaz. Tanto os conjuntos de medidores , 

quanto as Placas Superficiais e os Medidores 

de Nível d'~gua isolados, foram protegidos por 

uma cerca de arame farpado, circundando o ins

trumento. Apesar desta proteção, considerada 

suficiente, alguns instrumentos se danificaram 

não podendo se proceder assim a leituras impo~ 

tantes. Tomou-se o cuidado de se observar e 

anotar os motivos que levaram ã danificação de 

cada instrumento no Setor Pinheiros e citam-se 

a seguir estas principais causas: 

Implantação do Canteiro de Obras em 

instrumentados; 

locais 

-Soterramento de instrumentos por aterro meca 

nico, para se chegar a cota deprojeto+2,90m, 
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durante a regularização do terreno para im

plantação das unidades habitacionais; 

Furto por leigos para utilização dos tubos 

nas instalações hidrãulicas domiciliares quer 

na Vila do João ou na ãrea da favela; 

Imprudência, ou imperícia acidental, de ope

radores de mãquinas de terraplenagem; 

Acumulo de material indesejãvel para obra em 

questão, proveniente de outras ãreas que nao 

do canteiro e trazidos por pessoas estranhas 

a obra em horãrios noturnos burlando a vigi

lância local; 

Ocorrências de rupturas de camada mole, em 

função da erraticidade do subsolo, danifican 

do os instrumentos. 

O desenvolvimento da obra em função destes fato

res fez com que muitos instrumentos se perdessem. Alguns ins

trumentos foram recuperados e reinstalados em outras ãreas con

forme outras diretrizes que apareceram durante a obra. 

• Conscientização da Importância do Serviço 

O fator considerando de maior importância para o 

sucesso de um projeto de instrumentação e a conscientização de 
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todas as empresas envolvidas no projeto da importância da ins 

trumentação. Recomenda-se, inclusive, clãusulas contratuaisque 

exijam proteção e preservação dos instrumentos. 



QUADRO 
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INSTRUMENTO . REFERÊNCIA PROF.INSTALAÇAO (m) COMPR. INSTALADO (m) 

BM-1 1 5 , 2 5 1 6 , 2 5 
QJ V1 PZ-1 6,30 7,30 -e o ...., PZ-6 10,30 11 , 3 O e: 
o QJ MNAR-1 BM-01 2, l 5 3,00 .._, E 
e: ::::, MRA 6,00 7,00 ::::, s.. . ..., ...., MRB 7,00 8,00 e: V1 
o e: MRC 5,00 6,00 
u -

QJ V1 BM-2 l 5 , 30 l 6 , 30 -e o ...., PZ-2 7,50 8,50 e: 
o QJ MNAR-2 2,00 3,00 .._, E BM-02 e: ::::, MRD 7,50 8,50 ::::, ,._ . ..., ...., MRE 9,00 10,00 e: V1 
o e: MRF 6,00 7,00 
u -
QJ V1 

BM-3 1 9 , 3 3 20,30 -e o ...., 
o e: PZ-3 6,00 7,00 ...., QJ 
e: E PZ-8 BM-03 l 3, 7 O 14,70 ::::, ::::, . ..., ,._ MNAR-3 2,80 3,00 e: ...., 
o V1 MRG 10,00 11 , O O u e: -

BM-4 14,52 l 5 , 6 O 
QJ V1 PZ-4 7,00 8,00 -e o ...., PZ-9 9,50 10,50 e: 
o QJ MNAR-4 BM-04 2,30 3,00 .._, E 
e: ::::, MRH 6,50 7,50 ::::, ,._ . ..., ...., MRI 7,20 8,20 e: V1 
o e: MRJ 5,70 6,70 u-

QJ BM-5 14,80 l 5 , 80 -e . 
::::, PZ-5 5,50 6,50 . ,._ BM-05 . ..., ...., PZ-10 8,50 9,50 e: V1 

o e: MNAR-5 2 , 2 5 3,00 u -

V1 MNAR-6 BM-01 2,04 3,00 o ...., 
MNAR-7 BM-03 2,00 3,00 e: 

QJ V1 MNAR-8 BM-03 2,00 3,00 E o ::::, -e MNAP-1 BM-01 6,00 6,50 ,._ <O ...., ~ MNAP-2 BM-01 7,45 8,00 V1 o 
e: V1 MNAP-3 BM-03 6 , 1 5 7,00 --

OBS.: Com excessao das placas de recalque PR46 e PR47 que ser~ 

ferenciam ao BM-03, todas as outras placas de recalques 

se referenciam ao BM-01. 

QUADRO IV.l - Instalação da Instrumentação e Respectivas . Refe-

rências. 
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CAPITULO V 

PROSPECÇAO GEOTECNICA E LIMITAÇAO DE AREAS 

V.l - AS INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS E SEUS OBJETIVOS 

A identificação precisa das caracteristicas do 

subsolo ê de fundamental importância quando se aborda qualquer 

problema de obra de terra. Esta identificação passa então a 

ser objeto principal de um programa de Investigações .:Geotêcfti

cas. Este objetivo ê alcançado com a pesquisa sobre a classifi 

caçao da extensão, a profundidade e a espessura de cada camada 

de solo. A profundidade e detalhes de sofisticação da Investi

gação Geotêcnica dependem basicamente do vulto da obra. Para 

cada tipo de obra pode-se identificar o conjunto de parâmetros 

dos solos fundamentais necessârios ao projeto. Nestas condi-

ções, a investigação geotêcnica deve ser orientada no sentido 

que melhor definir os valores de cada um destes parâmetros fun

damentais. Assim, por exemplo, numa obra de aterro sobre solos 

moles em grandes âreas, para implantação de obras industriais e 

/ou residenciais, os parâmetros mais importantes são os corres

pondentes âs caracteristicas de compressibilidade do solo e em 

segundo lugar os relativos ã resistência ao cisalhamento. De 

fundamental importância para todo o programa de investigação e 

a localização dos lençóis d'âgua e suas caracteristicas. 

A determinação das propriedades de resistência 

ao cisalhamento, compressibilidade e permeabilidade dos solos 

podem ser feitas tanto no laboratório como no campo. 
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As investigações sao feitas em diversas etapas 

de acordo com a evolução das necessidades de projeto e obra em 

questão. O Quadro V.l resume estas etapas, demonstrando seus 

objetivos e os ensaios de campo e de laboratõrio caracteristi -

cose necessãrios para o alcance destes objetivos. E importan

te observar que as quatro etapas não são de estrita necessidade 

de ocorrência. Alguns fatores justificam o uso ou não de cada 

uma delas. Em alguns projetos o custo das etapas, a disponibi

lidade financeira, a distância da obra, as dimensões do projeto, 

o carãter de urgência e etc ... justificam a inclusão ou exclu

são de cada uma das etapas. 

Antes do exame do Quadro V.l devem ser bem enten 

didas as duas fases distintas que estão sendo consideradas nes

te trabalho: A construção do aterro e a construção do conjunto. 

Em termos cronolõgicos de ocorrência dos fatos tem-se: Investi

gações preliminares do terreno original, anteprojeto, projeto e 

execução do aterro, projeto Úrbanistico e construção. As eta

pas relacionadas no Quadro V.l podem ser consideradas em função 

de cada projeto. Para o caso da obra em questão, existe o pro

jeto de construção do aterro e o projeto de implantação do pla

no urbanistico. Então, as investigações preliminares para im

plantação do plano urbanistico correspondem por exemplo, a to

das investigações executadas antes, durante e logo apõs a cons

trução do aterro hidrãulico. 

Cabem aqui alguns comentãrios relativos ao Qua

dro V.l resumido de LlMA (55 ). Na etapa preliminar, alem das 

sondagens especificadas, ê de grande valia a contribuição da g~ 

ologia na complementação de informações sobre o terreno em estu 
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do. As informações obtidas de mapas geolõgicos, fotografias ae 

reasou de satêlites e o reconhecimento expedito do campo podem 

indicar, de uma forma geral, a natureza dos solos, os tipos de 

rochas encontradas e suas caracteristicas e as condições do len 

çol freãtico. Ainda nesta fase, assim que a obra do aterro e 

dada por terminada, ê recomendada a instrumentação -do terreno 

para que se acompanhe o adensamento desde o final do carregame~ 

to. Quanto as investigações de ante-projeto, os primeiros en

saios de campo especificados em solos argilosos geralmente sao 

os ensaios de Palheta com o objetivo de uma primeira determina

ção da resistência ao cisalhamento não drenada para .o terreno 

em questão. Complementam-se as informações com outros ,ensaios 

de campo e laboratório. A caracterização completa do solo ê fei 

ta com a determinação dos principais indices fisicos, a anãlise 

granulomêtrica por peneiramento e sedimentação, o peso especifi 

fico aparente, a densidade dos grãos e os limites de Atterberg. 

Com relação aos ensaios de cisalhamento, a prt

meira preocupação estã na definição do tipo do ensaio a ser exe 

cutado. Isto depende fundamentalmente das caracteristicas fisi 

cas da amostra, do tipo de obra e da velocidade de construção. 

Construções rãpidas em solos argilosos (Argilas orgânicas moles) 

exigem a determinação da resistência ao cisalhamento não drena

da no campo e no laboratório e a construção em depósitos estri

tamente arenosos levam a execução de ensaios que obtem fundamen 

talmente a resistência ao cisalhamentonãodrenada, Utilizam-se p~ 

ra estas determinações em laboratório os Ensaios Triaxiais de 

diversos tipos, os Ensaios de Compressão Simples, o Ensaio de 

Palheta de Laboratório alem do tradicional Ensaio de Cisalhamen 
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to Direto. Com relação aos ensaios de campo destinados a medir 

ou estimar empiricamente a resistência ao cisalhamento tem-se , 

alêm do jã citado Ensaio de Palheta, o "Deepsounding" e o pro

prio Ensaio de Penetração Dinâmica (SPT) ((LIMA ( 55 
), De MELLO (25

)). 

Novos ensaios estão surgindo agora no Brasil, como o Ensaio de 

Piezocone, o Ensaio com Pressiômetro e o Ensaio-com o Dilatôme

tro (SOARES ( 88
), JAMIOLKOHSKY ( 37

)). 

Os parâmetros fundamentais para definir a com

pressibilidade de solos argilosos são determinados em ensaios o 

edomêtricos. O ensaio de adensamento mais usual no Brasil ê o 

convencional com incremento de carga. Diversas novas têcnicas 

tem sido desenvolvidas no sentido de reproduzir melhor todo o 

processo de adensamento a que o solo ê submetido no campo. No 

capitulo VI, este assunto serã desenvolvido. 

Quanto a permeabilidade, esta se mostra mais im

portante nas obras de barragens onde as caracteristicas de per

colação são de primeira importância. Os principais ensaios de 

laboratõrio utilizados são o Ensaio de Permeabilidade de Carga 

Constante para as areias e Ensaio de Permeabilidade de Carga Va 

riãvel para as argilas. Quanto aos ensaios de campo tem-se os 

Ensaios de Bombeamento e os Ensaios de Permeabilidade em furos 

de sondagem (carga e vazão constante e carga variãvel) (HVORSLEV 

(16) e LIMA (ss)). 

Para a fase do Projeto Executivo, o numero de 

sondagens e ensaios de laboratõrio são aumentados a fim de se 

conseguir refino nos dados,possi~ilitando um conhecimento maior 
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do su6solo. A AB-NT (:NB.R-8036/83 ( 2)) e algumas grandes empre

sas estatais, em função da fase do projeto e do tipo deste indi 

ca um numero m1nimo de sondagens a serem executadas. 

No caso de construção sobre solos moles e fre

quente a necessidade das seguintes informações: 

Traçado de grãficos indicando a variação da re 

sistência ao cisalhamento nao drenada com a 

profundidade; 

Traçado de grãficos com variação de parâmetros 

do adensamento, tais como o 1ndice de compres

são, o coeficiente de adensamento e a pressao 

de prê-adensamento com a profundidade. 

A. investigação geotêcnica detalhada e bem exe 

cutada permite minimizar os problemas de implantação de uma o

bra em ãreas de aterros sobre solos moles. Com relação ao Se

tor Pinheiros permitiu-se delimitar com maior cuidado areas pa

ra construções de edif,cios e outras para construções mais le

ves; alem disto, foi poss,vel detectar os pontos da infra-estru 

tura urbana e sanitãria com provãvel necessidade de substitui 

ção de solo mole. Este fato ajudou de sobremaneira ãs preci

sões dos cronogramas f1sicos do projeto. Quanto a ultima etapa 

de Investigação durante a construcão, ê fundamental que sedes

taque a sua importância para a obra em questão. As variações 

bruscas da espessura de solo mole de ponto para ponto mostrou a 

necessidade de execução de furos de sondagens para comprovares 
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te fato. As ''surpresas'' foram frequentes. Assim, raro nao foi 

o caso de afloramento de material mole onde foi necessãria cam

panha de sondagens de reconhecimento para fins de determinação 

de espessura de solo a se substituir. 

V.2 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ENSAIOS DE LABORATORIO E DOS 

ENSAIOS DE CAMPO 

Como sera visto nos prõximos capitulos, nao foi 
. 

possivel coletar amostras de boa qual idade para executar ensaios 

geotecnicos de laboratõrio. E importante tambem enfatizar que 

o solo de fundação apõs a execução do aterro em alguns locais 

estava completamente deformado (amolgado) em decorrencia do pr~ 

cesso construtivo de expulsão do material mole e dragagem par

cial. Nestas condições, e dificil, senão impossivel, .. definir 

as propriedades do solo no campo atraves de ensaios de laboratõ 

rio. Apresenta-se a seguir as vantagens e desvantagens dos en

saios de laboratõrio e campo propostas por JAMIOLKOWSKY et al 
. -

(37) em trabalho apresentado no XI ICSMFE. 

• Ensaios de Laboratõrio 

l - Vantagens: 

- Condições de contorno bem definidas; 

- Condições de drenagem estritamente controladas; 

- Caminhos de tensões pre-selecionados e bem de

finidos são seguidos durante o ensaio; 
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Em princípio campos de deformação uniformessão 

impostos aos corpos de prova o que possibilita 

a aplicação das teorias da mecânica dos continues 

para interpretação dos resultados dos ensaios; 

- A natureza do solo e nuances físicas sao bem i 

dentificadas. 

2 - Desvantagens: 

Em solos coesivos, os efeitos de perturbação e 

amostragem são inevitáveis ate mesmo nas cham~ 

das amostras indeformadas de alta qualidade; 

Em solos nao coesivos a obtenção ~de amostras 

indeformadas e ainda um problema insolúvel na 

prãtica diãria; 

O pequeno volume dos corpos de prova nao incor 

poram detalhes da macroestrutura e heterogenei 

dade dos depõsitos naturais, isto leva a duvi

das do quão extenso o comportamento de campo 

de uma grande massa de solo pode ser modelada 

com sucesso por ensaios de laboratõrio de pe

quena escala; 

Fatores causadores de formação de planos de ci 

salhamento durante ensaios de laboratõrio sao 

ainda pouco entendidos. Deve ser enfatizado 
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que uma vez que estes planos sao desenvolvidos 

num corpo de prova, as deformações se concen

trarão ao longo deste plano e os deslocamentos 

e tensões medidos nas fronteiras serao conse

quentemente não mais uma função ao comportame~ 

to tensão x deformação do material ensaiado; 

Em princípio a natureza descontínua de informa 

ção obtida em laboratõrio de determinadas amo~ 

tras em determinados pontos pode levar a mode

los errôneos do comportamento de grandes mas

sas de solos; 

- Em termos gerais, explorações de solo baseados 

em ensaios de laboratõrios com retirada de a

mostras são mais caras e demoradas do que ex

plorações que façam uso de têcnicas ''in situ''. 

• Ensaios de Campo 

l - Vantagens: 

Um volume maior de solos ê ensaiado do que e 

normalmente feito na maioria de ensaios de la

boratõrio, portanto ensaios ''in situ" deveriam 

a princípio refletir mais acuradamente a influ 

ência da macroestrutura nas características me 

didas do solo; 
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- Muitos equipamentos em uso corrente produzem 

um registro continuo do perfil do solo quepe~ 

mite que se determine a macroestrutura do solo 

e contornos das camadas e a estratigrafia com 

maiores detalhes e representatividade; 

Alguns ensaios podem ser aplicados em solos em 

que ê impossivel a amostragem indeformada. E

xemplo: Solos não coesivos, solos com macroes

trutura altamente desenvolvida, solos em vãrias 

camadas ou heterogêneos e argilas altamente 

fissuradas; 

- Os solos sao ensaiados, no seu ambiente natu-

ral, em condições que podem não ser preserv! 

das em ensaios de laboratõrio; 

- De uma forma geral, a investigação do solo,por 

meio de técnicas ''in situ" ê mais econômica e 

consome menos tempo do que as investigações ba 

seadas em ensaios de laboratõrio; 

2 - Desvantagens: 

As condições de contorno em termos de tensão e 

deformação são fracamente definidas e uma in

terpretação racional dos ensaios ''in situ" e 

muito dificil; 
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As condições de drenagem durante os ensaiossão 

geralmente desconhecidas; 

O grau de pertubação causado em ensaios com p~ 

netração de hastes no terreno (exemplo: Piezo-

cone e Ensaios Dilatometricos) e geralmente 

grande porêm de magnitude desconhecida; 

- Modos de deformação e ruptura impostos no solo 

circundante durante o ensaio são geralmente d~ 

ferentes daqueles causados pelas obras de Eng~ 

nharia Civil; 

- Os campos de deformação no solo sao desunifor

mes e as taxas de deformação são maiores do que 

aquelas aplicadas em ensaios de laboratõrio ou 

aquelas que são antecipadas na fundação da es

trutura. 

Com exce:ção do SPT, que permite a identifica

çao de amostras coletadas, outros ensaios 

''in situ'' não permitem uma visualização doso

lo ensaiado. 

V.3 - TIPOS DE SONDAGENS UTILIZADAS NO PROJETO RIO 

A sondagem com realização de ensaio de penetra -

çao dinãmica, originãria da América do Norte, ê a mais difundi

da no Brasil. A simplicidade do ensaio, a possibilidade de tra 
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balho em locais de difícil acesso e o custo relativamente bai

xo tornam frequente a realização deste tipo de sondagem durante· 

as fases de uma investigação de campo. O Ensaio de Penetração 

Dinâmica, SPT ("Standard Penetration Test") é um ensaio realiza 

do geralmente a cada metro nos furos de sondagem a percussão e 

tem sido usado com frequência para determinar diversas caracte

rísticas e parâmetros fundamentais dos solos (De MELLO ( 2 5) ). 

Obtem-se também amostras deformadas para determinação de algu

mas características do solo penetrado. 

As amostras obtidas dependendo do seu grau de 

pertubação tem sido enquadradas em uma das duas classificações 

a seguir: Amostras deformadas e amostras indeformadas. Esta elas 

sificação no entanto vem sendo criticada uma vez que a condição 

de amostra indeformada na realidade ainda não foi conseguida. A 

penetração do tubo amostrador, por mais fino que este seja ou 

mais refinada seja a técnica de amostragem, resulta em alguma 

pertubação do material pois que a amostragem altera o estado de 

tensões "in situ". Portanto, na realidade elas podem ser clas

sificadas como amostras semideformadas. 

A sondagem que utiliza a perfuração com circula

çao d'ãgua em toda a sua extensão é executada para simples reco 

nhecimento e principalmente para detectar camadas de solos re -

sistentes e profundidade do leito rochoso. 

No Projeto Rio estes dois tipos de sondagem fo

ram utilizados para reconhecimento do subsolo e caracterização 

dos solos moles da ãrea. 
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V.4 - A PROSPECÇAO GEOTtCNICA DO SETOR PINHEIROS 

No Setor Pinheiros foram programadas Investiga -

çoes Geotêcnicas visando atender desde a fase de reconhecimento, 

anteprojeto e projeto executivo atê a fase de execução da obra. 

Foram ao todo executadas 347 sondagens sendo 95 

sondagens a percussão, 214 sondagens por lavagem e 38 sondagens 

para implantação da instrumentação. Alêm disto, para fins deu 

ma primeira aproximação da resistência ao cisalhamento não dre

nada foram realizados ensaios de Palheta, em um furo, a trêspr~ 

fundidades diferentes. Foram tambêm retiradas de alguns furos 

51 amostras "i ndeformadas" (tipo "Shel by" de· 2", 3" e 4") para 

moldagem de corpos de prova para Ensaios de Adensamento, Com

pressão Triaxial e Compressão Simples. A figura V.3 mostra a 

distribuição final das principais sondagens ao longo do terreno. 

Durante a execuçao do aterro foram realizadas 

sondagens de reconhecimento e instaladas placas de recalque vi

sando acompanhar a evolução da formação de camadas e dos recal

ques advindos do aterro. Tais sondagens produziram informações 

iniciais que permitiram que as empresas responsãveis pela cons

trução do aterro o subdividissem em duas ãreas distintas, con

forme a figura V.l. 

- Ãrea em torno da Ilha dos Pinheiros no qual con-

sideravam que o aterro houvesse 

quase que totalmente o solo mole; 

substitui do 

- Ãrea restante de perfil de subsolo irregular; 
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A necessidade de se viabilizar a implantação de 

cerca de 2000 unidades habitacionais fez com que a antiga CESHE 

-BNH projetasse um conjunto de investigações geotêcnicas objet~ 

vando definir com maior precisão a fronteira entre estas duas 

regiões. Ao longo da linha inicialmente proposta programou -se 

uma campanha de sondagens por circulação de ãgua e cada uma des 

tas sondagens serviu de referência para o avanço ou recuo des

te limite. Foi tambêm programado um conjunto de furos na area 

de forma a se poder localizar com maior precisão as areas a se

rem ocupadas por habitações, ruas e passarelas. definindo as di

retrizes da ocupação da ãrea. O resultado destas investigações 

ê mostrado na figura V.2 que define: 

- Ãrea no entorno da Ilha dos Pinheiros com sub

solo arenoso e com ocorrências eventuais de 

bolsões de argila mole. Terreno para ocupação 

imediata comportando 2247 unidades unifamilia

res, chamadas embriões de 1 ou 2 pavimentos com 

area construída media de 20m 2 podendo geminar 

atê cinco unidades; 

- Ãrea paralela ã Avenida Bento Ribeiro Dantas 

com subsolo errãtico chegando a apresentares

pessura de 12m de material mole. Foi destina

da ã ocupação imediata por unidades multifami

liares, num total de 34 blocos de apartamentos 

de 5 pavimentos. Para cada prêdio foram pro

gramadas e executadas duas sondagens a percus

sao; 
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- ~rea interna contígua ã dos blocos com subsolo 

irregular destinada a ocupaçao por equipamen

tos comunitãrios como escolas, creches, centros 

comunitãrios, e etc ... 

