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RESUMO 

Depósitos de argilas moles nas costas oceânicas e nas várzeas ribeirinhas ocorrem 

em todo o mundo e, especialmente, no Brasil, em sua costa litorânea. As baixadas 

litorâneas, historicamente ocupadas pelos assentamentos populacionais e hoje 

locais portuários, apresentam grandes depósitos de sedimentos marinhos. No 

interior do País, a transposição das várzeas de sedimentos moles dos rios e 

córregos oferece um amplo campo de aplicação da engenharia para a construção, 

por exemplo, de vias rodoviárias e ferroviárias. Especialmente na cidade do Recife, a 

justificativa de estudos dos solos moles se dá devido aos depósitos de argilas moles 

orgânicas que podem ser encontrados em aproximadamente 50% da área da 

planície. O nível do solo é próximo do nível do mar e os depósitos de solos moles, 

em geral, estão quase totalmente abaixo do nível d'água. Esta pesquisa tem por 

objetivo avaliar a resistência não drenada de uma argila orgânica mole no bairro de 

Chão de Estrelas na cidade do Recife. A investigação foi dividida em duas áreas, 

denominadas de ilhas de investigação. Em cada local foram retiradas amostras 

indeformadas do tipo Shelby e realizados ensaios de campo das margens do Rio 

Beberibe. A resistência não drenada foi obtida através de ensaios triaxiais do tipo 

não consolidado não drenado (UU), Vane Test em amostras indeformadas e 

deformadas e também a partir de ensaios com o "piezocone" (CPTU). Foi analisada 

também a sensibilidade da argila.  O subsolo apresenta uma camada superficial de 

aterro arenoso com muita metralha e camadas de solos orgânicos, com restos de 

raízes, de baixa resistência e alta compressibilidade. A argila apresentou uma razão