- Restante do terreno com subsolo irregular des

tinado a construção futura, deixado a adensar 

e servindo como "bota-fora" da obra. 

Outras sondagens foram executadas em toda a area 

para esclarecer duvidas localizadas com relação ao perfil geo

tecnico como por exemplo: condição do subsolo em pontos de ins

talação de postes de transmissão da rede eletrica, lotes que 

causaram duvidas na construção, pontos de instalação de fossas 

sanitãrias, implantação da infra-estrutura sanitãria e etc ... 

As informações obtidas com a prospecçao geotecn! 

ca do campo se complementaram com os seguintes ensaios de labo

ratorio. 

- Ensaios de Compressão: Simples 

Tri axi a 1 {UU) 

- Ensaios de Permeabilidade: 02 ensaios 

- Ensaios de Adensamento: 42 ensaios 

- Limites de Atterberg: LL: 36 ensaios 

LP: 36 ensaios 

05 ensaios 

31 ensaios 
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- Curvas granulomêtricas: 36 curvas 

- Yndices Fisicos: Yn 80 determinações 

ys 80 determinações 

w 80 determinações 

Encontram-se apresentadas neste trabalho apenas 

as curvas, boletins e tabelas de ensaios que tenham sido de in

teresse especifico para as anãlises aqui desenvolvidas. 

V;5 - PERFIS REPRESENTATIVOS DO SUBSOLO DO ATERRO DO SETOR PI

NHEIROS 

Foram traçados dois perfis geotêcnicos configu

rando o subsolo apôs a execuçao do aterro do Setor Pinheiros. A 

figura V.4, em anexo, apresenta a localização do traçado dos 

dois perfis em questão. Os perfis foram traçados em duas dire

çoes diferentes, aproximadamente perpendiculares, atravessando 

areas de interesse ao estudo. O perfil I (figura V.5) apresen

ta um comprimento de 760m enquanto o perfil II (figura V.6) tem 

705m de comprimento. De uma forma geral apresentam-se camadas 

variãveis de argila sobrepostas por camadas de aterro hidrâuli-

co apoiadas sobre o solo sedimentar original da ãrea. Camadas 

siltosas e turfosas aparecem tambêm, apesar de ocorrerem em me

nor frequência. Os solos de granulometria intermediâria tambêm 

aparecem sendo os mais comuns as argilas siltosas, os siltes a

renosos e as argilas silto-arenosas. A localização do terreno 

na beirada da Baia de Guanabara e a utilização de emprêstimo p~ 

ra execução do aterro localizados no fundo da Baia produziram 
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camadas de solos misturados a valvas (conchas) trazidas na hi

dromecanização ou do prõprio local. Os perfis se mostram com 

variação acentuada nas espessuras de camadas e ocorrências de 

solos. As espessuras de aterros variam de alguns centimetros ~ 

tê cerca de 12m; as argilas orgânicas e argilas siltosas 
~ 

· vao 

desde pequenos bolsões, com alguns centimetros, atê a faixa dos 

13m de espessura. As ocorrências de turfa são observadas em p~ 

quena quantidade podendo em alguns pontos atingir 2m de espess~ 

ra. O nivel d'ãgua se mostra influenciado pela proximidade da 

orla maritima, sua posição ê normalmente prõxima ou concidente 

com o riivel do terreno. O nivel do terreno, antes da execuçao 

do aterro, apresentava-se em torno da cota O.O conforme a anâl! 

se dos levantamentos aerofotogramêtricos iniciais. Acompanham 

os perfis geotêcnicos traçados (figuras V.5 e V.6), dados de U

midade, Limites de Atterberg (LL, LP, e IP), distribuição do 

SPT com profundidade determinados para a maior parte dos furos 

de sondagem que compuseram estes perfis. A observação dos per

fis mostra que as camadas de argila orgânica apresentaram indi

ces de penetração (SPT) nulo. As camadas de aterro não ultra -

passam os 10 golpes, indicando que o aterro hidrâulico atingiu 

compacidades mêdiat. As camadas turfosas se apresentaram tambêm 

com indice de penetração nulo. As determinações dos Teores de 

Umidade e dos Limites de Atterberg não se apresentam em grande 

profusão. Para os furos SP22, SP24, SL79, SP77, SL81 .A, SL.82, 

SP.88 e SP.90 (figuras V.5 e V.6) foi feita apenas uma determi

naçao, em carãter informativo, a uma profundidade determinada , 

destes parâmetros. Nos furos SP25, SP75, SP76, SP79 e SP87 (f! 

guras V.5 e V.6) o maior numero de informações permite que se 

perceba a tendência de variação dos valores de umidade com a pr~ 
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fundidade. Conforme o esperado para os solos normalmente aden

sados em depõsitos recentes estes valores tendem a diminuir com 

a profundidade e e o ~ue se ve para o SP25, SP76 e SP79. Com re-

1 ação aos Limites de Alterberg espera-se que os solos do Setor 

Pinheiros se apresentem com teores de umidade mais prõximos do 

Limite de Liquidez. Nas figuras V.5 e V.6 este fato pode ser 

constatado na maioria dos casos. 

V,6 - CRITERIO DE ADOÇAO DE PARÂMETROS GEOTECNICOS PARA SO

LOS DO SETOR PINHEIROS 

Para se estimar com fidelidade os recalques e n! 

cessãrio que se tenha parâmetros de compressibilidade represen

tativos das camadas e a geometria bem definida. O programa de 

investigações geotecnicas, como jã salientado, deve ser elabor~ 

do no sentido de prever uma quantidade suficiente de dados a 

ser executado em etapas. Inicialmente devem ser feitas sonda -

gens de reconhecimento para identificação e caracterização de 

perfis geotécnicos e depois sondagens com retirada de amostras 

em quantidade e de qualidade suficientes ao programa de ensaios 

necessãrios. A quantidade de amostras retiradas deve ser supe

rior a quantidade de amostras necessãrias aos ensaios pois em 

geral se desconhece a recuperação durante a amostragem e a qua

lidade das amostras que serão coletadas. 

O problema do Setor Pinheiros com respeito ao cãl 

culo dos recalques e que a camada argilosa e heterogênea pelos 

motivos, principalmente construtivos, jã salientados anterior

mente. Para este caso, se o vulto da obra justificasse e para 
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prever com uma acurãcia maior os recalques a serem desenvolvi -

dos, seria necessãria a execução de um programa de investigações 

geotêcnicas 5em mais amplo do que o executado. Face a não .•sei 

dispor destas informações, foi necessãrio adotar um critêrio vi 

sando estimar os parãmetros de compressi5ilidade dos "diversos 

pontos da ãrea do Setor Pinheiros. Este ctitêrio teve como fun 

damento inicial o Sistema de Classificação de Solos adotado pe

la Sociedade Internacional de Mecãnica dos Solos e Engenhariade 

Fundações (Sistema Unificado de Classificação) considerando ta~ 

oêm que os parâmetros de compressi.oilidade de uma amostra depe_i:,_ 

diam oasicamente de sua cota, E então apresentada a seguir a! 

nãlise dos ensaios de compressioilidade visando definir para c! 

da faixa de cotas os parâmetros caracterTsticos de compressiof

lidade em função da classificação do solo nesta cota, 

A figura V,7 apresenta o grãfico de plasticidade 

(LL x IP)_ utilizado pelo Sistema Unificado de Classificação no 

qual aparecem os principais tipos de solos do Setor Pinheiros, 

Como se pode notar pela figura, hã uma predominância dos solos 

CH e OH com !ndice de Plasticidade da ordem de 40% a 70%. 

No quadro V.2 sao mostrados os resultados funda

mentais dos Ensaios de Adensamento, Neste quadro os· ensai.os são 

numerados de l a 42 para identificação e são separados por furo 

de sondagem do qual foi retirada a amostra.para execúção ·destes 

ensaios e pela faixa de cota da amostra, As densidades dos gra~ 

vari:aram entre 2,43 e 2,67 para os solos CH, entre 2,58 e 2,60 

para os solos OH e 2,66 foi o valor das duas determinações fei

tas para o solo se. Para as argilas moles da Barragem de Jutur 



98 

naiba COUTINHO (:is) apresenta valores de densidade entre 1,90 e 

2,67. Em geral, a densi.dade em solos ê variãvel e a variação 

encontrada nestes ensaios emBora elevada pode estar correta em 

função da presença de matêria orgânica, Com relação ao peso es 

pecifico umido, para os solos CH os valores fioaram entre 14. l 

kN/m 3 e 15.9 kN/~ apresentando algumas discrepâncias como 19.l 

kN/m 3 do ensaio 3, por exemplo, que deve ter sido uma determina

ção mal procedida. Para o solo OH estes valores ficaram entre 

14.8 kN/m 3 e 17.00 kN/m 3 e para o se entre 21,0 kN/m 3 e 21.4 

kN/m 3
• Os ensaios das amostras dos furos SL79-A, SL81-A e· SL-82 

apresentam valores de peso especifico umido priiximos aos dos so 

los OH e CH sendo portanto, pouco provãvel que estes solos se 

classifiquem como se. Para os solos moles da barragem de Jutur 

nalBa COUTINHO ( 1 91 apresenta valores do peso especifico umido 

variando entre 10,6 kN/m 3 e 18,0 kN/m 3 enquanto que para argi

la cinza do Rio de Janeiro, RAMALHO ORTIGIIO (:7 '1 apresenta val_o 

res entre 12.7 kN/m 3 e 14,3 kN/m 3
• Quanto aos teores de.umida

de, para o solo CB eles ficaram entre 40% e 63% sendo que as 

determinações feitas para o SP-87 estão distantes destes valo

res (:105% e 112%1, para o solo OH tem-se valores entre 61% e 9:7% 

e para o se 21% e 24%, COUTINHO (~ 19 1 apresenta valores (.oarra

gem de JuturnaiBal que variam entre 41,2% e 424.0%, RAMALHO OR

TIG/\0 (:731 para o Sarapul apresenta valores da ordem de 106% a 

174% enquanto MASSAD (•al apresenta valores para o Vale do Rio 

Diana, na ~aixada Santista, da ordem de 96% a 145%. Os indices 

de vazios iniciais ficaram entre 0,97 e 2,42 para os solos ea 

0,50 e 0,57 para os solos se e. 1,85 e 2,01 para o s.olo OH, A 

moda de 'i'ndice.s de vazios para o SL79~A e. SL-82 parece identtfi 

car estes solos com os valores· do solo OH enquanto q.ue os'. do 
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SL81-A se asserneláarn com o solo Cl:I, COUTINHO ( 19), RAMALHO OR-
V 

TIGJ'.10 ( 1 s) e MASSAD (ss) nos tratíalhos para as ãreas jã citadas, 

apresentam faixas de variação de 1ndices de vazios respectiva -

mente de 1,08 a 8,90, 2,46 a 4,46 e 2,70 a 2,90. Os valores de 

pressoes de pré-adensamento variam entre 25 kN/rn 2 e 80 kN/rn2 Pi 

ra o solo CH, 65 kN/rn 2 e 80 kN/rn 2 para o solo SC e 16 kN/rn e 

40 kN/rn 2 para o solo 01:1. O 1ndice de compressão varia , entre 

0,61 e 1,26 para o solo CH, 0,08 e 0,11 para o solo se e 0,60 e 

0,93 para o solo OH, A relação de cornpressao apresentou faixas 

de variação de valores entre 0,13 e 0,38 para o sol-0 CH, 0,05 e 

0,07 para o solo SC e Q,24 e 0,32 para o solo OH, Estes três 

Dtlimos parâmetros serão estudados no Cap1tulo VI. Quanto ao 

'índi.ce de eJ<pansão, seus valores ficaram entre Q,02 e O, 12 para 

o solo 01:1, 0,02 para o solo se e 0,07 e 0,17 para o solo CH, P! 

ra a grande maioria dos ensai.os o grau de saturação apresentou

se em torno de 100%, Algumas discrepâncias ocorreram corno no 

ensaio 26 onde o grau de saturação foi. de 68%, Outros aspectos 

valem ainda se.r 06:servados com relação ao quadro V,5. sane-se 

que com o aumento da profundidade o 'índice de vazios tende a ~i 
. ~ 

rninuir fazendo com que o teor de umidade tamtíêm diminua, Tom~n 

do por eJ<empl o o caso do s•ol o 01:l os valores de 1ndices de vazios 

e teores de umidade para faixa de cota de o,oo a 2,00m são na 

maiori.a das vezes mais altos- do que. os da faixa de '2,00m a'4 100m, 

No ensaio 20 este fato não i otíservado, A aplicação da relação 

Se .s wG demonstra que a ide.nti.dade não es.ta se.ndo oile.decida con 

clúi.ndo-se que estas dete.rminações· não s-ão confi.'ãveisc. 05:'ser--

vam-sce neste quadro valores muitas vezes muito diferentes does

perado fato es•te que s•e mos-tra usual e.m otíras do tipo do Proje

to Rio. 
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Os quadros V.3, V.4 e V.6 apresentam os parame -

tros característicos dos solos CH, OH e SC para as diversas fai 

xas de cota que foram utilizadas para este critério: O,OOm a 

2,00m, 2,00m a 4,00m, 4,00m a 6,00m e 6,00m a 8,00m, Os valo

res apresentados nestes quadros são as medias dos valores ooti

dos de ensaios executados p ;ra as mesmas faixas de cotas de um 

dado tipo de solo. 

Fica simples utili~ar o criterio adotado para se 

estimar as propriedades em um ponto qualquer, verifica-se sua 

posição utilizando-se as plantas das figuras V,8, V.9, V.10 e 

V.11 e as propriedades são determinadas usando-se os quadros V.~ 

V.4 e V.5, 

O critério adotado pretende estimar .os parame

tros, de. compressiõili.dade de uma forma mais raciona·1, no entan

to, pelas suas incertezas, por não considerar amolgamento, qua

l idade das amostras e etc.,,, pode vir a ser um me todo não ideal. 
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ETAPAS DA INVESTIGAÇ)\O o B J E T I V o s 

- Definição .da natureza das formações locais 
e as caracteristicas do subsolo definindo-

INVESTIGAÇOES PRELIMINA- se as ãreas mais adequadas ã construção. 

RES ou RECONHECIMENTO Constroem-se os primeiros perfis do subso-
1 o. 

- Estudo mais elaborado das ãreas definidas 
na etapa anterior. Procede-se ao traçado 
de perfis geotécnicos mais detalhados do 

INVESTIGAÇOES PARA subsolo. 

ANTEPROJETO 

- Aprimoramento dos dados com aumento do grau 
INVESTIGAÇOES PARA PROJE- de confiança das caracteristicas do mate -

rial (parâmetros de compressibilidade, re-
TO EXECUTIVO sistência· ao cisalhamento e caracterização 

do solo). 

INVESTIGAÇOES DURANTE A - Etapa relativa ao surgimento de aspectos 
não previstos nas etapas anteriores. Faz-

CONSTRUÇAO se necessária a complementação das investi-
gações de campo e laboratõrio. 

QUADRO V. 1 - Etapas das Investigações Geotécni cas ( LIMA ( s s)). 

ENSAIOS CARACTERISTICOS 

CAMPO LABORATORIO 

o Sondagens: 
- Trado 
- de Reconheci-

menta por La-
vagem 

- a Percussão 
o Instrumentação 

- Acréscimo do nu- - Ensaios de ca-
mero de sonda - racterização 
gens - Ensaios de Re-

- Ensaios de campo sistência ao 
Cisalhamento 

- Ensaios de Com 
pressibilidacíe 

- Ensaios de Per 
meabilidade -

- Idem com aumento - Idem com aumen 
do n9 de ensaios to do n9 de -

ensaios 

- Idem conforme a - Idem conforme 
necessidade do a necessidade 
problema em que~ do prob 1 ema en 
tão questão 

o 
N 
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FAIXA OE PESO TEOR DE !NDICE DE PRESSM DE FURO DE DENSIDADE ESPECIFICO VAZIOS GRAU DE !NO ICE DE ÍNOiCE DE RELAÇÃO DE 
ENSAIO SONDAGEM COTA DOS GRMS OMIDO UMIDADE INICIAL PRE-AOENSAMENTO SATURAÇi'l:O COMPRESSÃO EXPANSÃO COMPRESSAO 

(M) 

' (kvm3) i') 
'º 

(kN/m 2
) ($) e, e, CR ,. 

• o w e s 
Ol 0.00-2.00 2. 64 15. 6 69 1.85 27 98 0.69 o.os 0.24 --
01 SP - 75 0.00-1.00 2.64 15. 9 71 l. 85 36 100 o. 61 0.06 0.11 

03 (CH) '1.00-6.00 2. 67 19 .1 '1 0.97 80 100 0.26 0.04 O. 13 

04 4.00-6.00 2.67 18. 7 40 0.99 110 100 0.28 o.os 0.14 

os SP - 77 2.00-4.00 2.66 21. 4 21 O. 50 65 100 o.os 0.02 o.os 
06 (5C) 2.00-4.00 2. 66 21 .o 24 º· 57 80 100 O. 11 0.02 0.07 
07 2.00-4.00 2.60 15.8 73 l .84 36 100 O. 72 0.09 0.25 
08 2.00-4.00 2.60 1 16. 2 72 1. 75 47 100 0.57 0.02 0.24 

09 SP - 80 4.00-6.00 2.60 1 14. 6 92 2.42 29 98 l. 13 a. 12 0.33 
10 (CH) 4.00-6.00 2.60 1 14. 9 91 2.33 35 1 100 1.26 0.10 0.38 
11 6.00-8.00 2.58 15. 9 1 64 l.66 ,o 100 0.83 O. lC o. 31 

12 6.00-8.00 2.58 16.3 58 l.49 47 100 0.60 0.07 O. 24 

13 SP - 87 4.00-6.00 1 2.43 14.5 105 2.20 31 100 0.90 0.09 0.28 

14 (CH) 4.00-6.00 2.43 14. l ll2 2.35 25 98 0.93 0.06 0.28 

15 0.00-2.00 2. 59 14.8 87 l. 85 22 97 0.79 0.13 1 0.28 

16 0.00-2.00 2, 59 14. 9 1 99 2.06 30 100 0.98 1 O. 17 o. 32 
17 2.00-4.00 2. 60 15.4 1 84 l. 80 18 100 0.68 0.09 . O, 24 

18 1 SP - 92 2.00-4.00 2.60 1 15. 6 1 77 1. 69 15 100 0.68 o. 11 0.25 

19 
(OH) 2.00-4.00 2. 58 15. 2 1 86 l. 85 25 100 1 0.70 0.07 0.25 

20 2.00-4.00 2.58 15. O 96 2.01 16 98 0.78 o. 10 0.26 

2l 2.00-4.00 2.59 15. 6 61 1.29 25 100 0.65 0.08 0.28 

22 2.00-4.00 1 2.59 15.5 75 1.58 35 100 o. 69 1 0.09 0.27 

23 2.00-4.00 2.60 1 17 .o 65 1. 38 36 100 O .61 1 0.12 0.25 

24 2.00-4.00 1 2.60 16. 2 67 l. 41 40 99 0.60 1 0.07 0.25 

15 0.00-2.00 1 2 .53 15.8 76 1.83 43 100 o. 79 0.14 0.28 

26 0.00-2.00 2. 53 11. 6 75 2. 12 28 58 º· 97 1 o. 12 0.25 1 
27 1 SL-79-A 0.00-2.00 1 2. 53 15. 1 81 2.02 60 100 1. 22 1 0.16 0.40 

28 0.00-2.00 1 2. 53 15. l i 82 2.06 51 100 0.96 1 0.18 0.64 

29 0.00-2.00 1 2.53 20. l 83 1 1.30 58 100 0.83 O. 13 0.36 

30 0.00-2.00 1 2. 53 J 5 .4 81 l. 99 60 100 l.27 1 O. 22 o. 43 

31 2.00-4.0D f 2.49 ]4.8 
' 

92 2.24 45 100 l .06 1 D. 23 0.33 

32 2.00-4.00 2. 49 14. 5 1 93 2.32 33 l 00 1. 43 1 0.29 0.43 

33 
SL-81-A 2.00-4.00 1 2.l9 13. 5 109 1 2.82 14 96 0.98 1 0.18 0.26 

34 2.00-4.00 1 2. 49 14. O 105 2. 64 21 97 1 .16 1 0.20 0.32 

35 2.00-4.00 1 2. 49 ]3 .4 89 2 .2'1 25 88 l. O,õ 0.23 0.33 

35 2.00-4.00 2.49 14. 1 108 2. 68 15 100 1. 28 0.18 0.35 

37 4.00-6.00 2. 52 15. 3 92 1.91 69 100 1.30 O. 14 0.45 

38 4.00-6.00 2.52 15. 2 91 1. 90 22 96 0.60 0.09 0.21 

39 SL - 82 4.00-6.00 2.52 15. 3 92 l. 92 35 100 0.97 D. 15 0.33 

40 4.00-6.00 2.52 14. 7 100 2.08 40 96 1. 05 O. 14 o. 34 

41 4.00-6.00 2. 52 15.0 92 1.90 37 92 0.97 0.10 O .33 

42 4.00-6.00 2.52 15. 1 89 l.84 49 97 1. 26 0.07 0.44 

CUAORO V.2 - Quadro de Valores dos Ensaios de Adensamento do Setor Pinheiros 
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FAIXA DE LIMITE LIMITE DE !NDICE DE DENSIDADE PESO TEOR DE !NDICE PRESS)IQ DE GRAU DE !NDICE RELAÇ)\Q DEI FURO DE DE ESPECIFICO DE TNDICE DE 
COTA SONDAGEM LIQUIDEZ PLASTICIDADE PLASTICIDADE DOS OMIDO UMIDADE VAZIOS PRE-ADENSAMENTO SATURAÇ)\Q COMPRESS)\Q DE COMPRESS)\QI 
(M) (%) LL (%) (%) GRIIOS (%) IN!CIAL ( kN/N 2

) (%) 
Cc 

EXPANSIIO 
LP IP s (KN/m 3 )yn w o' s Cs CR i e 

0.00-2.00 SP - 75 95 28 67 2.64 15.8 71 1.86 32 99 0.65 0.07 0.23 
1 

2.00-4.00 SP - 92 93 28 65 2.58 15. 1 78 1.43 21 99 0.74 0.09 0.30 

2.00-4.00 SP - 92 87 30 57 2.59 15.6 70 1.44 30 100 0.67 0.09 0.27 

2.00-4.00 SP - 92 87 26 61 2.60 16.8 55 1.40 38 l 00 O. 61 o.lo 0.25 

2.00-4.00 SP - 80 98 32 66 2.60 16.0 73 1.80 42 100 0.70 0.06 0.25 

2.00-4.00 MEDIA 93 29 64 2.60 16.4 64 1.60 40 100 0.65 o.os 0.25 

4.00-6.00 SP - 75 110 34 76 2.67 18.9 41 0.98 95 100 0.27 0.05 o. 14 

4.00-6.00 SP - 80 84 34 50 2.60 14.8 92 2.38 32 99 1. 20 0.11 0.36 

4.00-6.00 MEDIA 97 34 63 2.64 16.8 67 1.68 64 100 0.74 0.08 0.25 

6.00-8.00 SP - 80 93 27 66 2.58 16. l 61 1.58 49 100 0.72 0.09 0.28 

QUADRO V.3 - Parâmetros Caracteristicos dos Solos CH do Setor Pinheiros 
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FAIXA DE COTA (m) 0.00 - 2.00 2.00 - 4.00 4.00 - 6.00 

FURO DE SONDAGEM SP-92 SP-92 SP-87 

LIMITE DE LIQUIDEZ (%) (LL) 95 90 117 

. 

LIMITE DE PLASTICIDADE (%)(~ 41 41 58 

TND!CE DE PLASTICIDADE (%)(IP 54 49 59 

DENSIDADE DOS GRAOS (o) 2,59 2,60 2,43 

PESO ESPECIFICO OM!DO (kN/m 3 )(Yn) 14,9 15, 6 14,3 

TEOR DE UMIDADE ( % ) (w) 81 76 93 

TNDICE DE VAZIOS INICIAL (t0 ) 2,00 l , 86 2,28 

PRESSAO DE PRt-ADENSAMENTO 25 18 28 (kN/m 2
) ( 0 ' cl 

GRAU DE SATURAÇAO ( % ) (S) 99 100 1 99 
1 1 

' 1 

TNDICE DE COMPRESSAO ( Cc) 0,89 0,68 O, 92 

lNDICE DE EXPANSAO (Cs) O, 1 5 o, lo 0,08 

RELAÇAO DE COMPRESSAO (CR) 0,30 0,24 0,28 

QUADRO V.4 - Parâmetros Caracteristicos dos Solos OH do Setor Pi

nheiros 
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FAIXA DE COTA (m) 2.00 - 4.00 

FURO DE SONDAGEM SP-77 

LIMITE DE LIQUIDEZ (%) ( LL) 45 

LIMITE DE PLASTICIDADE (%) ( LP) 18 

TNDICE DE PLASTICIDADE (%) ( I p) 27 

DENSIDADE DOS GRAOS ( o ) 2,66 

PESO ESPECIFICO OM!DO (kN/m 3
) (Yn) 21 , 2 

TEOR DE UMIDADE (%) ( w) 23 

1NDICE DE VAZIOS INICIAL (9,0 ) 0,54 

PRESSAO DE PRt-ADENSAMENTO ( kN/m 2
) (o' cl 73 

GRAU DE SATURAÇAO (%) (S) 100 

INDICE DE COMPRESSAO (Cc) O, 1 O 

!NDICE DE EXPANSAO ( Cs) 0,02 

RELAÇAO DE COMPRESSAO (CR) 0,06 

QUADRO V.5 - Parãmetros Caracteristicos dos Solos SC do Setor Pi

nheiros 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDOS DA COMPRESS1~ILIDADE DAS CAMADAS 

VI.l - CRITICAS SO~RE A TEORIA DE TERZAGHI 

A Teoria do Adensamento de TERZAGHI ( 94 ) tem si

do nã muito tempo usada na prãtica corrente para calcular os va 

lores de velotidade dos recalques decorrentes do adensamento de 

depósitos de solos argilosos saturados. Muitas criticas surgi

ram com respeito a esta teoria~ in~meras outras soluções exis

tem mas ainda at~ noje essa teoria continua sendo empregada. O 

uso desta teoria tem verificado que a sua acurãcfa ~ maior no 

que se refere aos valores dos recalques e menor no que diz res

peito ãs suas velocidades. 

O mecanis:mo que envolve. o processo do Adensamen

to nao fof ainda simulado de uma maneira satfsfatõria por uma 

teoria mais ampla e nem exi:stem dados suficientes de onserva

cões na natureza que permitam comprovar inte.gralmente a teoria de 

TERZAGHI ao longo de todo o tempo do processo de adensamento. 

TERZAGRI (:s.4 I_ oropos a Teoria do Adensamento Uni 

dimensional admitindo as seguintes hioõteses: 

- As de.formaçoe.s são unfdfmensionafs; 

- O solo encontra-se completamente saturado; 
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Os elementos do solo (âgua e grãos) sao incom

pressiveis; 

- O solo e considerado homogêneo; 

- Existe constância das propriedades do solo; 

- t vâlida a lei de DARCY; 

- Existe uma relação linear entre as Pressões E

fetivas e as Deformações Volumêtricas; 

- Ausência de viscosidade estrutural da argila. 

Era do conhecimento de TERZAGHI (9s) que algumas 

das hipõteses que foram admitidas não representavam o comporta

mento real do solo. TERZAGHI (9 3) somente utilizou estas apro

ximações para conseguir obter uma solução analítica para a Teo

ria do Adensamento. 

Um dos parâmetros mais discutidos e criticados da 

Teoria Unidimensional do Adensamento de TERZAGHI ( 93 ) ê o Coefi 

ciente de Adensamento "C/, que na realidade ê uma relação entre 

diversos parâmetros (Módulo Edomêtrico - (M), Coeficiente de Per 

meabilidade (k) e Peso Específico da âgua (yw)). 

y 
w 

(VI.l) 
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Pode-se tambêm calcular este parâmetro utilizan-

do a expressao. 

k(l+9.
0

} 

c = -----v 
(VI.2) 

Aplicando estas simplificações, Terzaghi chegou 

a seguinte equação do Adensamento: 

au = c 
V 

a 2 u 
(VI.3) 

a t a z 2 

TERZAGHI (9') provavelmente fez uso da expressao 

(VI.l) para simplificar a equação (VI.3) e considerou CV cons

tante durante todo o processo do Adensamento para poder facili

tar a resolução anal,tica da equação (VI.3). 

No trecho normalmente adensado, as variações no 

Me no k sao contrabalançadas uma pelas outras tornando razoã -

vel a consideração de Cv como uma constante. Por um outro lado 

se o adensamento se inicia no trecho prê-adensado e cresce atê 

a pressão de prê-adensamento, não ê mais segura a consid~ração 

de Cv constante. A unica justificativa para o uso do Cv como 

constante ê o fato de que uma relação mais correta torna a solu 

ção anal,tica mais complexa. Neste caso, a solução pode ser ob 

tida considerando pequenos incrementas de carga com dfferentes 

valores do coeficiente de Adensamento. 
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Um resumo das crTticas sobre a validade destas 

premissas e suas consequências na Teoria de Adensamento Unidi -

mensional de TERZAGHI ( 93) foi apresentada por TAVENAS et. al 

(91) e serã aqui discutido brevemente. 

• Hip6tese 1: As Deformações sao Unidimensionais 

TERZAGHI (9') em sua teoria considera que as de

formações ocorrem apenas na direção vertical. Este fato e re-

produzido no ensaio de adensamento uma vez que o confinamento 

lateral imposto pelo anel impede que se processem deformações na 

direção horizontal. Em termos prãticos esta condição de defor

maçao unidimensional ocorre no caso do adensamento de um dep6s! 

to de grande extensão quando comparado com a sua espessura. 

Com relação as tensões, TERZAGHI (•3) considera 

o carregamento inicialmente todo transmitido a ãgua e com a evo 

lução do processo, dissipam-se as poro-pressões aumentando as 

pressoes efetivas. Um resumo dos mêtodos que tem sido propos

tos para previsão de acréscimos de poro-pressões que ocorrem d~ 

rante construções rãpidas de aterros sobre argilas moles satura

das pode ser encontrado em COUTINHO ( 19 ). O mais simples dos 

mêtodos, aplicãvel quando as condições de pressões impostas es

tão dentro dos limites do comportamento elãstico do solo argilQ 

soe baseado na aplicação direta da teoria da elasticidade. Ad 

mitindo-se que a argila e um material elãstico e isotr6pico e 

que estã saturada com um fluido incompressTvel, a variação do 

volume serã nula durante um carregamento não drenado; como con

sequência a pressão efetiva octaêdrica (c'ocTl permanece cons-
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tante durante o carregamento. Como a pressao total varia duran 

te o processo, o acréscimo de poro-pressões serã: 

llu = i'ICiv = ÍICIOCT = l / 3 (i'IC/1 + lló2 + llo 3 ) (VI.4) 

onde: 

l\01, i'IC2 e ÍIC/a sao os acréscimos nas tensões pri~ 

cipais. 

No caso particular da compressao unidimensional 

aqui estudada, tem-se simplesmente llu = i'IC1í = llov (VI.5) 

Procurando suprir algumas limitações do mêtodo e 

lâstico, SKEMPTON ( 85) propôs a equaçao 

llu = B ( l\0 3 + A(l\0 1 - llo,)) (VI.6) 

que é aplicâvel â condição axi-simétrica (triaxial) de solicita 

çao pois não leva em conta o efeito da tensão principal interm~ 

diâria. Os parâmetros A e B sao medidos experimentalmente em 

ensaios triaxiais não drenados. Para solos compressíveis e sa

turados tem-se B = l e a equação (Vl.6) fica 

(VI. 7). 

O parâmetro A tem sido observado variar com a razao de pré-ade~ 

sarnento (OCR), o nível de tensão cisalhante, as condições de s~ 

licitação e a sensitividade da argila. Seus valores podem ser 
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pouco menores do que O atê valores ligeiramente maiores do que 

1. Os valores negativos de A ocorrem para argilas muito prê-a

densadas e areias muito densas que tendem a expandir quando su

jeitas a tensões cisalhantes. Esta tendência ã expansão produz 

poro-pressões negativas que acarretam em valores negativos para 

A. Os valores de A maiores do que correspondem a solos fofos 

que rompem a aplicação de cargas. A explicitação matemãtica de 

A na equação (VI.7) traz 

L'.u - L'.cr3 
A = (VI.8). 

No caso de se admitir que a hipõtese de L'.u = L'.crv seja vãlida 

(TERZAGHI ( 93 )), a equação de SKEMPTON (as) fornece A= 1. Os 

valores surgidos da literatura para A devem ser usados apenas 

como uma primeria aproximação, na realidade este parimetro deve 

ser determinado para cada caso particular. 

Nos casos de obras, a L'.u inicial assume valores 

entre 0.7 e 0.9 L'.crv pois os recalques não são estritamente uni

dimensionais (TAVENAS ( 91 )). Os acrêscimos de tensão efetiva 

vertical são da ordem de 10 a 30% dos acrêscimos de carga verti 

cal aplicada promovendo recalques imediatos. Por este motivo 

BJERRUM e SKEMPTON (ªs) propuseram uma correçao para os 

recalques edomêtricos. Assim, o cãlculo dos recalques não de- , 

ve ser feito em função de 100% das tensões efetivas 

conforme assumido por TERZAGHI (93). 

verticais 
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• ~ipõtese 2: O Solo Encontra-se Completamente Saturado 

t raro que os solos argilosos se apresentem com

pletamente saturados com um fluido incompressivel. Os solos con 

têm normalmente quantidade de gás provenientes da decomposição 

de matêria orgânica que se apresentam algumas vezes sob a forma 

de bolhas e outras vezes dissolvido na água dos intersticios. 

Os depõsitos de argilas sedimentares são usualmente quase com

pletamente saturados, e em análises de camadas de argilas sub

mersas, nos seus estados naturáis, a completa saturação pode 

ser assumida. O fato do solo não estar saturado faz com que a 

compressibilidade do gás se traduza num reca}que imediato e ne

cessariamente a um valor de bu menor do que b0v. 

• Hipõtese 3: Os Elementos do Solo (água e grãos) sao Incompre~ 

siveis 

A incompressibilidade absoluta dos elementos que 

compoem o solo e algo a se questionar. Porem, esta hipõtese e 

aceitãvel tendo em vista que os grãos de solo e a água dos poros 

não sofrem apreciáveis mudanças de volume sob as cargas usual

mente encontradas na prática. Port~nto, verifica-se que estes 

elementos individualmente podem ser considerados rel.ativamente 

incompressiveis face a compressibilidade do esqueleto do solo. 

• Hipõtese 4: O Solo e Considerado Homogêneo 

t bastante dificil de se encontrar um depõsito 

argiloso homogêneo na natureza. Na realidade podem ocorrer va-
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riações do material em um mesmo depósito. A consequência sobre 

o processo do adensamento e imediata. A variação do tipo doso 

lo provoca variação em suas propriedades geotêcnicas o que pro

duzirâ comportamentos diferenciados. Não ê raro encontrar imer 

sos em depósitos argilosos lentes de areia ou no caso de ater

ros hidrâulicos bolsões de argila mole ou outros solos mais com 

pressfveis que comprometem a homogeneidade do depósito. 

, Hipótese 5: Existe Constância das Propriedades do Solo Duran

te o Processo de Consolidação 

Conforme jã salientado no infcio deste item, es

ta constância no tocante ao coeficiente de Adensamento ê relati 

va. Sabe-se atualmente que propriedades do solo tais como oco 

eficiente de permeabilidade e o coeficiente de compressibilida

de ou o módulo edomêtrico variam em função do indice de vazios 

durante o processo de adensamento. No trecho normalmente aden

sado para fins prâticos o valor de Cv serâ constante pois as va 

riações no Me no K se compensam. Torna-se, no entanto, variâ

vel no trecho prê-adensado para o normalmente adensado pois es

tas compensações não mais ocorrem. 

As hipóteses 4 e 5 permitem que se chegue a solu 

çao exata da equação do adensamento. 

, Hipótese 6: Validade da Lei de DARCY 

Durante o processo do adensamento ê sabido que a 

medida que a compressão do solo se desenvolve, ocorre escape da 
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agua dos vazios. A percolação da âgua pelos meios porosos e gi 

vernada pela Lei de DARCY (~s) que relaciona o coeficiente de 

permeabilidade do solo com o gradiente hidrâulico entre dois 

pontos entre os quais se deseja estudar a velocidade de escoa -

menta. O gradiente hidrâulico pode ser definido como a relação 

entre a diferença das alturas piezomêtricas destes dois pontos 

pela distância entre eles. O coeficiente de permeabilidade de

terminarã a maior ou menor velocidade para ocorrer percolação 

da ãgua pelo solo. Na realidade o caminho de percolação e maior 

do que a distância entre os dois pontos uma vez que os vazios 

formam canaliculos nao retilineos e a velocidade real de perco

lação e maior do que a velocidade media calculada. Em certos 

instantes do ensaio oedomêtrico incremental onde se medem as ca 

racteristicas de adensamento da argila os gradientes hidrâuli -

cos são extremamente elevados; questiona-se assim se os parame

tros assim medidos, em particul1ar a permeabilidade, podem ser! 

plicados diretamente ãs condições do terreno onde os gradientes 

são de 100 a 1000 vezes mais baixos. Alguns trabalhos sugerem 

a existência de um gradiente limite a partir do qual a lei de 

DARCY não serã mais aplicada (HANSBO (32)). Este fenômeno que 

pode ter importãncia capital no final do adensamento não estã 

ainda bem explicado e merece um estudo mais detalhado. 

• Hipótese 7: Relação Linear entre Pressões Efetivas e Deforma

ções Volumêtricas 

A relação linear entre as pressoes efetivas e as 

deformações volumêtricas e uma idealização. Esta hipõtese leva 

a limitações da validade desta teoria. A iínica :justifi'cativa 
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para o seu uso e que uma relação mais completa poderia fazer a 

anãlise extremamente complexa. Esta relação linear não é geral 

mente verificada na natureza e isto leva a conclusão que have

rão erros nos cãlculos dos recalques com o tempo. A adoção de~ 

ta hipõtese significa assumir que toda a compressão é devida a 

drenagem causada pelo excesso de poro-pressões. Por esta hipó

tese tem-se a porcentagem de adensamento ou percentual de recal 

que ig~al a porcentagem de dissipação de poro-pressões. Este 

condição, no entanto, não tem sido verificada na prãtica. 

, Hipótese 8: Ausência da Viscosidade Estrutural da Argila 

A relação linear entre a tensão vertical e o ín

dice de vazios na Teoria de TERZAGHI ('•) implica que uma com

pressao final (adensamento completo) é atingida para qüalóuer 

carregamento finito. No entanto, muitos tipos de solos aprese~ 

tam uma compressão secular (secundãria) que ocorre de uma forma 

que nao pode ser explicada por esta Teoria de Adensamento. Os 

métodos analíticos propostos nor BUISMAN em T/\VENAS et al ( 91 ); KOPPEJA.N 

(.,)_ e GIBSON e LO (_2s) para considerar a viscosidade estrutural nao 

são completamente satisfatõrias. Atualmente, prefere-se consi

derar esta viscosidade estrutural (adensamento secundãrio) fa

zendo a superposição dos adensamentos primãrio ·e secundãrio com 

a aplicação de métodos numéricos convenientes (GARLANGER e 

BUREYe.m TAVENAS et al (91), 

VI.2 - ENSAIOS DE ADENSAMENTO 

VI. 2. l - Introdução 

O estudo do adensamento em laboratório e feito a 
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travês de diversos tipos de ensaios. Dentre os ensaios de labo 

ratõrio, o ensaio de Adensamento Convencional ou Ensaio de In

cremento de carga em estigios (Ensaio Incremental} ê o mais di

fundido. Neste ensaio o solo ê colocado em um anel e ê submeti 

do a carregamento em estigios, durante, usualmente, 24 horas e 

com variações de um estigio de carregamento Pi., para o es'tigio 

seguinte (P2} obedecendo a razão QE = l. Atualmente, tem sido 
p l 

adotado como prãtica corrente, se proced~r a carregamentos com 

~P < l atê se atingir a pressão de prê-adensamento. 
p 

Apesar de sua grande utilização vale a observa

çao de que o ensaio convencional apresenta limitações por ser 

um ensaio demorado (dura de l a 3 semanas em mêdia) o que o tor 

na caro e nao permite medidas rãpidas dos parãmetros de compre~ 

sibilidade. 

O ensaio de adensamento deve ser realizado em u

ma amostra do solo e sob condições de forma a melhor represen

tar (simular) o processo de adensamento do campo. Foi para me

lhor simular as condições de carregamento de campo é que surgi

ram novos ensaios de adensamento. 

Alguns dos ensaios que vem sendo desenvolvidos 

podem ser enumerados: Ensaio a Taxa de Deformação Constante 

t"Constant Rate of Strain'' - CRSC). Ensaio com Gradiente de 

Carga Controlado (''Controlled Gradient Test'' - CGT}, Ensaio com 

Carregamento em Estãgios Multiplos (a 24 horas e ao término do 

adensamento primãrio) (''Multiple Stage Loading Test MSL"), En

saio em Estãgio Onico (''Simple Stage Loading'' - SSL), e outros. 
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O Ensaio a Taxa de Deformação Constante foi sug~ 

rido e desenvolvido por HAMILTON e CRAWFORD (•i) e CRAWFORD (•o). 

Estes autores consideravam que este ensaio poderia ser utiliza

do com vantagens têcnicas e econômicas em relação ao ensaio co~ 

vencional na determinação dos parâmetros de compressibilidade . 

Neste ensaio a amostra de solo ê carregada continuamente a uma 

velocidade constante, em pequenos incrementas de carga, sem pr~ 

vocar impacto na amostra. 

O aperfeiçoamento do Ensaio com Gradiente de Car 

ga Controlado foi de fundamental importância no estudo da Teo

ria do Adensamento Modificada (LOWE (ss)). Neste ensaio mantem 

-se a base do corpo de prova sem drenagem e controla-se o carre 

gamento no topo de forma a ter-se o gradiente constante ao lon

go de todo o solo ensaiado. Deixa-se o solo deformar, a veloc! 

dades determinadas, sob o carregamento estacionãrio e anotam-se 

os deslocamentos correspondentes. A construção de diagramas 

Ex log a' correspondentes a velocidades de deformação determi

nadas produz uma famflia de curvas a serem estudadas adiante. 

Observa-se nos Ensaios de Carregamento em Estã -

gios Múltiplos que a não ser pelo fato de que a drenagem e per-

mitida apenas pelo topo e que as poro-pressões são medidas na 

base estes testes são similares aos Ensaios com Incremento de 

Carga. A duração da carga utilizada pode ser de 24h ou o tempo 

suficiente para ocorrer o adensamento primãrio. 

O Ensaio com Carregamento Onico tem por objetivo 
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principal determinar com rapidez· a pressao de pre-adensamento 

dos solos. A sugestão do ensaio foi feita por LEROUIEL et al 

( 53) baseando-se no trabalho de MESRI e ROKHSAR ( 6 º) e TAVENAS 

etal (91). 

VI.2.2 - Curvas de Compressibilidade 

Conforme visto, e fundamental para reprodução da 

condição de campo, preocupar-se com as condições da amostragem. 

A pertubação da estrutura do solo tem influência no formato das 

curvas de compressibilidade (por exemplo a curva ex log ci''). A 

mudança da estrutura original do solo provoca reorientação das 

part,culas e alteração dos contatos entre elas. 

Mesmo as pequenas distorções, como vibrações,por 

exemplo, podem obscurecer a clareza da transição entre o trecho 

prê-adensado e o normalmente adensado na curva de compressibill 

dade dificultando a determinação da pressão de pre-adensamento. 

Em algumas argilas, como as marinhas que tem uma estrutura mui

to sens,vel, esta estrutura pode ser alterada pela natureza ele 

trol1tica do fluido. Um caso extremo deste comportamento sao 

as argilas sens,veis da Escandinãvia que em decorrência do pro

cesso de lixiviação do sal, alem de alterar os limites de Atter 

berg, por exemplo, estas argilas perdem completamente a resis -

tência e alteram extremamente os parâmetros de compressibilida

de com as deformações. 

A curva de compressao de amostra para solos nor

malmente adensados, proposta por SCHMERTMANN (a2), e mostrada 
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na Figura VI. l. As demais curvas nesta figura apresentam ensa

ios de adensamento em amostras indeformadas, deformada e compli 

tamente remoldada. O trecho horizontal da curva, mostrada na 

Figura VI. l, antes da pressão de pré-adensamento, representaria 

condições de amostragem perfeita, ou seja, a amostra não sofre

ria pela amostragem alteração no índice de vazios. A partir da 

pressão de pré-adensamento, incrementos de carga provocam varii 

ção do indice de vazios seguindo a reta virgem. t possível avi 

liar a condição do amolgamento de um solo ensaiado ao se compa

rar o formato da curva produzida em um ensaio com o formato da 

curva ideal. Na ~i~ura VI.l esta comparação pode ser feita ve

rificando que quanto menor a pertubação da amostragem, mais a 

curva de ensaio se aproxima da curva ideal. 

Percebe-se que as curvas de compressibilidade de 

amostras ''indeformadas'', no trecho de pressões menores do que a 

pressão de pré-adensamento se aproximam da horizontal acusando 

pequenas d~formações atê se atingir a pressão de pré-adensamen

to. Esta tem a sua definição facilitada pela curvatura bem de-

lineada· na transição para a compressão virgem. A anãlise das 

demais curvas da Figura VI.l mostra que o aumento do grau de 

pertubação suaviza a curvatura da curva de compressibilidade con 

sideravelmente culminando em uma amostra de argila completamen

te amolgada cuja curva se aproxima de uma linha reta. A cons

trução de SCHMERTMANN ( s2) (figura VI .1) para solos normalmente 

Adensados ê feita ligando-se os pontos (0', 042 9, ) e (o' , 9, ' ) e tracando 
· t O C OC " 

a paralela ao eixo das tensões efetivas verticais passando pelo (o' 9, ' ). . . · · c' o c 

Os efeitos do amolgamento se fazem mostrar ao se 
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compararem os resultados dos ensaios edomitricos em amostras 

de boa e mã qualidade. Os efeitos mais marcantes do amolgamen

to das amostras sobre a curva ex log ~·v são: 

Qualquer que seja a tensão vertical efetiva, o 

indice de vazios e menor para a amostra de qu! 

lidade inferior; 

O trecho de maior curvatura da curva e .x log iJ' 

ou (s~ x log á') torna-se menos nitido, difi -

cultando a determinação da pressão de pri-ade~ 

sarnento; 

- Redução do valor estimado para pressao de pre

adensamento pela construção de CASAGRANDE ( 12}; 

Aumento da compressibilidade na regiao de recom

pressao; 

Decréscimo da compressibilidade na região de 

compressao virgem. 

VAN ZELST ( 96) desenvolveu um estudo onde inves

tiga os efeitos de amostragem nos resultados dos Ensaios de A

densamento Incremental em argilas. O autor a partir de um uni-

co bloco i ndeformado de sol o moldou corpos de prova com c i:n c o 

alturas diferentes variando entre 0,75 cm e 3,80 cm. Os corpos 

de prova com alturas entre 0,75 e 1,90 cm foram considerados fi 

nos e os corpos de prova com alturas entre 3,25 e 3,80cm foram 
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considerados espessos. Foram investigados cinco fatores de in

fluência sobre o ensaio: Variaç6es naturais da amostra, altura 

dos corpos de prova, expansão, atrito lateral e pertubaç6es na 

preparaçao da amostra. Os efeitos observados devidos da varia

ção natural da amostra se refletiram na dispersão das curvas de 

compressibilidade ex log d'; este fato foi observado apesar de 

muitos corpos de prova apresentarem indices de vazios i.niciais 

aproximadamente idênticos, terem sido moldados a partir de um 

mesmo plano de amostragem, terem sido preparados da mesma forma 

e terem sido ensaiados com os mesmos equipamentos e têcnicas. 

Com relação ã expansao apesar de não haver uma coincidência en

tre as curvas e x log e,' no trecho de compressão inicial (o com 

portamente das curvas ê idêntico no trecho virgem), o autor con 

sidera que este fator não ê de importincia significativa. A Te 

oria do Adensamento preconiza que ensaios em corpos de prova de 

alturas diferentes apresentam curvas de compressibilidade idên

ticas. No trabalho de VAN ZELST (96) no entanto, isto não ocor 

reu e as curvas de compressibilidade das amostras de corpos de 

prova de maiores alturas se posicionam acima dos ensaios execu

tados nos corpos de provas "finos". Os ensaios no entanto, mo~ 

traram indices de compressão com valores independentes da altu

ra do corpo de prova. VAN ZELST (96) acha que esta diferença 

entre as curvas decorre das diferenças do corpo de prova decor

rentes da pertubação de suas extremidades. Esta diferença pod~ 

ria tambêm ser explicada pelo fato de corpos de prova de diver

sas alturas apresentarem percentagens de adensamento secundário 

diferentes. No estudo do efeito do atrito das paredes laterais 

VAN ZELST (96) verifica que este fator tem pequeno efeito no 

formato da curva ex log ~·. A magnitude do atrito foi estimada 
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em 10% da carga aplicada sobre corpos de prova de anéis de 3,80 

cm de altura. Este fator cai proporcionalmente para anéis mais 

finos. 

Com relação a preparaçao da amostra VAN ZELST ( 96 ) 

conclui que a pertubação da estrutura do solo ao se aplainar as 

faces horizontais do corpo de prova de argila para o uso no En

saio de La6orat6rio é o fator de maior importância. O efeito 

do amolgamento das extremidades do corpo de prova pode ser cor

rigido de forma a se o6ter curvas ex log 0 ' muito prBximas das 

curvas te6ricas. Utilizam-se 2 curvas ex log ct' de corpos de 

prova de amostras indeformadas e 1 de corpo de prova amolgado •.. 

As porcentagens de pertubação dos ensaios em corpos de prova de 

amostras indeformadas podem ser determinadas matematicamente ou 

graficamente por tentativa e erro e a partir daf tira-se a es

pessura de pertuoação . A solução consiste em encontrar uma 

espessura de pertuoação que espace as duas curvas indeformadas 

da mesma forma que o indicado pelos dados reais dos ensaios. O 

valor da espessura de deformação pode ser ajustado para vãrias 

alturas de corpos de prova de forma que correções podem ser fei 

tas para qualquer ensaio de laborat6rio para ooter a curva com

pletamente indeformada conforme é mostrado por VAN ZELST (96), 

IV.2.3 - Tempo de Aplicação de Carga e Velocidade de Deformação 

Outro ponto a atentar é o tempo de aplicação da 

carga no corpo de prova em cada estãgio em ensaios incrementais 

por exemplo. Este tempo determina a execução de ensaios mais 

rãpidos ou mais demorados. O formato da curva de compressi6i-
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lidade serã influenciado pelo tempo de aplicação desta carga. 

Quanto maior o tempo de ação maior parcela do adensamento secu~ 

dãrio serã incorporada a curva. Isto ê importante uma vez que 

os adensamentos primãrio e secundãrio na realidade ocorrem si

multaneamente durante todo o processo. A Figura VI.2 mostra es 

te fato: Foram usados tempos de ação de carga de 0.1, l, 10 dias 

e verifica-se que as curvas se distanciam conforme o aumento do 

tempo de acão de carga. BJERRUM conforme mostra LARSSON ( 47) suaere a curva 

EOP na qual o tempo de ação de carga e o necessãrio para que se processe o 

adensamento primãrio. A Figura VI.3 mostra duas curvas de com

pressióilidade. A curva tracejada foi construida a partir de 

tempos de ação de carga de 24 horas enquanto que a curva em li

nha cheia e a referida curva EOP proposta por BJERRUM. Ve

rifica-se que nos casos dos incrementos de carga mantidos por 1 

dia oótem-se valores de a' geralmente 10% inferiores ãs ob-c 

tidas das curvas EOP. 

CRAWFORD (20) verifica que a velocidade de defor 

mação no campo e a velocidade de deformação no laboratõrio e a 

compressão secundãria tem grande influência no resultado dos en 

saios. A velocidade de deformação de la5oratõrio no ensaio co~ 

vencional pode ser da ordem de milhões de vezes maior do que a 

velocidade de deformação de campo. Em função deste fato CRAW

FORD C20) sugeriu o Ensaio a Taxa de Deformação Constante des

crito sumariamente no item VI.2. 1. 

VI.2.4 - Razão de Carregamento 

O formato da curva p x log t e tambêm influencia 
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do pela razao de carregamento t,p (LEONARDS e GIRAULT (51)). 
p 

Quanto maior t,p mais a curva se aproxima da curva prevista pela 
p 

Teoria do Adensamento de Terzaghi. Os autores experimentam as 

razões Q.E. = 0,22, 0,25 e 1,00 para uma argila indeformada do Me 
p 

xico. Lembrando o fato de que a Teoria de Terzaghi nao consi 

dera os efeitos do adensamento secundãrio, conclui-se que valo

res menores de t,p demonstram que a forma da curva é altamente 
p 

influenciada por estes efeitos. 

saio com Q.E_ 
p 

to que podem 

No procedimento de carregamento adotado em um e~ 

elevados, as amostras são submetidas a carregamen-

acarretar no amolgamento do solo. A aplicação de 

cargas altas induz a uma distribuição uniforme de poro-pressões 

e elevados gradientes o que contribui para modificação da estr~ 

tura do solo. Tem-se adotada como prâtica corrente a adoção de 

t,p < l com pequenos incrementos de carga até se atingir a pres

s~o de pré-adensamento porém com valores suficientes para gerar 

poro-pressões mensurâveis. 

IV.2.5 - Pressão de Pré-Adensamento 

E de fundamental importância no estudo do compoi 

tamento geotécnico dos solos o conhecimento do histõrico de ten 

sões e da condição de adensamento do material em questão. Defi 

ne-se pressão de pré-adensamento como sendo a pressão vertical 

mâxima que o solo se adensou em sua histõria de carregamento. 

Em função de seu valor em relação a pressão vertical efetiva a

tual, o solo é normalmente adensado, pré-adensado ou subadensa

do, 
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Verifica-se que é fundamental o conhecimento da 

pressao de pré-adensamento do solo na estimativa do recalque. 

O conceito de pressao de pré-adensamento é pontual e seu valor 

e determinado através de ensaios de adensamento. No prõximo i

tem serã feito, para os diversos ensaios do Setor Pinheiros, es 

tudo detalhado de pressões de pré-adensamento, e identificação 

da condição de adensamento das diversas amostras ensaiadas. 

A importância da determinação da pressão de pré

adensamento reside no fato desta funcionar como fronteira entre 

os estados de comportamento pré-adensado e normalmente adensado 

do material. Isto fica claro ao se verificar que para acresci

mos de pressão até a pressao de pré-adensamento não hã acrésci

mos elevados de deformações. Acréscimos de pressão acima da 

pressão de pré-adensamento, a curva de compressioilidade muda 

de inclinação indicando valores muito maiores de acréscimo de 

deformação para mesmos incrementas de pressao. 

A acurãtia da determin~ção da pressao de prê-! 

densamente em laooratõrio pode ficar comprometida em função de 

alguns fatores como os enumerados a seguir: 

- O amolgamento da amostra que em geral reduzira 

o valor estimado da pressão de pré-adensamento; 

O equipamento e o procedimento de ensaio a ser 

usado para se ooter a curva de compressiõilid! 

de e efeitos de tempo; 
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- A técnica de se determinar q'c a partir da cui 

va de compressibilidade conforme serã analisa

do mais adiante; 

- Fatores ambientais tais como composição da a

gua dos poros e temperatura; um aumento, por~ 

xemplo, de lDºC na temperatura ambiental pode 

causar uma redução significativa no valor da 

pressão de pr@-adensamento para algumas argi -

las (LADO ( 44 )). 

LERDUEIL et al (s,) desenvolveram trabalhos em 

que relacionam resultados de pressões de pré-adensamento obti -

dos dos seguintes ensaios de laborat6rio: Ensaio de Incremento 

de Carga em estãgios, a Taxa de Deformação Constante, com Gradl 

ente de Carga Controlado, com Carregamento em Estãgios MÜlti-

plos (a 24h e ao término do adensamento primãrio), com 

Carregamento em Estãgio Onico e o Ensaio Triaxial Anisotr6pico. 

Tais resultados foram confrontados com o valor da pressão de 

pré-adensamento "in-situ'' do aterro experimental de Gloucester. 

A comparação dos resultados indica que as pressões de pré-aden

samento determinadas a partir dos ensaios de Incremento de car

ga em estãgios são as que mais se aproximam daquelas determina

das "in situ". Os demais ensaios superestimavam os valores da 

pressao de pré-adensamento. O Ensaio de Adensamento com Garre-

gamento em Estãgios MÜltiplos a 24 horas foi o que ,apresentou 

valores mais compatíveis aos valores dos ensaios convencionais. 

No ensaio a Taxa de Deformação Constante e uma 
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questão de vital importância a influência da taxa de carregame~ 

to na determinação da pressão de pre-adensamento. O aumento da 

taxa de carregamento acarreta um aumento substancial da pressão 

de pre-adensamento. JANBU et al (3a) mostram que a partir dos 

diagramas Tensão Efetiva Vertical x deformação, TEV x MÕdulo E~ 

domêtrico, TEV x Coeficiente de Adensamento e TEV x Taxa de De

formação produzidos no ensaio e possível se chegar ã pressão de 

pre-adensamento. r importante neste ponto proceder a uma anãli 

se detalhada da curva recalque versus tempo em escala logaritm2 

ca. As curvas de laboratõrio e a te5rica coincidem no . ~ . 1n1c10 

do adensamento porem, em sua parte final, a curva teõrica de 

Terzaghi se torna horizontal, como se nao houvesse nenhuma com

pressão secundãria. Estudos desenvolvidos por LOWE ( 56 ) promo

veram modificações na Teoria de Adensamento de Terzaghi para s~ 

los normalmente adensados. Esta teoria, chamada Teoria do Aden 

sarnento Modificada, identifica alem da compressão primãria a 

compressão intermediãria ou compressao de transição e a compre~ 

são secundãria. 

A razao pela qual a Teoria de TERZAGHI (9 3) fun

ciona tão bem na compressao primãria,ate cerca de 80% da dissi

pação do excesso de pressão hidrostitica, e que as variações de 

mv, k e H2 que ocorrem no intervalo se contrabalançam. Estudos 
H2 m mostram que a variação do valor da expressão de v geralmente 

ê menor do que 10% neste intervalo. k 

Como resultado do Ensaio de Adensamento com Gra-

diente Controlado, tem-se a obtenção de uma familia de curvas 

deformação x logaritmo de pressão efetiva, cada uma correspon -
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dendo a uma velocidade de deformação determinada. O procedime~ 

to resumido do ensaio consiste em se promover o carregamento com 

medidas de deslocamentos e estacionamento destes em alguns esti 

gios. Uma observação do diagrama obtido indica que ao se retor 

nar a variação do carregamento, apôs o estãgio de carga estaci~ 

nãria ocorre, conforme a quantidade de compressão secundãria de 

senvolvida, um ganho de pressões efetivas imediato antes que a 

amostra comece a se deformar â velocidade de deformação especi

ficada, Isto vai de encontro com o princípio das pressões efe

tivas que diz que para o solo saturado o carregamento se trans

fere integralmente a ãgua dos vazios. Na realidade ê necessa -

rio que ocorra um ganho rãpido de pressões efetivas para· supe

rar os efeitos das deformações secundirias, Assim, parte do 

carregamento ê transferido ao solo e parte a ãgua. Surge então 

um novo conceito envolvendo pressões de pré-adensamento. Ava

riação inicial das pressões efetivas define uma pressao inter -

granular inicial que LOWE ( 56 ) denominou de pressões de pré-a

densamento virtual, enquanto que a pressão de pré-adensamento 

''real'' corresponderia ao peso prõprio e a sobrecarga incidente 

no ponto em estudo. 

IV.2.6 - O Comportamento do Tndice de Compressão 

O índice de compressao (inclinação da reta vtr

geml reflete a suscetibilidade dos solos aos recalques. Atual

mente, jã existem .dive_r~os estudos que indicam a influência do 

ensaio e da amostragem nos valores deste Tndice. Tem-se verifi 

cado também que para alguns solos o índice de compressão nao e 

Gnico variando com os níveis de pressão (Argilas da Escandinã -
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via). A relação linear entre o indice de vazios e o logaritmo 

das pressões verticais no trecho normalmente adensado (unicida

de do valor de Cc) ê atual.mente tida como vãlida em uma primei

ra aproximação para um determinado nivel de pressões. Os ensa

ios mais sofisticados têm mostrado este fato para os diversos 

solos argilosos (LEROUEIL et al (ss)). A Figura VI.4 mostra 

três curvas de compressibilidade com indices de compressão dif~ 

rentes. A curva com maior 1ndice de compressão corresponde ao 

solo mais compressivel dos três. Para fins prãticos, tambêm 

tem-se usado como indice mais representativo para o cHlcu]o do 

recalque a relação de compressão (CR} que ê definida como Cc 
l + ,Q, 

o 

e que tambêm depende do nível de pressoes. Um procedimento in-

teressante que diz respeito ã determinação do índice de compre! 

são ê o usado por BJERRUM (,7}; ele consiste em determinar este 

índice a partir da variação do indice de vazios e da pressão e

fetiva vertical determinados a diversas profundidades de um de

pÕsito de solo argiloso. 

LADD ( 44 } coloca algumas observações com relação 

ao comportamento esperado para uma argila tipica de plasticida

de e sensibilidade usuais. Dentre estas observações, o autor 

considera que o CR ou Cc são geralmente constantes para tensões 

efetivas que excedam de 5 a 10 KN/m 2 a pressão de prê-adensame~ 

to. Esta consideração corresponde a representação por um tre -

cho retilineo da compressão virgem, Em inúmeros exemplos no en 

tanto, o referido trecho se apresenta curvo tanto nos diagramas 

Ex log o'v quanto nos e 

curvatura dos trechos de 

x log u' . O argumento que atribui a 
V 

compressao virgem ãs argilas sensivei s 
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cai por terra quando se apresentam a argila da Baixada Fluminen

se (COUTINHO (fª)), a argila do Recife (FERREIRA(••)) e umaª! 

gila de Ottawa, no Canadã (CRAWFORD (•o)), com sensibilidades 

da ordem de 3, 3 e 50 respectivamente. A ideia de considerar o 

trecho virgem como retilíneo ê, sem duvida, uma maneira de faci 

li tar a manipulação dos resulta dos dos ensaios e os cãl culos dos 

recalques. Todavia, quando o referido trecho não se apresenta 

retilíneo, mesmo para intervalos de tensões usuais em Engenha -

ria de Solos, o trabalho e o incõmodo causados pelo manuseio do 

Tndice de Compressão são evidentes. 

Com relação aos aspectos da amostragem tem - se 

tornado evidente a não vinculação da retilinização da compres

são virgem com amostras indeformadas. SCHMERTMANN ( 87) e os jã 

citados COUTINHO (ia) e FERREIRA(••) apresentam curvas e x 

log ~ em que amostras de mã qualidade e amolgadas apresentam 

trecho virgem praticamente retilíneo ao passo que amostras ind~ 

formadas de boa qualidade apresentam o trecho de compressão vir 

gem perceptivelmente curvo. 

O Cc e o CR podem tambêm ser ootidos atravês de 

correlações empíricas conforme apresentado no ftem VI.4. Valo

res usuais de Cc e CR para algumas argilas brasileiras são for

necidas no Quadro VI. l. Neste quadro mostra-se tamõêm os valo-

res determinados para os solos do Setor Pinheiros. A anãlise 

destes dados mostra que os solos moles do Sarapuí se mostram mais 

compressíveis do que os do Setor Pinheiros uma vez que segundo 

RAMALHO ORTIGAO (1a) sua faixa de variação apresentou limite mi 

nimo de Cc em torno de 1,50, valor este maior do que o maior Cc 
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encontrado para as argilas do Setor Pinheiros (Cc = 1,30 para o 

solo OH}. Quanto is argilas estudadas da Barragem de Juturnaf

ba, elas apresentam valores de C entre 0,29 e 5,10; o limite 
c 

superior se mostra distante da moda de valores encontrada para 

estes solos, mesmo assim, os solos moles estudados por COUTINHO 

(10) apresentam maior compressibilidade do que os solos aprese~ 

tados neste trabalho. As argilas da Baixada Santista, em part_j_ 

cular as do Vale do Rio Diana, conforme mostrado por MASSAD (se}, 

como os solos moles do Sarapui, tamb~m demonstram maior compre! 

siõilidade do que as argilas moles do Setor Pinheiros. Quanto 

is argilas org~nicas moles do Recife, seus valores de Cc •pare

cem se identificar com os do Setor Pinheiros pois apesar de es

tarem variando entre 0,45 e 2,16 (FERREIRA ( 26
)) a maioria des

tes valores fica entre 0,50 e 1,30. 

IV.2.7 - O Comportamento An6malo das Poro-pressões 

( 93). se mostram 

Os resultados da aplicação da Teoria de TERZAGHI 

satisfat6rios em alguns casos, no entanto, em 

outros estes sao inaceitãveis. Este item tem por oõjetivo des

crever casos de anomalias do comportamento previsto das poro 

pressões induzidas por carregamentos em dep6sitos de solos arg_j_ 

losos. CROOKS et al (22) e BECKER et al ( 6)_ estudaram cerca 

de 50 casos de adensamento de campo e encontraram,,um numero si_ll_ 

nificativo de situações em que o comportamento o5servado nao e! 

tava de acordo com o previsto na teoria, Os autores destacaram 

como ofiservações fundamentais no estudo os seguintes fatos: 

Diferenças nas respostas das poro-pressões ini 

ciais previstas e oõservadas; 



146 

Continuação do aumento das poro-pressoes apos 

completado o carregamento. Este fenômeno foi 

observado em 11 de 31 casos; 

- Diferenças entre os graus de adensamento de 

campo e os previstos Baseados em ensaios de la 

Boratõrio; 

- Variações nas taxas de dissipação das poro-pre~ 

sões durante e após a construção; 

- Imperceptfyel ganho de resistência ao cisalha

mento não drenada com o adensamento devido a a 

plicação do carregamento. 

Outros estudos apresentam casos que podem se en

caixar nestas situações destacadas por CROOKS et al (2 2
) e BECKER 

et a l ( 6 ) são a seguir apresentados; 

- Casos onde as poro-pressões se mantªm constan

tes com a evolução do processo do adensamento. 

A Teoria do Adensamento de TERZAGHI ( 93 ) preve a 

dissipação das poro-pressões com a transferência das cargas pa

ra os graos. Isto significa, em termos prãticos, o aumento dos 

valores das tensões efetivas com a diminuição dos valores das 

poro-pressões, CRAWFORD e BllRN ( 21 } analisam o comportamento 

do adensamento de um depósito de argila ligeiramente prê-adensi 

da soõre o qual foi executado um aterro de material granular e 
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neste construido um pequeno prédio. Leituras piezométricas in

dicam que as tensões efetivas na camada compressivel sob o pré

dio atingiram um patamar mais ou menos igual a pressão de pre-i 

densamento medida em laboratõrio e se manteve num valor quase 

constante por muitos anos enquanto o adensamento evolui~. CHOA 

et al ( 17 ) apresentam um estudo sobre a argila do Aeroporto In

ternacional de Changi no Sudeste da Asia a qual foram aplicados 

drenos e sobrecargas. Neste trabalho observam-se constância das 

poro-pressoes com o aumento das sobrecargas sem nenhuma dissipi 

ção apesar do alto gradiente hidrâulico criado. 

- Casos onde ocorreu aumento das poro-pressoes a 

pÕs terminado o carregamento, 

Segundo a Teoria de TERZAGHI os carregamentos em 

depõsitos de solos argilosos são inicialmente totalmente trans

feridos a ãgua sob a forma de poro-pressões; assim sendo, uma 

vez terminado o carregamento as poro-pressões não podem ter,seús 

valores aumentados. Em um aterro de uma auto-estrada de Ontã

rio (Canada) observou-se que as poro-pressões continuaram a au

mentar por quatro meses apõs o término da construção do aterro 

e houve pouca dissipação de poro-pressões nos dois anos e meio 

sequentes ao término da obra apesar de medidos recalques da or

dem de 66cm (STERNAC et al (qQ)). 

Casos onde a Resisténcia ao Cisalhamento nao 

Drenada não aumentou com o adensamento, 

O aumento das tensões efetivas durante o proces-
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so do adensamento tem como consequencia o aumento da Resisten -

eia ao Cisalhamento não Drenada do solo do deposito. RECKER et 

a 1 ( 6 ) mos t r a r a m 2 2 e as os p rã ti e os onde em dez d e s te s e as os h ou 

ve aumento da resistencia não drenada dos deposites 

como um resultado do adensamento. 

argi 1 osos 

A maioria das anomalias observadas podem ser ex

plicadas quantitativamente por consideração de fatores como lo

cação e eficiencia das camadas drenantes, diferenças entre cami 

nhos de tensões assumidos e reais, a não linearidade entre are 

lação da pressão efetiva versus fndice de vazios, conhecimento 

incompleto do histõrico de tensões e estado de tensões "in situ"; 

No entanto, uma anomalia ainda não totalmente ex 

plicada e a o5servação de que o excesso de poro-pressões no me

io da camada de argila permaneceu constante por um longo perfo

do apos a aplicação do carregamento com recalques continuados • 

- ~ MITCHEL (Ga) considera que e do consenso geral entre pesquisadQ 

res que estudaram o problema, que. o fato das poro-pressões se 

manterem constantes com a evolução de recalques se deve a que

ora estrutural do solo durante a compressão. Urna revisão de ca 

ses mostra que invariavelmente as argilas sao levemente pré - a

densadas, com valores de OCR entre 1 e 2. Quando tais argilas 

são sujeitas a tensões, apenas uma pequena deformação e ocasio

nada antes de alcançar a pressão de pré-adensamento .. Qualquer 

pequeno acréscimo na tensão efetiva acima da pressão de pre-_!! 

densamente leva a um grande acréscimo da compressi5ilidade corno 

um resultado da tendencia da estrutura se ''romper''. Isto pode 

ser seguido de um grande decréscimo da permea5ilidade. O aurnen 
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to da compressibilidade e o decrêscimo da permeabilidade leva 

imediatamente a um grande e abrupto decrêscimo do Cdeficiente 

de Adensamento. Assim, a taxa de adensamento se torna altamen

te retardada. 

Mais recentemente, MESRI e CHOI (s•) propuseram 

um mêtodo para levar estes efeitos em conta. Uma anilise que 

inclui variação dos parimetros de consolidação com a profundid! 

de durante o processo do adensamento ê feita. Esta .reanilise 

do aterro de Vasby mostrou certa identidade entre parimetros m~ 

didos e previstos para este aterro. Alguma diferença ocorrida 

entre estes valores foi explicada pelos autores como problemas 

de instrumentação e incertezas de interpretação. Grandes defor 

mações e efeitos do peso prõpri o podem tambêm, segundo SCHIFFMAM 
y 

et al (01) retardar a taxa de dissipação das poro-pressões. E 

no entanto, tambêm na opinião destes autores que o reajuste es

trutural continuo da argi 1 a durante o adensamento ê o fator mais 

significante na explicação das anomalias do comportamento das 

poro-pressões durante o processo de adensamento de solos argil~ 

sos. A ''quebra'' da estrutura ou desestruturação quando as ten

soes efetivas ultrapassam a pressão de prê-adensamento podem g~ 

rar excesso d.e poro - pressões que se adicionam aos excessos 

de poro - pressoes parcialmente dissipados induzidos pelo car-

regamento inicial. 

KALDVEER ('•), ARULANANDAN et al ( 4 ) e HOLZER 

et al (34) demonstraram que se o adensamento parar enquanto a 

argila esti sofrendo a compressão secundiria, então as pressoes 

neutras se desenvolverão como uma função do tempo. Os autores 
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atribuiram esta geraçao de poro-pressoes a incapacidade da es

trutura da argila de atingir o equilibrio completo antes da dre 

nagem terminar. De acordo com a teoria, a magnitude e a taxa 

de geração de poro-pressões depende do periodo de ·consolidação 

e da razão do coeficiente de compressão secundária para o indi

ce de recompressão. 

Percebe-se que tem-se encarado o tema com inte -

resse uma vez que em função disto alguns aspectos práticos po

dem surgir pela desconsideração dos fatores de geração de poro

pressoes e do patamar de poro-pressões. Estes aspectos se mos

tram através de: 

Inabilidade de conciliar dados de leituras pi~ 

zomêtricas e de recalques; 

Incertezas sobre a confiabilidade de dados pi~ 

zomêtricos; 

- Previsões incorretas de taxas de dissipação de 

poro-pressoes; 

- Incapacidade de prover o aumento da resistên -

eia ao cisalhamento durante o adensamento. 

yL.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DE AREIAS E ARGILAS 

E O ADENSAMENTO PARA CAMADAS MOLTIPLAS 

Na prãtica da Engenharia Geotêcnica, os proble .~ 
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m~s a serem .. resolvidos e as têcnicas experimentais usadas P! 

ra projeto são geralmente muito<diferentes para solos coesivos 

e não coesivos. LADO(••) no entanto, coloca que o conhecimen

to adquirido durante a dêcada passada indica que o comportamen

to bãsico de ambos os tipos de solo ê na realidade bastante si

milar e frequentemente explicãvel pelos mesmos conceitos. Po

de-se dizer, sem grandes simplificações, que a maior diferença 

entre estes solos reside nos vazios entre as partículas e as a

reias por possuirem dimensões maiores de vazios e particulas, ! 

presentam altos valores de permeabilidade e permitem a dissipa

ção praticamente imediata das poro-pressões durante ensaios "in 

situ''. Por um outro lado baixos valores de pressoes capilares 

fazem com que as areias não possam iustentar valores significa

tivos de poro-pressões negativas. Estas caracteristicas da a

reias· impedem a amostragem indeformada nestes solos. 

Com relação aos solos mais finos, aspectos têcni 

cos relacionados a estrutura do solo devem ser enfocados. Cha

ma-se estrutura ao arranjo ou disposição das particulas do so

lo. SCOTT (s•) desenvolveu um estudo de comportamento destes 

solos conforme suas estruturas.(floculada ou dispersa). Em ge

ral o indice de vazios ê maior nos solos floculados. Para uma 

tensão efetiva quase zero os solos floculados apresentam maior 

indice de vazios que os dispersos e segue que a medida que a 

tensão efetiva cresce em um deposito dos dois materiais, o solo 

floculado exibe indices de vazios consistentemente mais altos , 

no entanto, para tensões extremamente altas as curvas dos dois 

solos no diagrama ex log 0 ' se tornam indistinguiveis. 
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t comum deparar-se com o problema do cãlculo de 

recalques envolvendo depõsitos com duas ou mais camadas onde os 

valores de Coeficiente de Adensamento são bastante diferentes . 

BARDEN e YOUNAN ( 5 ) reviram vãrios mêtodos de abordagem destes 

casos. Apesar de teoricamente incorreta, a aproximação mais si~ 

ples ê a da transformação das espessuras de acordo com a raiz 

quadrada do Coeficiente de Adensamento conforme estudado por 

LEONARD$ (s~). NAVDOCKS DM-7 ( 65 ) propõe um procedimento de 

transformação mais complicado e compara estes mêtodo com as solu 

ções exatas de GRAY (~º). ABBOTT ( \) apresenta um mêtodo de 

diferenças finitas. SCHIFFMANN (19) considera os efeitos de 

carregamento em rampa e TAYLOR (92) apresenta um mêtodo aproxi

mado simples para determinação dos recalques durante o período 

de carregamento. Apõs o carregamento, TAYLOR (9 2 ) considera que 

uma carga instantânea foi aplicada no meio do período de carre

gamento. SCHIFFMANN e GIBSON (ªº)tratamo Adensamento com os 

coeficientes de compressibilidade e permeabilidade variãveis com 

a profundidade. GIBSON et al ( 27 ) consideram grandes deforma

çoes em seus cãlculos e RAYMOND ( 7&) apresenta uma teoria na 

qual o índice de vazios ê proporcional aos logaritmos da perme~ 

bilidade e das tensões efetivas. Todas estas referências apre

sentam avanços teõricos porêm nenhuma delas se apresenta de for 

ma completa. Com o advento dos computadores e facilidades nu

mêricas esta dificuldade estã superada pois se pode considerar 

os problemas da não linearidade dos parâmetros bem como as con

dições de anisotropia e homogeneidade do depõsito. Neste partj 

cular, foram desenvolvidas soluções numêricas nos mêtodos de E

lementos Finitos e nos Mêtodos de Elementos de Contorno que são 

~teis para o tratamento destes problemas na prãtica. No Brasil 
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entretanto, estes programas nãó atingiram o desenvolvimento ne

cessãrio e diversos centros de pesquisa tem procurado sanares

ta carência através do desenvolvimento de teses de pôs-gradua -

çao. 

~I.4 - AFERIÇAO DOS ENSAJOS REALIZADOS NO SETOR PINHEIROS · POR 

CORRELAÇÕES EMPTRICAS ESTUDADAS PARA O TNDICE DE COMPRES 

SAO E A RELAÇAO DE COMPRESSAO 

Segundo LAMBE ( 46 ) qualquer relação entre dados 

de umidade natural, Limites de Atterberg, indice de vazios ou 

mesmo SPT com parâmetros caracteristicos do Adensamento, no ca

so, o Tndice de Compressão e a Relação de Compressão, são ape

nas aproximações. Sobre este aspecto, é também de opinião, que 

somente se deva procurar correlações entre parâmetros quando e~ 

tes sejam correlacionãveis, isto é, sejam função um do outro. 

LADO (44 ) afirma que são esperados desvios marcantes para solos 

não usuais como por exemplo, argilas iliticas CL, altamente sen 

siveis que podem apresentar um valor de ensaio para Relação de 

Compressão muito maior do que o. calculado por uma relação empi

rica. Estas correlações devem ser usadas apenas como uma esti

mativa das caracteristicas da compressão virgem ou com o fim de 

checar resultados, nunca substituindo dados obtildos de ensaios 

realizados. Uma vez, no entanto, que tais aproximações possam 

apresentar um grau de aproximação razoãvel achou-se interessan

te estimar os parâmetros dos solos do Setor Pinheiros aplicando 

estas correlações existentes e comparar os valores estimados com 

os resultados dos ensaios realizados. O Quadró JI,2 resume as 

correlações estudadas, classificadas por variãvel ·independente 
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(Limite de Liquidez, Umidade Natural e índices de vazios inici

al). A aplicação destas correlações serão comparadas aos resul 

tados dos Cc e CR determinados de ensaios de laboratõrio. Esta 

comparaçao e importante inclusive para que se possa ter uma idI 

ia da qualidade destes ensaios. As relações empíricas testadas 

apresentaram comportamentos diversos. Foram primeiramente cal

culados valores de Cc e CR aplicando-se estas correlações e con 

siderando uma faixa de incertezas de! 15%. Comparou-se estes 

resultados com os valores dos ensaios de Adensamento. Foram as 

sim tirados os percentuais de aceitação de cada caso de correia 

çao empírica. Estes percentuais nao foram todos tirados para o 

mesmo universo de 43 ensaios uma vez que as relações que envol

vem Limite de Liquidez como variãvel independente não : puderam 

ser aplicadas para os solos dos furos SL 79A, SL81 e SL82A pois 

nestes casos estes limites não foram determinados. 

NISHIDA·et al ('s1) afirmam que o Cc e o LL· apresentam 

boa proporcionalidade porem, em particular, o Cc tem uma rela

çao mais linear com o eo. Pode-se verificar que as relações en 

volvendo eo, w e LL apresentam resultados que ultrapassam os 

50% de aceitação na determinação do Cc. Na Relação de Compres

sao e evidente a melhor performance da adoção do grãfico de /l.RANGO 

conforme LAMBE e WfUH1AN (4 e) confirmando o carãter de primeira aproxi)naçao 

01·econizado oor CASTELLO BRANCO (_14). As Figuras VI.5 e Vl.6 apre -

sentam as relações CR.xw e. w x CR apresentadas respectivamente por 

ARANGO (4s) e CASTELLO BRANCO (14) para os solos do Setor Pi

nheiros. 

A construção de grãficos a partir das propostas 
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de relações emp1ricas pode funcionar como um bom instrumento a

feridor da qualidade dos ensaios de Adensamento. A plotagem de 

pontos cujas coordenadas sao os par~metros em estudo tirados· dos 

ensaios realizados para o Setor Pinheiros pode, conforme a sua 

proximidade ao grãfico proposto, definir o grau de adequabilidi 

de do uso dos resultados destes ensaios para projetos. 

Apresentam-se nas Figuras vt'.7, VI.8, e VI.9 o 

traçado dos diagramas Cc x eo, Cc x w e Cc x LL respectivamente. 

Foram plotadas as correlações propostas pelos diversos autores 

e locados os pontos encontrados pela aplicação dos dados do Se

tor Pinheiros. Com a intenção de relacionar a Relação de Com

pressão com o 1ndice de compressão e verificar o comportamento 

dos pontos dos ensaios, na Figura VI.7 foram traçadas sobre os 

diagramas Cc x eo, retas que expressem o CR como uma constante. 

Foram escolhidos os valores 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6 para 

CR. E clara a tendência da concentração dos pontos ensaiados 

no Projeto Rio entre os valores de CR 0,2 e 0,4. Apresentam-se 

alguns pontos entre 0,4 e 0,5 e outros abaixo de 0,2. Quanto ao 

diagrama Cc x w (~igura V1.8) observa-se que apesar da maioria 

dos pontos estarem entre os limites iriferior e superior propos

tos por MORAN et al ( ••) alguns pontos ultrapassam o limite in

ferior. Cabe observar que as relações de NISHIDAet al (611.e''KAPP 

et al (•a) estão inclu1das entre os dois limites de MORAN et al 

(••). No diagrama Cc x LL (Figura VI.9) ê clara a tendência de 

concentração dos pontos entre as relações propostas por TERZAGHI 

e PECK (~') para solos deformados e solos indeformados. 

No diagrama Cc x LL (Figura YI.9) foram tambêm 
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traçados, para fins de comparaçao, as relações propostas para 

argila de Santos por VARGAS (••) e para argila terciãria de São 

Paulo por COZZOLINO n.a referência de VARGAS (• ,). Verifica-se que are

lação de VARGAS ( 9 ,) atende a dois pontos enquanto que a outra não aten-

de a nenhum. Portanto, ve-se, como era de se esperar, que os 

solos moles do Setor Pinheiros não apresentam qualquer identida 

de com as argilas estudadas por estes autores. 

Algumas correlações empíricas podem se relacio -

nar de acordo com os parâmetros disponíveis para o projeto em 

questão. Uma vez que variãveis independentes como o teor deu-

midade do solo e o índice de vazios, por exemplo, são 

tros geotêcnicos que se relacionam pela expressão: 

S. e ( ) w =--"-'- para solos saturados . 
G 

-.,.pa rame-

(VJ.8) 

Assim sendo quando se procedeu a determinação do 

índice de Compressão usando correlações que empreguem o teor de 

umidade, na realidade, alternativamente esta relação poderia 

ser aplicada utilizando o lndice de vazios. Da mesma forma as 

correlações que utilizam o índice de vazios poderão ser aplica

das para o teor de umidade do solo. Este fato ê alcançado por 

simples transformações matemãticas na aplicação da relação (VI. 

8) na correlação empítica que estã sendo empregada. Esta ideia 

dÍ mobilidade ao uso destas f6rmulas conforme a disponibilidade 

de dados. Assim, no Quadro vr.2, ao se comparar, por exemplo , 

as relações (1.1) e (2. 2) de NISHIDA et al ( 67 ) , verffica-se 

que elas se relacionam ao se considerar a densidade dos graos 
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como 2.6 e dividindo esta relação por 100 para que se entre com 

o valor do teor de umidade em percentagem . 

.V-T. 5 - ANl'iLISE DOS ENSAIOS DE ADENSAMENTO REALIZADOS 

\JT. 5. l - Introdução 

Todo o projeto de Engenharia Geotêcnica exige u

ma anãlise acurada dos ensaios de solos realizados no campo ou 

no laboratõrio. E de fundamental importância para o caso pre

sente a compreensão clara da influência do procedifflento de ensa 

io e da amostragem nos ensaios de adensamento fatores estes, e~ 

tudados no item Vl.2.2. Estes fatores devem ser identifi:cados 

para que se possam extrair parâmetros mais representativos do 

comportamento do solo. O projeto geotécnico do Setor Pinheiros 

incluiu uma previsão de recalques para as diversas ãreas do a

terro o que orientou a implantação de construções e infra-estr~ 

tura correspondente. Foram então realizados ensaios de Adensa

mento do tipo convencional com incremento de carga de~= 1,0 
p 

e duração do carregamento por 24 horas. As amostras foram reti 

radas com amostradores tipo ''shelby'' nos locais e profundidades 

apresentados no capftulo V. A seguir serão analisadas as cur

vas de compressibilidade. 

VI.5.2 - Anâlise das Curvas de Compressibilidade 

As principais curvas de compressibilidade (,e,x 

Tog ~·) traçadas como resultado dos 42 ensaios realizados para 

as argilas do Setor Pinheiros constam das Figuras V,l.10, YJ.ll, 
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YI.12, VI.13 e VI.14. Inicialmente as curvas foram representa

das por faixas de umidade inicial e por tipo de solo ficando as 

sim organizadas: 

- Solo tipo OH, faixas de w0 : (60,80%) Figura YI. 

11, (90, 100%) Figura Vi.12, (100, 110%) Figu

ra WI. 13; 

- Solo tipo se, faixas de Wa: (20,25%) ·· Fi·gura 

'J 1. 1 4. 

Tomar-se-ã como exemplo de comparaçao e julgame~ 

to de ensaios as curvas do solo OH com faixa de umidade inicial 

entre 60 e 80% apresentadas na Figura VI.10. Verifica-se 'que 

neste grupo ocorrem todos os tipos de comportamento vistos nos 

demais diagramas. Nesta figura tem-se os ensaios representados 

pelas curvas 22, 23 e 24 apresentando-se com baixa curvatura o 

que torna dificil a escolha do ponto de maior curvatura. Este 

fato, indica que o solo ensaiado estaria bastante pertubado pe

los efeitos da amostragem, transporte e manuseio da amostra du

rante o ensaio. As curvas 18 e 21 por sua vez, parecem de .me

lhor qualidade pois como se nota, jã permitem uma definição mais 

precisa da pressão de pré-adensamento a partir do ponto de ma~ 

ior curvatura. Ao se observar a curva 18 verifica-se que esta 

se cruza com as curvas 22 e 24 e no seu trecho final mais line

ar, _coincide com a curva 23. Esta curva, a principio, indica 

que o Tndice de Compressão para o solo, a esta profundidade, S! 

ja variãvel valendo as observações feitas por diversos autores 

como LADO (,2) e MARTINS (s1). E interessante analisar também 
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os aspectos relacionados a profundidade do solo ensaiado, teor 

de umidade inicial e indice de vazios inicial. Uma vez que a 

curva 23 representa um solo retirado de uma profundidade maior 

do que a do solo retirado da curva 18 e natural que se tratando 

do mesmo solo OH o indi ce de vazios da curva 23 seja menor da que 

o da curva 18. Quanto a umidade, uma vez que estã se relaciona 

ao indice de vazios, e de se esperar um comportamento semelhan

te. 

Representa-se nesta Figura VI.10 tambem uma pos

sivel curva teõrica proposta por SCHMERTMANN (s2) para um solo 

do tipo OH normalmente adensado com teor de umidade inical de 

64% e indice de vazios inicial de 1,69. Ao se comparar as cur

vas dos ensaios de adensamento com esta de comportamento padrão, 

verifica-se: Conforme jã conclüido, as curvas 18 e 21 represen

tam ensaios de melhor qualidade pois são as que mais se asseme

lham no formato a curva teõrica de SCHMERTMANN ( 82 ). Esta cur-

va mostra deformação nula para o trecho de recompressão sendo 

ai portanto horizontal. As curvas de campo (18 e 21) para as 

presiões menores do que a pressão de pre-adensamento mostram P! 

quenas deformações traduzindo-se pequenas inclinações deste tr! 

cho da curva. E bastante clara tambem, na curva de SCHMERTMANN 

(s2}, a definição da pressão de pre-adensamento e a reta vir

gem. A comparaçao com a curva de campo mostra que o aumento da 

curvatura traz a semelhança com a curva de SCHMERTMANN (ª 2 ) fa

cilitando a definição da pressão de pre-adensamento. Este fato 

como jã dito acima ã mais nitido nas curvas 18 e 21. A constru 
-ção de SCHMERTMANN ( 82 ) para solos normalmente adensados preve 

um encontro do trecho de comportamento virgem de campo com are 
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ta virgem te6rica no ponto 0,42 1 . Isto significa nao parale
o 

lismo entre as curvas de campo e a teõrica, tal fato ê claro em 

todas as curvas. 

A Figura \JI.15 mostra o traçado das curvas e X 

log o' ' e X 
V 

log á' e e X log K_ para os ensaios l 8 e 24. Na a-

nã li se feita acima das diversas curvas e X log a' verificou - se 

que o ensaio 18 pode ser considerado como ensaio de boa qualid! 

de enquanto que o ensaio 24 ê considerado de quàlidade inferior. 

A observação da Figura VI.15 pode confirmar esta conclusão. A 

experiência mostra que o comportamento da curva Cv x logo' va

riando muito para a faixa de presiões pr6ximas a pressão de pre

adensamento caracteriza um ensaio de boa qualidade enquanto que 

a constancia dos valores de ''Cv" nesta faixa de pressoes carac

teriza amolgamento, do solo ensaiado. Na Figura VI.15 vê-se que 

o "Cv'' no ensaio lB varia muito prõximo i pressão de prê-adens! 

mento e estã se mostrando aproximadamente constate nesta regi-

ao para o ensaio 24. Quanto as curvas de permeabilidade (e X 

log k.), o comportamento das duas curvas se apresenta caracter,~ 

tico uma vez que o coeficiente de permeabilidade diminui com a 

diminuição do indice de vazios. 

A mesma anãlise procedida acima pode ser feita 

para os solos CH e SC que tambêm ocorrem no Setor Pinheiros. As 

situações descritas ocorrem de forma semelhante para estes · so

l os e da mesma forma podem ser interpretadas. A f i g-ura ·yr. 16 

destaca as melhores curvas, traçadas para o solo tipo CH e a Fi 

gura YI.14 demonstra as curvas traçadas para o solo SC. Vale 

observar que o solo SC ê um solo arenoso, de menor compressibi-
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lidade, sendo Õbvio seu comportamento diferente dos demais so

l os. 

A Figura VI.17 e uma extração das melhores cur

vas das Figuras Vl.10, Vl.11, Vl.12 e VI.13 concentradas em um 

mesmo desenho. A superposição destas figuras indica a ocorren

cia de alguns cruzamentos entre as curvas de figuras diferentes. 

Ocorre, no entanto, que estas curvas mencionadas são coerentes 

na disposição e se colocam como comportamento padrão para este 

solo. Os fatos que confirma esta decisão são então enumerados 

e analisados: 

l - Formato da Curva 

Este ê o fator de maior peso para qualificar o 

ensaio. As cinco curvas apresentam a curvatura de transição en 

tre o trecho prê-adensado e a reta virgem bem delineados .. Ova 

lor da deformação para atingir a presão de prê-adensamento e 

bastante baixo ficando entre 4% na curva 40 e 9% na curva 18, 

isto faz com que no trecho prê-adensado o diagrama tenda a se 

horizontalizar, conforme esperado para solos normalmente adensa 

dos. Estas curvas se apresentam de forma quase paralela. 

2 - Teor de Umidade Inicial e Tndice de Vazios Initial 

Na Figura VI.16 ve-se que as curvas cujos solos 

apresentam teores de umidade inicial menores se dispõem desloca 

dos para baixo em relação ãs curvas com teor de umidade maior . 

Este fato ê coerente a medida que os menores teores de umidade 
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representam tambem, conforme ji visto, menor variação nos indi

ces de vazios. Assim, os diagramas com indices de vazios inici 

ais menores tambem se apresentam deslocados para baixo em rela~ 

çao aos de indices de vazios iniciais maiores. Este comporta -

menta e coerente com o próprio diagrama ex log ~· onde as arde 

nadas (dos indices de vazios) tem o sentido de decrescimento de 

cima para baixo. 

3 - Profundidade do Solo Ensaiado 

O processo de formação dos solos sugere que ocoi 

ra diminuição do indice de vazios com o aumento de carga sobre 

o depósito do solo. Uma vez que as camadas mais profundas es-

tio sujeitas a carregamentos maiores, e clara a tendência dos 

indices de ~azias serem menores para estas camadas. Assim as 

curvas que são resultados de ensaios em solos de camadas profu~ 

das deveriam se apresentar deslocadas para baixo em relação as 

curvas dos solos de camadas mais rasas. Esta ordenação, no en

tanto, nao esti sendo obedecida. Estas variações podem decor -

rer do adensamento devido ao aterro atual. Constata-se em fun-

çao deste raciocinio que a ordenação das curvas esti .coerente 

por furo de sondagem, ou seja, as curvas 40 e 41 do SL ~2 e as 

curvas 15, 18 e 21 do SP 92. 

4 - Tndice de Compressão 

O Tndice de Compressão e importante pois e usado 

para previsão dos recalques que ocorrerao. Pode-se tomar a in

clinação destas curvas como referência para comparação das de-
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mais curvas. Uma vez que estas se apresentam mais ou menos pa

ralelas, os 'índices de compressao destas curvas são muito prõxi

mo e estao entre 0,71 (na curva 18) e 0,80 (para as demais cur

vas). Ver Figura VI. 16. 

5 - Pressão de Pré-adensamento 

O conceito bãsi co da pressao de pre -.adensamento 

de que esta e a maior pressao que o solo jã esteve submetido in 

dica que os pontos situados a maiores produndidades tendem a 

ter pressões de pré-adensamentos maiores em um mesmo furo. As 

curvas do SP 92 (15, 18 e 21) estão obedecendo esta premissa a

pesar dos valores de ct' das curvas 15 e 18 estarem muito prõxi c -. --

mas. As curvas 40 e 41 do furo SL 82 sugerem que a curva 40 es 

tã a uma produndidade maior do que a curva 41 pois sua pressao 

de pré-adensamento é maior. 

IV.5.3 - Pressao de Pré-Adensamento 

Diversos métodos grãficos tem sido propostos pa

ra a determinação da pressão de pré-adensamento, alem do método 

de CASAGRANDE (12) tem-se os métodos de PACHECO SILVA 

SCHMERTMANN, BURMISTER citados por WERNECK (gs) e JP.NBU (2a) como alguns e

xemplos. O método mais tradicional e de uso corrente e o de CASA

GRANDE (12). Os valores encontrados por PACHECO SILVA (11), S! 

gundo WERNECK (~s), são normalmente menores do que os encontra

dos por CASAGRANDE (1 2} e também de menor dispersão; tal obser

vação, no entanto, não indica que o método de PACHECO SILVA\(7'1) 

apresenta valores mais prõximos da realidade. Apesar da mai,or 
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aceitação do método de Casagrande, para alguns depõsitos a o' . c 

se apresenta mais alta do que a mãxima tensão efetiva vertical 

aplicada durante sua histõria geolõgica. Esta discrepância po

de ser explicada, alêm dos efeitos do adensamento secundârio 

por alguns fatores como efeitos tixotrõpicos e efeitos de cimen 

tação. 

As argilas do Setor Pinheiros, conforme jã vis -

to, foram submetidas a diversos ensaios de adensamento do tipo 

convencional e para estes ensaios determinaram-se a pressao de 

pre=adensamento pelo método de CASAGRANDE ( 12 ) para diversas fai' 

xas de profundidade e solos clas~ificados pela ''USCS'' encontra

dos na area. Foram determinadas, para fins de comparaçao, as 

pressões de pré-adensamento pelo mêtodo de PACHECO SILVA (11) e 

redeterminadas pelo método de CASAGRANDE (12). Ao se analisar 

os valores do quadro YI.2 pode-se deparar com as seguintes bb

servaçoes: 

- Os valores encontrados utilizando o método de 

PACHECO SILVA (11) são na grande maioria (cer

ca de 80%) das vezes menores do que os encon -

trados pelo método de CASAGRANDE (12), em 6 ca 

sos estes se mostraram idênticos e em apenas 3 

casos o contrário ocorreu; 

- A comparaçao dos resultados das duas determina 

ções pelo mêtodo de CASAGRANDE (12) indica que 

em apenas 8 (oito) casos estes valores coinci

dem e nos demais casos os valores se aproximam, 
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tal fato indica que o metodo depende de prefe

rências do desenhista na escolha do ponto de 

menor curvatura o que nao ocorre na adoção do 

metodo de PACHECO SILVA (11). 

Apresenta-se na figura VI.17 os diagramas de pr~ 

fundidade x tensão efetiva vertical (antes e apõs o aterro) on

de se relacionam as faixas de pressões de pre-adensamento das~~ 

gil a~ .do Setor Pinheiros, determinadas pelos metodos de CASAGRAN 

de (1'2) e PACHECO SILVA (it), delineando-se o comportamento des 

tas com a profundidade. 

r possivel identificar a condição de adensamento 

do solo correspondente a cada ensaio antes e apõs a execuçao do 

aterro. Verifica-se que para os furos SP 92, SP 80, SP 87 e SL 

79 a condição de pre-adensamento e clara para os pontos ensa ii 

dos uma vez que os diagramas de tensões efetivas iniciais sao 

menores do que as faixas de pressões de pre - adensamento 

apresentadas. Nos furos, SP 75, SP 77, SL 81 e SL 82.A nao e 

possivel se chegar a uma conclusão semelhante devido .a grande 

amplitude dos valores determinados da pressão de pre-adensamen

to; este fato parece estar indicando amolgamento em alguns des

tes ensaios. 
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l 6 7 

FAIXAS DE INDICE DE 
SOLO ARGILOSO 

COMPRESSIIO 

CH - Setor Pinheiros 0,26 a 1 , 28 

OH - Setor Pinheiros 0,60 a 1 , 3 O 

se - Setor Pinheiros 0,08 a O, 11 

Sarapui (Ramalho Ortigão(73)) 1 , 5 O a 2,42 

Juturnaiba (Coutinho(19)) 0,29 a 5, 1 O 

Vale do Rio Diana ( Ma s s a d (58) ) 1 , 5 O a 2,40 

Recife (Ferreira (26)) 

1 

0,45 a 2, l 6 

1 

QUADRO VI.! - Faixas de Indices de Compressão para Algumas Argi

las Brasileiras 



( l . l ) CC = 0.54 ( 9, o - 0.35) INishida et al 1 

( l ) Envolvendo 
( l . 2 ) Cc = 0.60 (to - l ) IKapp et a l 12

0 >6 
Indice de Vazios Inicial 

CC = 0.85 ( 9, o - 2) ->- 9, o 6 a l 4 
( 9, o ) 

\HoughÍ ( l . 3 ) Cc = 0.30 ( 9, o - 0.27) 

( 2. l } Cc = 0.01 a 0.015w IMoran et ali 

( 2) Envolvendo 
( 2. 2) Cc 0.0054 (2.6w - 35) \Nishidal = 

Umidade 
A) 1NDICE DE COMPRESSI\O 

(w) 
( 2. 3 ) Cc = 0.014w - O. 043 a O. 025w - O. 553 IWESI 

(CC) ( 2. 4) CC = 0.013w IKappetall 

(3.l)a) Solo indeformado: C = 0.009 (LL - 10%) 
( 3) Envolvendo lcTerzaghi e Peck 1 

b} Solo amolgado : Cc = 0.007 (LL - 10%} 
Limite de Liquidez 

(LL} ( 3 . 2 ) CC = 0.009 (LL - l 3 % ) ILCPCI 

( 3. 3) CC = O. 011 (LL - 16%) 

( l ) Diagrama 
Cc 

(Arango) B) RELAÇI\O DE COMPRESSIIO X w 
l + 9, o 

l 
Cc ] 
+ 9, o ( 2 J Diagrama w 

CC 
(Castello Branco) X 

l + 9, o 

QUADRO VI .2 - Correlações Empiricas para Determinação de C e CR Classificados por Variãvel Independente 
c 



PRESSl\O DE PRE-ADENSAMENTO (kN/m 2
) 

IDENTI F I CAÇllO 
DO ENSAIO OPERA DOR I AUTOR AUTOR 

(Casagrande) (Casagrande) (Pacheco Silva) 

PRESSllO DE PRE-ADENSAMENTO (kN/m 2
) 

I DENTIFICAÇllO 
DO ENSA !O OPERADOR I AUTOR AUTOR 

(Casagrande) ( Casagrande) (Pacheco Silva) 

1 27 23 19 22 35 32 25 
2 36 28 22 23 36 36 30 
3 80 75 70 24 40 45 39 
4 11 O 100 90 25 43 43 43 
5 65 36 23 

' 
26 28 36 32 

6 80 90 68 27 60 70 63 
7 36 36 28 28 51 43 38 
8 47 45 1 33 29 58 1 47 46 

1 

9 29 28 25 30 60 130 140 
10 35 38 34 31 45 30 27 
11 50 45 45 32 33 53 55 
1 2 47 

1 
43 40 33 14 1 2 10 

13 31 31 27 34 21 24 20 
1 4 25 1 26 22 ! 35 25 

1 
23 1 6 

1 5 22 1 9 19 
1 

36 25 24 22 
1 6 30 28 28 37 69 65 70 
1 7 18 

1 
1 6 1 2 

1 
38 22 20 20 

18 15 
1 

1 7 1 2 39 35 32 32 
19 25 

1 

i 
26 

1 
20 40 40 1 39 38 

20 16 ! 18 1 5 41 1 37 36 35 i 
21 25 26 i 23 42 49 49 45 

. 

QUADRO VI.3 - Pressões de Prê-Adensamento Determinadas para Argilas do Setor Pinheiros 
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Figura:'lll:. 7 APLICAÇÃO DE CORRELAÇÕES TEÓRICAS PARA ÍNDICES 

DE COMPRESSÃO ÀS ARGILAS DO SETOR PINHEIROS. 
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Figura"E.8 APLICAÇÃO DE CORRELAÇÕES TEÓRICAS PARA ÍNDICES 

DE COMPRESSÃO ÀS ARGILAS DO SETOR PINHEIROS. 

2 - CURVAS Cc x W 
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Flgura"E.9 APLICACÃO DE CORRELACÕES TEÓRICAS PARA INDICES 

DE COMPRESSÃO ÀS ARGILAS DO SETOR PINHEIROS. 
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CAPTTULO VII 

ANALISE DOS RECALQUES 

VII. l - INTRODUÇAO 

O estudo do comportamento geotécnico do subsolo, 

conforme analisado nos capítulos anteriores, se complementa pe

lo exame das leituras da instrumentação instalada e a interpre

tação destes dados. Permite-se assim, que se verifique se es

tas leituras comprovam as previsões dos cãlculos de escritõrio. 

Deve-se levar em consideração neste processo comparativo as di

versas aproximações adotadas nos cãlculos teõricos do adensameE 

to e, tambem, os diversos fatores que podem levar a incorreções 

nas medições de campo. Utilizou-se neste capitulo a Teoria U

nidimensional de Terzaghi para o câlculo do valor e da veloci~a 

de dos recalques, Não se conseguiu observacôes para o estudo 

da dissipação das ooro-pressoes. 

VII.2 - SIMPLIF!CA~OES DE CJILCULO INTRODUZIDAS 

t necessãrio, neste ponto, recordar que o aterro 

do Setor Pinheiros teve inicio em março de 1980 e que o período 

de instalação dos instrumentos (agosto 82) aqui mencionados se 

deu na epoca do inicio da implantação do conjunto habitacional. 

As leituras efetuadas em tais instrumentos foram feitas desde o 

período de suas instalações ate alguns meses apôs o final dos 

serviços de construção do conjunto habitacional, ou seja, agos-
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to de 1984. Este periodo de leituras ( cerca de 2 anos) ao ser 

comparado com o periodo de evolução dos 80% dos recalques pri-

mãrios (cerca de 30 anos) se mostra muito reduzido. P rob 1 emas 

de ordem contratual fizeram com que as leituras fossem suspen -

sas a partir de agosto de 84, E evidente que um maior numero 

de dados promoveria um estudo mais pormenorizado do problema p~ 

dendo adicionar informações preciosas aos estudos de viabiliza

ção de projetos em outras ãreas do Projeto Rio ou em outras a

reas semelhantes. Procurou-se neste capitulo aproveitar o mãxj 

mo possível o numero dispon'ível de leituras de alguns instrume_!! 

tos, no sentido de se comparar os deslocamentos obtidos atravês 

das leituras com os re.calques previstos, 

As principais simplificações adotadas para o cãl 

culo estão a seguir enumeradas. 

, Configuração do N'ível do Terreno Original (Antes do Aterro) 
• 

O projeto executivo do aterro do Setor Pinheiros 

foi b.aseado em dados de topografia obtidos de restituições aer~ 

fotogramêtricas da ãrea. Tais informações produziram a planta 

''DNOS n9 625 - Projeto Executivo Area 1.1'' de nivelamento, A 

analise da planta mostra que a ãrea correspondente ao que se 

chamou neste trabalho de "Area 1'' apresenta cotas do terreno en 

tre o n'ível -0,30m e+ 0,30m, Por se tratar de uma pequena va

riação, adotou-se como cota inicial do nível do terreno, a cota 

O,Q coincidente com o n'ível do mar e com a cota mêdia do nivel 

d'âgua .. 
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• Configuração do Subsolo Apôs o Aterro 

A distribuição das camadas apos a execuçao do a

terro foi definida a partir das informações dos boletins de son 

dagens. Observa-se que pelo fato do aterro ter promovido a ex-

pulsão de parte da camada de solo mole a sua cota inferior na 

grande maioria das vezes se encontra aóaixo da cota 0,0. Por 

outro lado o aterro executado na ârea não foi uniforme e o ní

vel do terreno final variou entre as cotas mínima de+ 1,00m e 

mâxima de+ 8,00m sendo que em grande parte do projeto esta al

tura foi de ordem de+ 3,00m. 

Para interpretação dos Tassõmetros MRA, MRB e 

MBC foram utilizadas as informações do furo executado para ins

talação do "B-enclí Mark" BM-01 localizado a uma distância de 

3,0Qm destes instrumentos. Quanto as Placas de Recalque PR 18, 

PR 19 e PR 26 utilizou-se as informações do SP 80, E para as 

Placas PR 25, PR 27 e PR 29 tomou-se como representativo o SP 

83, Estes furos foram os que mais se aproximaram destas Placas 

de. Recalque. 

• Características Iniciais do Depõsito 

Visando definir em termos prâticos as proprieda

des necessârias ao câlculo de recalques foram representados na 

figura VII.1 os valores de teor de umidade inicial, 'índice de 

vazios inicial e peso espectfico ümido em função da profundida

de. 
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A figura VII. l(a) mostra que pode-se adotar, em 

termos prãticos, o valor de peso especffico de 15 KN/m~ como 

representativo de todo o depõsito de argila mole 

principalmente como CH e as vezes como OH, 

c1assifícado 

A figura VlI.l(bl mostra por sua vez a distribui

çao da umidade inicial em funçio da profundidade indicando a 

faixa prevista de variação deste teor de umidade para o solo CH 

e OH. Verificou-se que os pontos fora desta faixa correspondem 

a amostras muito amolgadas ou são de amostras de outro tipo de 

solo. (Solo SC, com w em torno de 20%, a profundidade de 3,60m). 

Evidentemente que esta faixa de umidades i bastante ampla e de

corre tambim do maior ou menor amolgamento das amostras ensaia

das. Visando fazer uma anãlise um pouco mais acurada do grau 

de amolgamento das diversas amostras foram representadas na fi

gura VII.2(a) superpostos os valores de umidade inicial e indi-

cede vazios inicial em função da profundidade. Este grãfico 

foi traçado considerando o solo saturado (S = 100%, muito prov} 

vell e densidade real dos grãos de 2,60 (o valor desta densida-

de variou basicamente entre 2,43 e 2,67), A observação desta 

figura indica que louve coincidincia dos indices de vazios com 

os teores de umidade em 15% dos casos. Estes casos indicam que 

a adoção de G = 2,60 e a consideraçio de Saturação Completa (S= 

l) coincide com a situação do solo ensaiado, Ocorreram alguns 

casos (4% do total) onde o 1ndice de vazios se apresentou maior 

do que o teor de umidade ou seja, os pontos representativos do 

teor de umidade. ficaram a esquerda dos representativos dos 1nd!_ 

ces de vazios, Para estes casos o grau de saturação dos ensa

ios mostrou-se inferior a 100%. A aplicação de S < l na rela• 
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çao Se= wG demonstra que o Tndice de vazios real e maior do 

que o Tndice de vazios determinado neste estudo. Este fato le

va a conclusão que o teor de umidade estã menor do que na sua 

situação original do depÕsito tendo portanto havido perda deu-

midade (secagem) destes solos, Na grande maioria dos casos 

l76%} ocorreu que o teor de umidade se posicionou i direita do 

Tndice de vazios. Isto pode ser explicado pelo aumento do teor 

de umidade ocorrendo durante o processo de amostragem, Neste 

processo ocorre entrada de agua nas extremidades superior e in

ferior das amostras, Assim, este fato (w > el ê muito frequen

te para os corpos de prova retirados destas extremidades onde o 

teor de umidade tendera a ser maior do que o teor de umidade "in 

situ''. Plotou-se nesta figura tambêm os valores de umidade cor 

rigidos para os indices de vazios iniciais apresentados nos en

saios. Esta correção foi feita pela aplicação da relação S.e = 

w • G. Em alguns casos. esta correção aproximou os valores deu 

midade dos valores de indices de vazios correspondentes, no en

tanto, em outros esta diferença aumentou evidenciando mai.s ai.n

da o aumento de umidade destes solos durante o periodo de amos

tragem. 

, Condição de Adensamento das Camadas 

A figura vrr.2(bl mostra a distribuição das pre~ 

soes efetivas verticais com a profundidade, Foram representa -

dos tantos os valores iniciais (cr'v l como tambêm a distribui -
o 

çao destas pressões efetivas para um acrêscimo de carregamento 

correspondente a uma altura de aterro de 4m acima da cota 0,0 

(cr 'f 4m) . Estimou-se ainda os valores das pressões e.fetivas ver 
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ticais apos um período de 2 anos da construção de um aterro de 

4m de altura. Considerou-se neste caso a camada de solo mole 

com 8m de espessura e Coeficiente de Adensamento de 1,5 x ,o-• 
cm 2 /s. A figura tambem apresenta o intervalo de variação possi 

vel das pressoes de pre-adensamento determinadas nos 42 ensaios. 

Os valores apresentados neste intervalo foram determinados pe-

los Métodos de Casagrande e Pacneco Silva pelo autor; consta 

também no desenno os valores sugeridos pela Consultora, Obser

va-se pela figura VII.2(bl que a distribuição da pressao efeti

va apõs 2 anos do início da construção do aterro contem a gran

de maioria dos valores de pressões de pré-adensamento dos ensa

ios de adensamento determinados pelo Método de Casagrande, Es

te fato permite concluir que se trata de um depõsito normalmen

te adensado, r de se ressaltar tambem a grande variação dos v! 

lores da pressão de pré-adensamento para cada um dos ensaios 

quando se compara os valores estimados desta pressão pela Con -

sultora e pelo autor pelos dois métodos, Esta variação chegou 

em alguns casos a ordem de 10.0% como pode ser visto na figura. 

Esta observação serve para confirmar que a dificuldade na esco 

lha do ponto de menor curvatura leva a erros na determinação da 

pressão de pre-adensamento. 

• Di~tribui ção de Cc, Cs, CR e CS com a profundidade 

A figura VII. l se completa mostrando nos itens 

(c}, (d) e (e) as varíaç-oes de Cc, Cs, CR e CS com a profundi

dade. No diagrama Cc x Z (c) verifica-se valores médios de Cc 

de 0,78 entre 0,00 e 2,00m, 0,70 entre 2,00 e 4,0Dm, 0,99 en

tre 6,00 e 8,DOm. O valor de Cc do solo SC (0,08 e 0,11) muito 
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se distancia dos demais valores demonstrando compressibilidade 

bem menor conforme era de se esperar por se tratar de uma argi

la arenosa, Quanto a distrtbuiçio dos valores de Cs apresenta

das em {b), suas medias por profundidade sio: O, 14 de 0,0 a 

2,00m, 0,11 de 2,00 a 4,00m, 0,10 de 4,00 a 6,00m e 0,06 de 6,00 

a 8,00m. No ultimo diagrama mostra-se simultaneamente os valo

res de : 

e 
CR = _e_ x z e. cs X Z 

l+e0 

Os valores mêdios por faixa de profundidade para o CS foram: 

0,05 de 0,0 a 2,00m, 0,04 de 2,0 a 4,00m, 0,03 de 4,00 a 6,00m 

e 0,035 de 6,00 a 8,00m, Quantos aos CR, tem~se 0,33 de 0,0 a 

2,00m, 0,25 de 2,QQ a 4,00m, 0,32 de 4,00 a 6,00m e 0,28 de 

6,00 a 8,00m. Observa-se por estas figuras uma dispersão bas

tante acentuada principalmente nos valores de Cc e Cs' Para 

fins prãticos considerou-se nos cãlculos dos recalques os valo

res mêdios calculados por faixa de produndidade mostrados acim~ 

t Coeficiente de Adensamento 

A figura VII.2{c) mostra os coeficientes de Aden 

sarnento no trecho normalmente adensado dos 42 ensaios. Houve u 

ma pequena dispersão e o valor mêdio encontrado foi de 1,5 x 

10- 4 cm 2 /s que para fins prãticos serã usado para o cãlculo das 

velocidades dos recalques. 

t Cãlculo do Recalque 

O cãlculo do recalque foi procedido para três si 
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tuações no estudo dos Tassômetros MRA, MRB e MRC: 

- Dividindo-se a camada compressível em subcama

das e adotando o CR media para cada uma das 

faixas de profundidade como mostrado na figura 

VII, l(el; 

- Tomando-se a camada Gnica e adotando o CR me

dia ao longo de toda a profundidade; 

- Tomando-se a camada Gnica com C corrigido por 
c 

SCHMERTMANN media e 1ndice de vazios 

me.dia. 

inicial 

Foram também calculados os recalques para as pl~ 

cas PR 18, PR 19:, PR 25, PR 26, PR 27 e PR 29:, Nestes casos o 

câlculo foi feito somando-se os recalques das diversas subcama

das consideradas adotando-se CR médio por camada, 

1 Câlculo da Velocidade do Recalque 

A distribuição· do recalque com o tempo foi est._!: 

mada pela Teoria de Terzaghi com Coeficiente de Adensamento de 

1,5 x 10.- 4 cm 2 /s. As caracter'isticas locais permitem adotar a 

condição de drenagem pelas duas extremidades da camada. Os va

lores dos recalques em função do tempo foram apresentados apos 

se proceder a correção de TERZAGHI-GILBOY citado oor CAPUTO (••) 

para carregamentos não instantâneos. 
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VII.3 - COMPARAÇAO DO COMPORTAMENTO PREVISTO E O OBSERVADO 

VII.3, l - Formato das Curvas 

A Figura VII,3 apresenta a distribuição dos re

calques em função do tempo para os três Tassometros MRA, MRB e 

MRC. Conforme jâ salientado, a previsão destes recalques em 

função do tempo foi feita de três formas distintas que tam5em 

são mostradas na figura. Observa-se que as leituras dos três 

Tassometros estão contidas entre a previsão feita com CR variâ

veis e a previsão feita com CR media acompanhando o formato des 

tas curvas, Por sua vez a curva de recalques considerando a 

correção de SCHMERTMANN acusa valores de recalques maiores do 

que os observados pelos Tassometros. 

A Figura VII.4 apresenta a distribuição dos re

calques em função do te:rnpo para as Placas PR 25, PR 27 e PR 29, 

Ob.serva-se que as leituras se agrupam em torno da curva p x log t 

prevista acompan~ando o comportamento desta, 

A Figura VII,5 apresenta o comportamento das pli 

cas PR 18, PR 19 e PR 26 nestecaso as leituras da PR 18, apesar 

de terem sido poucas, acompanham com maior fieldade o comporta

mento da curva P x log t previsto, As lei.turas das placas PR 

19 e PR 26 se afastam um pouco desta curva tendendo a delinear 

um formato um pouco diferente do comportamento previsto, 

VII.3,2 - Velocidade dos Recalques 

A concordãncia das leituras dos Tassometros com 
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o comportamento teõrico previsto indica logicamente que os re

calques deverão ocorrer ãs mesmas velocidades determinadas teori 

camente com C = 1,5 x 10- 4 cm 2 /s uma vez que as velocidades de 
V 

recalque serã dada pela tangente a curva p x log t, Esta oóser 

vação tambêm ê vãlida para as placas PR 18, PR 25, PR 27 e PR 

29 porem para as placas PR 19 e PR 26 estas velocidades parecem 

diferentes em função da não concordãncia das leituras destes ins 

trumentos com a curva p .x log t. 

VII. 3, 3. - Recalques Totais 

Os valores dos recalques totais previs1veis da 

figura VII.3 sao da ordem de 1,50m que correspondem a estimati

vas feitas neste projeto e em estudos anteriores da Consultora. 

O cãlculo utilizando a correção de SCHMERTMANN parece neste ca

so nao se aplicar para estimativa do recalque total uma vez que 

este se mostrou 57% superior ao valor mêdio das outras duas es

timativas. 

Quanto as placas de recalque, os recalques to-

tais correspondentes foram da ordem de l ,37m para PR 18, PR 19 

e PR 26 e 1,12m para PR 25, PR 27 e PR 29, 

VII.4 - LEITURAS DOS N!VElS D 'Jl:GUA 

Conforme jã visto, o acompanhamento do comporta

mento dos n{veis d'ãgua foi procedido no Setor Pinheiros atra

vês dos Piezometros Casagrande e Medidores de Nível D'llgua, Na 

"llrea 1" o Piezometro PZ-01 foi avariado e perdido no início da 
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obra. Da mesma forma, o PZ-06 (tambêm na "Ãrea I"), o PZ-08 

(''Ãrea 3''), PZ-09 (''Ãrea 4'') e PZ-10 (''Ãrea 5'') foram perdidos. 

Alguns Piezõmetros foram instalados agrupados aos "Bench-Marks'' 

e aos Tassõmetros com o propõsito de constatar a dissipação das 

poro-pressoes com a evolução dos deslocamentos medidos nestes 

Tassõmetros; outros foram espalhados no terreno, prõximos ãs 

Placas de Recalque com o mesmo objetivo. As leituras dos nlveis 

d'âgua destes Piezõmetros se apresentaram bastante desencontra

das não permitindo delinear-se qualquer tipo de conclusão. 

A adoção do Piezõmetro Casagrande levou em conta 

a sua simplicidade, o seu baixo custo e a facilidade de instala 

çao. Estes aspectos se adequaram ãs limitações financeiras do 

Projeto Rio no entanto, os resultados obtidos a partir desta es 

colha não foram satisfatõrios. Não se tomou como fator impor -

tante nesta decisão o tempo de resposta do aparelho. 

Medições corretas das poro-pressoes envolvem a e 

qualização da pressão da ãgua nos poros do solo com a pressão da 

ãgua no interior da cêlula piezomêtrica. 

A equalização da pressao requer um fluxo de ãgua 

de ou para a cêlula piezomêtrica antes do equilíbrio ocorrer. 

Para isto ê necessãrio um tempo finito, que ê dependente da pe~ 

meabilidade do solo, geometria do Piezõmetro (ou de seu bulbo 

de areia) e do fluxo necessãrio no Piezõmetro para o registro 

da variação de pressão que ê chamado tempo de resposta. 

Considera-se como uma desvantagem básica do Pie-
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zômetro Casagrande o elevado tempo de resposta para observação de 

poro-pressoes em solos de baixa permeabilidade. Alguns autores observam 

que no caso de carregamento de aterros, por exemplo, os acrêscimos obser

vados apôs uma paralização de carregamento pode indicar a magnitude do tem 

po de resposta durante a construção, embora estes acrêscimos possam tam

bêm ser provocados por outras causas. 

Tem-se usado o Piezômetro Casagrande quando exis-

tem duvidas de fidelidade de leituras de outros tipos de Pi ezômetros, 

funcionando de forma a checar os resultados destes outros aparelhos 

(COUTINHO (1 9
)). Era portanto, necessãrio que se instalasse um niime-

ro maior de Piezômetros, variando-se o tipo deste instrumento e fazendo com 

que os comportamentos observados fossem confrontados. 

VII.5 - Comentãrios Gerais 

Os cãl cu los e figuras anteriormente apresentados demon~ 

tram mais uma vez que embora a Teoria do Adensamento Uni-dimensioanl de 

Terzaghi seja criticada ela fornece, em termos prãticos, valores de reca l 

ques e distribuição de recalques com o tempo que se aproximam razoavelmente 

bem dos esperados. Os cãlculos procedidos ainda evidenciaram que a CD!_ 

reção de SCHMERTMANN quando aplicada em ensaios de adensamento comerciais 

superestimam em demasia os valores dos recalques totais. E de se sal ien 

tar que embora os ensaios não tenham sido executados em amostras de boa 

qualidade, as comparações aqui apresentadas mostram uma excelente con 

cordância entre as previsões e o comportamento observado. As fi

guras VII.3, VII.4 e VII.5 indicam que os Tassômetros MRA, MRB e MRC forn! 

ceram o melhor conjunto de leituras para interpretação. 

Quanto ãs poro-pressoes, os Piezômetros instala

dos nao permitiram que se chegassem a conclusões devido ao pequ! 

no numero de instrumentos e a utilização apenas do Piezômetro Casagrande. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
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CAPTTULO VIII 

CONCL~SOES E SUGESTÕES PARA PESQUISA 

Ao se proceder a um estudo sobre o comportamento 

geotécnico voltado para a anãlise dos recalques do Projeto Rio 

e necessãrio inicialmente salientar os motivos que levaram ã ne

cessidade de implantação do empreendimento em carãter de urgên

cia. Os pequenos prazos destinados para ela5oração do projeto 

e planejamento da obra acarretaram insucessos de diffcil so

lução posterior. Não se obedeceu o projeto eJ<ecutivo existente na 

epoca e em função disto tiveram que ser adotadas soluções na o

bra sem uma anãlise mais acurada de suas consequências, Um e

xemplo distinto foi a promessa de entrega de 2QQQ unidades uni

familiares em um prazo ine:xequivel de seis meses. Era clara a 

necessidade da entrega destas casas porem tamfiêm era claro que 

a conotação politica desta promessa acarretaria em decisões pr~ 

cipitadas, 

Houve uma falta de entrosamento técnico entre os 

organismos oficiais e empresas envolvidas no projeto e obra, 

Mui tos erros e e:xces sos poderiam ter sido evitados caso os ca

nais de comunicação tivessem sido ativados com maior intensida

de na troca de informações, 

~ primeira vista, a solução da rridromecanização 

dada antes do inicio da obra parece ter sido satisfatõria. O

corre no entanto, que os proalemas ocorridos com os consertos 

necessãrios durante a implantação do conjunto ~afiitacional leva 
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rama custos adicionais que nao permitem saber se esta solucão 

construtiva foi a mais adequada. A substituição (total ou par

cial) e a expulsão do solo mole em alguns trechos levou a apli

caçao dos geote:xteis em certas ãreas. Não foi no entanto, aprove_!_ 

tada a oportunidade de se observar tecnicamente esta decisão 

As escavaçiies para a instalação da infra-estrutura e das ãreas 

de emprêstirno muitas vezes atingiram as mantas de geotextil rom 

pendo-as e inutilizando-as, 

O projeto do aterro previa a e:xecução de urna ca

mada de solei arenoso sobre o terreno original de forma a se ob

ter um terreno, na cota+ 2,50m, de 68,Bha para ocupação resi -

dencial. A execuçao do aterro no entanto, produziu o terreno 

com subsolo bastante errãtico, com distribuição altirnêtrica ba~ 

tante irregular muitas vezes acima da cota de projeto de+ 2,50m 

e muitas vezes abaixo desta cota. Os prazos de execução tarnbim 

não foram cumpridos tendo faltado o acabamento do entaludarnento 

e enrocarnento das margens. 

O programa de investigaçiies geotêcnicas procurou 

abranger da rnelFtor forma possível o terreno do Setor Pinfl.eíros, 

Ocorre que para a area em torno da ilfl.a lde ocupação imediatal 

foram detectados alguns bolsões de material mole que deveriam 

ter sido mais explorados a fim de se fazer uma rnelFtor delimita-

çao destas ãreas evitando as construções nestes locais, Com re 

lação as investigações de laboratõrio, a falta de entrosamento 

entre as equipes mais uma vez se fez presente, Os res u 1 ta dos 

dos ensaios poderiam ter sido utilizados, por exemplo, para o 

projeto de fundações rasas no tocante ao enrigecimento das pla-
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cas de concreto (''radiers"l para melhor suportarem as deforma -

ções esperadas. O surgimento da idéia de execuçao das "Quadras 

Experimentafs'' para estudos relativos aos métodos construtivos e 

o comportamento das casas face a evolução do adensamento do a

terro foi uma idéia positiva mas que infelizmente não foi adian 

te. Era necessãrio que se incentivasse este tipo de empreendi

mento pois com certeza este seria um gasto com objetivo de eco

nomia posterfor. Muito se tem ouvido de problemas de rachadu -

ras que tornam muitas destas casas inabitãveis, este fato pode

ria ter sido evitado em muitos casos, caso esta pesquisa pudes

se ter sido levada adiante, Quanto as investigações geotécni -

casos dados de campo e de laborat3rio a vãrias profundidades 

dos pontos estudados se mostraram insuficientes não permitindo 

que se procedesse a uma anãlise geotécnica mais sofisticada, 

Quanto aos aspectos de compressibilidade dos so

los da ãrea é importante observar que este estudo se deparou com 

o problema do amolgamento do solo ensaiado decorrente de duas 

situações distintas: A primeira situação diz respeito ã pertur

bação da estrutura do solo durante o processo de amostragem, m! 

nuseio e transporte do solo para o laborat3rio; a segunda situa 
~ 

çao diz respeito i condição de amolgamento do solo ''in situ'' a-

p3s o processo de execução do aterro, A e_xpulsão do material 

mole de umas ãreas para outras pode ter induzido ao amolgamento 

do solo, O aspecto das curvas de compressibilidade ex log a', 

conforme analisado no cap1tulo VI, demonstra em grande 

de ensaios este efeito de amolgamento, 

numero 

A técnica de substituição de solo mole por deslo 
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camento lateral apresentou melhor desempenho do que o processo 

de escavação mecânica. Esse método deve ser aplicado com acom

panhamento topogrãfico para evitar que substituições alem das 

necessidades o encareçam. O metodo (simetrico) foi aplicado em duas 

ãreas do aterro e deu bons resultados. 

Com relação aos instrumentos escolhidos e insta-

lados, alguns demonstraram bom desempenho produzindo leituras 

que se prestaram a anãlises i.mportantes. Certos instrumentosfo 

ram inadequados pelas condições locais como no caso dos Marcos 

Superficiais de Recalques que devido ãs suas re.duzidas dimensões 

e proteção insuficientes, nao eram percebidos por operadores de 

equipamentos pesados e acabavam por ser danificados. Quanto aos 

Piezõmetros, o seu nilmero foi insuficiente para que se procedes 
~ 

se a uma anâlise mais detalhada da dissipação das poro-pressões. 

Era necessãrio a instalação de um maior nilmero de Piezõmetros e 

também a diversificação dos tipos deste instrumento (alem dos 

Piezõmetros Casagrande poderia se implantar alguns Piezõmetros 

Pneumãticos, por exemplo)_. As Placas de Recalque e os Tassõme

tros foram os melhores instrumentos devido a facilidade da ins

talação, manutenção e leitura demonstrados. Sugeriria-se um 

sistema de proteção melhor com vigilância mais constante e efi

ciente. A falta de entrosamento entre. projetistas e empreitei

ras se fez presente também quanto ao projeto de instrumentação, 

A localização destes instrumentos no canteiro de obras incluiu 

ãreas que poste.riormente foram usadas como "bota--fora", pe.la pr.9. 

pria construção, como caminhos de serviço e para instalação do 

prÕprio canteiro. 
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Quanto a anãlise dos recalques, jã se sabia que 

as informações nao eram suficientes para um estudo sofistfcada 

mas, pelo vulto da obra e seu cunho social, se justificou fazer 

uma apresentação da obra e urna anãlise menos acurada, Assim,os 

dados utilizados na anilise dos recalques trazem embutidos ai! 

suficiincia do amolgamento. Um estudo mais detalhado dos para

metros geot@cnicos obtidos dos 42 ensaios de adensamento foi 

feito conforme mostrado no cap1tulo VII. Neste estudo procurou 

-se elimfnar as informações que muito se distanciavam da maio -

ria dos dados nos diagramas construi'dos neste capi'tulo (y x Z 

Cc x Z, Cs x Z, CR x Z, CS x Z e Cv x Zl e adotou-se para fins 

prãti.cos os valores médios destes parãrnetros por faixa de pro -

fundidade. Utilizou-se a Teoria de Terzaghi no cãlculo dos re-

calques e na distribuição destes deslocamentos com o tempo, 

to parece ter dado bons resultados uma vez que as leituras 

Is 

de 

campo dos instrumentos se mostraram concordantes com o comporta 
~ 

rnento teórico previsto, 

Co111 os dados disponiveis acredita-se que todos 

os estudos possi'veis tenham sfdo elaborados, Pesquisas futuras 

se justificariam caso se pudesse coletar informações adicionais. 

Sondagens geofísicas e outras inve.stigações com o objetivo de 

melhor definir as e.spe.ssuras de aterro e argila mole existentes 

no local ajudariam a urna pesquisa complementar inclusive para 

mostrar a real erraticidade e variações das espessuras de urna e 

outra camada de solo em função do processo construtivo, Apre -

senta-se corno sugestão uma pesquisa com um programa de investi

gaçoes geotêcnicas e instrumentação 111ais aprimoradas que permi

tissem uma anãlise mais sofisticada dos aspectos aqui enfocados 
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inclusive acompanhando o desempenho do comportamento das cons -

truções existentes em diversas ãreas do aterro. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO SETOR PINHEIROS 

A. l - PLACAS SUPERFICIAIS 

a) Descrição do Instrumento 

As Placas Superficiais de Recalques sao instru

mentos destinados a medir deslocamentos das camadas compressi

veis a fim de serem comparadas ãs previsões teõricas dos recal 

ques. As leituras dos recalques podem ser correlacionadas com 

a variação das poro-pressões medidas pelos piezômetros a fim de 

comprovar o processo do adensamento. A Figura A. l mostra um es 

quema do instrumento. O aparelho e composto de uma placa de fe_!:: 

ro quadrada medindo 50cm x 50cm pintada com zarcão em seus dois 

lados como medida de proteção e com 1/4'' de espessura. Sobre es 

ta placa, que se apõia sobre o terreno, se solda uma ~aste em 

tubo de ferro galvanizado de 150cm de comprimento e l" de diâm~ 

tro. Na extremidade superior deste tubo se acopla um pino ros

queado para o apoio da mira topogrãfica. Utiliza-se para fins 

de proteção, um tubo de PVC de 2'' de igual comprimento envolven 

do o tubo de ferro galvanizado e tambem apoiado sobre a placa 

de ferro. 

b) Procedimento de Instalação 

Executa-se uma escavaçao com ate 50cm abaixo 

da cota do aterro de forma que a base da vala 
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fique a mais plana possivel; 

Coloca-se a Placa de Recalque; 

Reaterra-se com o prõprio material do aterro. 

c) Mêtodo de Leitura 

Fez-se no Setor Pinheiros a leitura atravês do 

nivelamento topogrâfico referenciando os deslocamentos aos "Bench

Marks" instalados no terreno e em posição estratêgica para pos

sibilitar a leitura, 

d) Comentãri os 

Apesar de se tratar de um instrumento simples e 

de fâci 1 instalação, as placas de recalque se mostram bastante 

suscetiveis a avarias, Porem, uma vez que se consiga um siste

ma eficiente de proteção, as placas são bastante eficazes para 

medição dos deslocamentos. 

A.2 - TASSÕMETROS 

a) Descrição do Instrumento 

Os tassômetros sao aqui tambêm chamados Medido

res de Recalques Profundos e são tambêm destinados ã medição de 

deslocamentos das camadas compressiveis porem, o fazem a uma pr~ 

fundidade maior que as placas sendo instalados no interior da 

camada mole. A Figura A.2 mostra o instrumento e sua instala-
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ção. Ele ê composto por uma ~aste de ferro galvanizado de l" de 

diâmetro engastada num bulbo de argamassa de cimento na sua ex 

tremidade inferior. Este tubo ê protegido por um tubo de PVC 

de 2''. O comprimento do instrumento ê variável conforme a pro

fundidade a ser instalada. O tubo galvanizado ê lubrificado com 

graxa, para evitar atritos, permitindo o perfeito deslize entre 

os tubos. 

b) Procedimento de Instalação 

Executa-se um furo de sondagem de 2 1/2" de 

diâmetro atê a profundidade que se deseja ins 

talar o medidor; 

Introduz-se no interior do furo sacos plãstj 

cos com argamassa de cimento; 

Levanta-se o revestimento do furo de sondagem 

para que a argamassa de cimento se espalhe 

aderente ãs paredes do furo de sondagem; 

Desce-se as seçoes de hastes galvanizadas de 

l'' de diâmetro de forma que as mesmas fiquem 

engastadas na argamassa de cimento; 

A Figura IV.2 demonstra estas quatro etapas 

de instalação mostrando a configuração final 

do instrumento na quarta etapa do desenho, 
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c) Mêtodo de Leitura 

Idêntico ao adotado para as placas de recalques. 

d)_ Comen tã ri os 

O fato de terem sido distribuídos no terreno em 

grupos ao redor dos "Bench-Marks" destes instrumentos foram ob

tidas as melhores medidas dos deslocamentos, A proteção para 

estes grupos de instrumentos funcionou melhor. 

A.3 - MARCOS SUPERFICIAIS DE RECALQUES 

a) Descrição do Instrumento 

Os Marcos Superficiais de Recalques sao elemen

tos de concreto, conforme mostra a Figura A,3, dos quais se faz 

leituras de deslocamentos. E o instrumento de medição mais sim 

ples e barato porem, requer maior proteção devido ã grande facl 

lidade de avaria por suas reduzidas dimensões. Consiste num so 

lido em forma de paralelepípedo de 30 cm de altura com seçao 

de 15cm x 15cm com um pino acoplado na extremidade superior pa

ra se apoiar a mi.ra, O instrumento ê instalado a uma profundl 

dade de 25cm ficando 5 cm para fora do terreno. O instrumento 

ê envolto em argamassa de cimento e areia para tornã-lo aderen 

te a cava onde foi instalado, 
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b) Procedimento da Instalação 

Executa-se uma escavaçao de 20 a 25cm abaixo 

da cota do aterro; 

Coloca-se o Marco Superficial; 

Prende-se o Marco Superficial ao aterro com 

argamassa de cimento. 

c) Método de Leitura 

Idêntico ao adotado para as Placas de Recalques e 

Medidores de Recalques Profundos. 

d) Comentãri os 

Conforme jã dito, este é o instrumento que de

monstrou pior desempenho nas medidas de deslocamento devido ã 

facilidade de avarias. 

A maioria dos marcos ficaram soterrados pela pa~ 

sagem de equipamentos sobre eles ou pela construção de 

cões de obra em ãreas onde estavam instalados, 

A.4 - Piezômetros 

a) Descrição do Instrumento 

barra-

Os piezômetros sao aparelhos utilizados para a 
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medida da carga piezométrica com a finalidade de avaliar o pro

cesso de dissipação de poro-pressões do terreno. Divertas ti

pos de piezômetros foram desenvolvidos e os de uso mais comum 

sao: o Piezômetro de Tubo Aberto (também chamado de Piezômetro 

Casagrande}, o Piezômetro Hidrãulico, o Piezômetro de Diafragma 

Pneumãtico, o Piezômetro de Diafragma Elétrico e o de Diafragma 

de Corda Vibrante. Dentre estes Piezômetros, o de mais simples 

execuçao é o hidrãulico pois não envolve necessariamente dispo

sitivos elétricos ou eletrôni.cos sofisticados. Estes equipame_!! 

tos apresentam também a vantagem adicional de permitirem a rea

lização de ensaios de permeabilidade ''in situ" e de fatura hi

drãuli ca. No Setor Pinheiros foi adotado o Piezômetro Casagrande 

que e um tipo simples de Piezômetro Hidrãulico e é bastante eco 

nômico. Sua principal desvantagem é o elevado tempo de respo~ 

ta quando instalado em terreno de permealii lidade muito baixa, O 

esquema da Figura A.4 mostra o Piezômetro Casagrande que consi~ 

te de um tubo de PVC de 1/2" de diâmetro fechado na extremidade 

inferior enterrada em areia limpa saturada adaptada a uma pedra 

porosa envolta em bidim, Esta extremidade é denominada célula 

piezométrica e sua finalidade é separar as poro-pressões das 

pressões totais do solo ao redor, E necessãrio que seja sufi

cientemente resistente para suportar a pressão total mãxima e 

ter superficie permeãvel que permita um fluxo de ãgua necessa

rio para indicar a poro-pressão atuante. 

Existem dois métodos bãsicos de instalação de 

piezômetros em argilas: 

Cravação estãtica - conforme o termo jã diz o 

piezômetro é introduzido no terreno por crava 
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çao estãti ca. Como o procedimento força o des 

locamento da argila, ê de se esperar amolga

mento deste solo provocando uma perturbação 

do material em redor da ponta porosa, 

Instalação em Bolsão de Areia - Perfura-se o 

solo com revestimento para evitar o fechamen

to do furo. Instala-se o Piezômetro em bol

sao de areia saturada. A principal desvanta 

gemê a dificuldade de se garantir a satura

çao de areia e tambêm quanto a execução dos~ 

lo que deverã ter permeabilidade menor do que 

a do solo em redor. O furo onde o instrumen 

to se instala deve ter diâmetro de 4'' e o so

lo referido acima composto de uma pasta de be 

tonita e argila, E importante a manutenção 

da tampa do piezômetro para que se evite a en 

trada de impurezas no aparelho o que pode 

acarretar em erros e fmprecisôes de leituras. 

Este foi o mêtodo adotado no Projeto Rio e se 

rã descrito com maior detalhe a seguir. 

b) Procedimento de Instalação no Setor Pinheiros 

Executa-se um furo de sondagem com 4'' de diâ

metro revestido, atê a profundidade prevista 

para a instalação do piezômetro; 
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Coloca-se areia limpa saturada ate aproxima -

damente 30 a 50cm acima do fundo do furo da 

sondagem; 

- Desce-se a ponta porosa jã fixada ã seçoes de 

tubos de PVC de 1/2'' de diâmetro, coloca-se 

fita ''Teflon'' nas roscas das uniões dos tubos 

com luvas; 

Coloca-se areia limpa saturada de forma que 

se obtenha um bulbo de areia com espessura 

aproximadamente igual a l ,Om; 

- Forma-se um selo de bentonita e argila ate a 

boca do furo de sondagem. 

cl Metodo de Leitura 

O metodo de lietura adotado foi o da utiliza -

çao do oômetro. Esta técnica não exige maiores sofisticações 

sendo o oômetro um elemento simples e de fãcil manuseio. A pr! 

cisão no entanto, pode deixar a desejar quando o nível da agua 

se encontra a maiores profundidades. 

d) Comentãrios 

O Piezômetro Casagrande, apesar de sua simplici-

dade de instalação e leitura, não permitiu que se chegassem a 

conclusões sobre as poro-pressões. 
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A.5 - MEDIDORES DE NtVEL D'/\GUA RASO 

a) Descrição do Instrumento 

Os Medidores de N1vel d'/\gua Raso são instalados su

perficialmente e tem por objetivo posicionar o nível do lençol 

freitico (Ver Figura A.5). O instrumento consiste de um tubo de 

PVC de l'' de diâmetro com furos de 1/8'' de diâmetro ao longo de 

seu comprimento que permitem a entrada da igua. Este tubo e en 

volto por uma tela plistica de proteção ou bidim e na extremida 

de superior e rosqueado e vedado com uma tampa de PVC. 

instalados em furos de 2 1/2'' de diâmetro. 

b) Procedimento de Instalação 

Foram 

Executa-se um furo de sondagem de 2 1/2" de 

diâmetro revestido ate um pouco mais de l,Om 

abaixo da cota provivel do nível d'igua; 

Desce-se as seçoes de tubos de PVC de l'' de 

diâmetro furados envoltos em bidim, ate o fu

ro de sondagem; 

Coloca-se areia ate a boca do furo de sonda

gem, ã medida que o revestimento foi sendo 

sacado. 
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c) Hêtodo de Leitura 

O mesmo adotado para os Piezômetros (oômetro). 

d) Comentãrios 

As leituras destes medidores se mostraram bas 

tante desencontradas. Não foi um instrumento de bom 

penha no Setor Pinheiros. 

A.6 - MEDIDORES DE N1VEL D'AGUA PROFUNDO 

a) Descrição do Instrumento 

desem-

Os Medidores de N1vel d'Agua Profundo têm o mes

mo objetivo dos medidores de N1vel d'Agua Raso. São diferentes 

por estarem instalados a maiores profundidades. A Figura A.6 

mostra que o instrumento se constitui de um tubo de PVC de 4" 

de diâmetro com furos de 3/8" de diâmetro ao longo de sua extr~ 

midade inferior. Esta extremidade estã enterrada em areia lim 

pa saturada e ê protegida em seu comprimento por bidim. Na fase 

inferior ê usada uma tampa de PVC de 4'' de diâmetro como veda 

çao. O resto do comprimento do aparelho ê envolto por material 

selante que o une ã parede do furo de instalação que e de 

2 1/2" a 5''. Ao n1vel do terreno utiliza-se uma proteção de 

concreto em forma de tampa envolvendo toda a extremidade su 

perior do instrumento. 
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b) Procedimento de Instalação 

Executa-se um furo de sondagem com 5" de diâ

metro, revestido atê a camada arenosa sobre

jacente ãs camadas argilosas encontradas; 

Descem-se as seç5es de tubo de PVC de 4'' de 

diâmetro com a extremidade que fica furada en 

terrada numa extensão de aproximadamente 1~m. 

A extensão de tubos furada é envolta com bi 

dim; 

Preenche-se atê a boca do furo de sondagem com 

material arenoso â medida que o revestimento 

da sondagem for sendo sacado. 

c) Método de Leitura 

O mesmo adotado para os Piezômetros Casagrande e 

dos Medidores de Nível d'Ãgua Raso. 

d) Comentârios 

Vale aqui a mesma observação procedida para os 

Medidores de Nível d'Ãgua Raso. 
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A.7 - "BENCH-MARKS" 

a) Descrição 

Conforme visto acima grande parte dos instrumen 

tos precisam do apoio de uma referência considerada indeslocã

vel para que se possa proceder a leituras confiãveis a partir 

destes instrumentos. r importante concluir deste dato que os 

''Bench-Marks'' não são instrumentos a partir dos quais se obtêm 

leituras e sim elementos utilizados como apoio ãs leituras; a 

partir deles referenciam-se as leituras topogrãficas da instru

mentação. Eles atravessam as diversas camadas de solos e vao 

se apoiar no solo firme. 

A Figura A.7 mostra o esquema deste elemento. Bi 

sicamente ê um tassômetro instalado em uma profundidade indesl~ 

cãvel. Utiliza-se um tubo de ferro galvanizado de l'' de diãme 

tro chumbado no terreno firme através de uma ''bucha'' de nata de 

cimento de 50cm de altura. Este tubo ê protegido por um tubo 

de PVC de 2'' de diâmetro ao longo de todo o seu comprimento e 

o espaço entre o instrumento e a parede do furo que ê de 4'' de 

diâmetro ê preenchido com material arenoso. Na extremidade su

perior do conjunto adapta-se uma luva de redução envolvendo o 

tubo galvanizado em cuja extremidade se adapta ã tampa e ã cabe 

ça do ''Bench-Mark''. 

b) Procedimento de Instalação 

Executa-se um furo de sondagem a percussao re 
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vestido com 4'' de diâmetro atê uma profundid! 

de tal que apresente três penetrações consecu 

tivas em torno de 30/30: 

Descem-se as seçoes de tubos de PVC de 2'' de 

diâmetro atê o fundo do furo de sondagem; 

Coloca-se material arenoso, ã medida que ore 

vestimenta do furo de sondagem for sendo sa

cado; 

Descem-se as seçoes de tubos de ferros galva

nizados de l'' de diâmetro dentro das seçoes 

de tubos de PVC atê o fundo do furo de son

dagem; 

Cravam-se as seçoes de tubos de ferro galvan~ 

zados aproximadamente 50cm abaixo do furo de 

sondagem. 



FIGURAS 
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i;=:;14------TAMPA DE P.V.C. i"/2 DE DiÂr.t::TRO 

3°/8 DE DiiMETRO 

/<lbl---- SÊLO PE PASTA 
DE BENTONITA + ARGILA 

TUBO DE PV.C. l"/2 DE D.IÃMETRO 

ARE.IA LÍMPA SATURADA 

BiDiM 

44<~4--- PONTA POROSA 

-+-o• 4"-~ ... 

PIEZÕMETRO DO TIPO CASAGRANDE 



Figura A. S 
MEDIDOR DE 

2 4 e 

r.==~---- TAMPA 

NÍVEL DO ATERRO 

TUBO DE PVC. i" DE DiÂMETRO COM 
FUROS DE 1°/ 8 

NÍVEL DO 

...__,__ __ TELA PLÁSTiCA 

o 
o 
o 

NÍVEL D'ÁGUA RASO 



DO ATERRO 

Figuro A.6 

1 
1 

1 1 
1 1 +iõ• 2 112"• s·+ 

249 
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APÊNDICE B 

CIILCULO DE RECALQUES 

B. 1 - PARA A JIREA INSTRUMENTADA PELOS TASSÕMETROS MRA, MRB e MRC 

B. 1, 1 - Considerado uma Relação de Compressão Mêdfa por 

Subcamada Mole Adotada 

B. 1. 2 - Considerando uma Re.1 ação de. Compre.ssao Me.dfa pa• 

ra Camada Mole. Gnica 

8,1 ,3. Considerando uma Relação de. Compressão Mêdfa Cal 

culada para as Medias dos Indice.s de. Compressao 

Corrfgidas por SCHMERTMANN e. dos Indices de. va. 

zios Infcfais· 

B.2 - PARA A IIREA INSTRUMENTADA PELAS PLACAS DE RECALQUE PR.2~ 

PR-27 e. PR-29 

B,3 - PARA A )IREA INSTRUMENTADA PELAS PLACAS DE RECALQUE PR·l~ 

PR•l9 e PR-2fi 
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APÊNDICE B 

C~LCULO DE RECALQUES 

B.l - PARA A ~REA INSTRUMENTADA PELOS TASSÕMETROS MRA, MRB e 

MBC 

B.l .l - Considerando uma Relação de Compressão M~dia por Subca

mada Mole Adotada 

e Considerações Iniciais 

- Por se localizarem agrupados ao ''Bench-Mark" -

BM-01 (a uma distância de cerca de 3 m) tomou

se o furo de sondagem para instalação desta r~ 

ferência como representativo para os Tassõme -

tros instalados; 

Do diagrama o'v x Z (ver Figura VII,2.b) veri

fica-se razoãvel a adoção da condição de solos 

normalmente adensados; 

- A Figura B, l mostra um esquema do Perfil do 

su5solo antes e apõs a execução do aterro, Sub 

dividiu-se a camada mole em 6 subcamadas para 

o cãlcalo do recalque. 



253 

Relação usada para o cãlculo. 

o i = l 

o i = 2 

p = 
6 
l: 

i=l 

o' . + 6.o' 
01 CRi , log ~...:..e~~~ 

o' . 
01 

o' = 1,57 m x 0,5 kN/m 3 = 0,79 kN/m 2 

01 

( ~. l ) 

t::,o' = 2,85 m x 1,80 kN/m 3 + 1,15 m x 0,80 kN/m 3 = 

= 6,05 kN/m 2 

CR = a,33 ~ média dos CR na faixa de 0,0 a 2,00m 

H = Q, 85 m 

P1 = Q,33 X lóg 6 •84 
X 0,85 m 

0,79 

P1=0,26m 

o' = 3,00 m x 0,5 kN/m 3 = 1,50 kN/m 2 

02 

6.o' = 6,05 kN/m 2 

CR = 0,25 - media dos CR na faixa de 2,0Q a 4,00m 



o f = 3 

o i = 4 
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H = 2,00 m 

P2 = 0,25 X log 7 , 5 5 
~ X 2,00 m 
1 , 5 O 

P2 = 0,35 m 

o' = 5,00 m x 0,5 kN/m 3 = 2,50 kN/m 2 
03 

b.o' = 6,05 kNJm 2 

CR = 0,32 ~mediados CR na faixa de 4,00 a6,00m 

H = 2, 00 m 

Pa = 0,32 x log 8 • 55 x 2,00 m 
2,50 

Pa=0,34m 

o' = 7,00 m x 0,5 kNJm 3 = 3,50 kN/m 2 
o, 

/lo' = 6,05 l<.N/m 2 

CR = O ,28 ~ media dos CR na faixa de 6 ,00 a 8,00 m 



e i = 5 

• i = 6: 
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H = 2,00 m 

P, = 0,28 x log 9 •55 x 2,00 m 
3, 50 

P, = 0,24 m 

o' = O,QQ m x 0,5 kN/m 3 = 4,50 kN/m 2 

Os 

60' = 6 ,05 kN/m 2 

CR = 0,29. midia de todos os valores de CR 

H = 2 ,QO m 

Ps. = 0,29 x log lO •55 x 2,00 m 
4,50 

Ps=D,2lm 

o ' = 11 , 2 o m x a, 5 kNJ m 3 = 5 , 6 O kNJ m 2 

o 

CR = '0,29. - me.dia de. todos os valores de CR 

fl=2,4lm 



P6 = 0,29 X log 

P6 = 0,22 m 
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11 , 6 5 
5,60 

X 2,41 m 

Pro= P1 + P2 + P3 + P, + Ps + P6 

p= = (0,26 + 0,35 + 0,34 + 0,24 + 0,21 + 0,22)m 

P =l,62m ro 

B,1,2 - Considerando uma Relação de Compressio Media para Cama

da Mole Onica 

o Considerações Iniciais 

- Tornou-se a camada mole como unica; 

- Calculou-se o CR medio entre os 

nos 42 ensaios de adensamento, 

determiinados 

Relação usada para o calculo, 

p = CR -d· , log me 1 o 
CJ' + 6CJ' 

o 

(J ' o 

' H 

CJ ' = 6 , 7 8 m x O , 5 kN/ m 3 = 3 , 3 9 k N / m 2 

o 

= 6 05. kN/m 2 

' 

(B, 2) 



K=ll,26m 

p = 0, 2 9 X l og 
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3,39 + 6,05 
3,39 

xll,26m 

p = 0,29 x log 2,78 x 11,26 m 

p = 1,45 m 

B,l,3 - Considerando uma Relaçio de Compressio Mêdia Calculada 

para as Mêdtas dos Indfces de Compressio Corrigidos por 

SCKMERTMANN e dos Indfces de Vazios Iniciais 

o Considerações Iniciais 

- Foram corrigidas as curvas de compressi~ilida

de pelo Mêtodo de SCKMERTMANN para solos nor

malmente adensados; 

- O CR adotado neste cilculo adotou a mêdia des

tes Cc corrigidos e a mêdfa dos Tndices de va

zios iniciais dos 42 ensaios, 

c 
CR = c 
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sendo 

Cc medi.o= º• 87 

eo médio= º• 84 

então 

0,87 
CR = = 0,47 

1 + 0,84 

Relação usada para o cãlculo, 

o + tio' 
P = CRSCHM , log ~~º~~- ' H (S,3) 

o' 
o 

p = 0,47 X 109 2,78 X 11,26 m 

p = 2,35 m 

a,2 - PARA A AREA INSTRUMENTADA PEÇAS PLACAS DE RECALQUES PR~5, 

PR-27 e PR-29 

o Considerações Iniciais 

- Foi tomado como furo de sondagem representati

vo O SP83 por estar localizado mais próximo dos 

instrumentos; 
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- O cãlculo procedido foi idêntico ao adotado no 

item B. l. l; 

- A Figura B,2 mostra um esquema do Perfil do 

Su5solo antes e apõs a execução do aterro. Sub 

divfdiu~se a camada mole em 3 subcamadas para 

o cãlculo do recalque, 

Relação usada para o cãlculo - Relação (B,l) 

o f -= 

o i: = 2 

o' = 1, 10_ m x Q,5 k.N/m 3 = a,55 Ktl/m 2 

01 

/10' = 2,79: 1ll X 'l 1 80 k.N/m 3 + Q,21 m X Q1 80. k.N/m 3 = 

=5,19k.N/m 2 

CR = 0,33 

H = 1,79 m 

P1 = D,33 x log 5 •74 x 1,79 m 
O, 55 

P1 = 0.,60 m 

o' = 3,0.0 m x 0,5 k.N/m 3 = ·1,s kN/m 2 

02 



1 i = 3 
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t:,a' = 5.19 kN/m 2 

CR = 0,25 

H = 2,00 m 

P2 = 0,25 x log 6 •69 x 2,00 m 
1 , 5 O 

P2 = 0,32 m 

a' = 4,60 m x 0,5 kN/m 3 = 2,3 kN/m 2 

03 

60' = 5, 19. kN/m 2 

CR = 0,32 

H=l,2lm 

ps= 0,32x log 7 •49 x 1,21 
2,30 

p, = Q, 20 m 

P
00 

= P1 + P2 + Ps 

P00 = (0,60 + 0 1 32 + 0.20)m 

Poo = 1 , 1 2 m 
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B,3 - PARA A ~REA INSTRUMENTADA PELAS PLACAS DE RECALQUE PR-18, 

PR-19 e PR-26 

o Considerações Iniciais 

- Foi tomado como juro de sondagem representati

vo o SPBO por estar localizado mais prõximo dos 

instrumentos; 

- O cãlculo procedido foi identico ao adotado no 

i'tem B. 1. l; 

~ A figura B, 3 mostra um esquema do Perfil do 

Subsolo antes e apõs· a e-xecução do aterro. Sub -
dividiu-se a camada mole em 5 subcamadas para 

o calculo do recalque, 

Relaçao usada para o calculo - Relação (B,ll 

• i. = l 

o' = 5 1 25 m x O ,5 kN}m 3 = 2,63 kN/m 2 

(') 1 

60 1 = 3, 14 m x 1 1 80 li.N/m 3 + 4,50 m x 0,80 kN/m 3 = 
o 

= 9 , 2 5 li.N / m 2 

CR - 0,32 

H=l,50m 



o i = 2 

o i. = 3 

P1=0,32xlog 

P1=0,3lm 
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11 , 88 

2.63 
X 1, 50 m 

a' = 7,00 m x 0,5 k.N/m 3 = 3,50 kN/m 2 

02 

!Ja' = 9-,25 k.N/m 2 

o 

CR = D,28 

H = 2 QQ m , 

P2 = a,28, log 12,75 x 2,00 m 

3,50 

P2 = 0,31 m 

a' = 9,00 m x 0,5 k.N/m 3 = 4,5 kN/m 2 

03 

!Ja' = 9-,25 ~N}m 2 

o 

CR = 0,29-

fl = 2,0ff m 



o i = 4 

o i = 5 
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p3 = 0,29 x log l 3 ; 55 x 2,00 m 
4,50 

= O ,28 m 

G' = 11,0Qm X a,5 KN/m 3 = 5,5 KN/m 2 

º• 

t:,<J' = 'I,25 lN/m 2 

o 

CR = Q,29-

lí - 2,QO m 

p4 = Q,29 _X log l 4 ,?S X 2,00 m 
5,50 

p,=0,25m 

a' = 13,QQ m x 0,5 kN/m 3 = 6,5 kN/m 2 

Os 

/::,<J' = 9, 25 lN/m 2 

o 

CR = 0,29 

H:=2,QQm 
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Ps = 0,29 x log 15 • 75 x 2,00 m 
6,50 

Ps=0,22m 

P
00 

= P1 + P2 + P, + P, + Ps 

p
00 

= (0,31 + 0,31 + 0,28 + 0,25 + 0,22)m 

P = 1,37 m 
00 



265 

ANTES DO ATERRO -~-+ DEPOIS DO ATERRO 
+ 2.111 

(.'·'· 
1 
1 . ... ______ .,__ __ ~.,...,.~:~, - - ___y N.A._ - - -+·~ 

-1, 1!5 , 1,15 

-2..00 i : 1 0115 

..... i = 2 12,00 

i = 3 2,00 

i ,4 2,00 

i, 5 2,00 

-11,zo 
--=- i, 6 2,41 

FIGURA B.1 - PERFIL DO SUBSOLO PARA O BM-D1 USADO PARA 
CÁLCULO DE RECALQUES. 

ANTES I DEPOIS + 2' 71 
,.-----

.. ., 

2,79 

-0,21 N.A. 
- -----....!L.---,~;!;;;;;;l~~-~l'...=--==--=:..:::.:-=-==-=~021 . 

-1.10 -= i , 1 1,79 

- S.00 

--=- i, 2 2,00 

-4,IO i, 3 1,21 

FIGURA B.2- PERFIL DO SUBSOLO PARA O SP-83 USADO PARA 
CÁLCULO DE RECALQUES. 

Cotos em m 
ANTES -~- DEPOIS 

- 4.150 .-----

..... 
-11.00 

-13.00 

3,14 

•.~ 
i, 1 1,50 

i = 2 2,00 

i: 3 2,00 

i = 4 2,00 

i: 5 2,00 

FIGURA B.3 - PERFIL DO SUBSOLO PARA O SP-80 USADO PARA 
CÁLCULO DE RECALQUES. 


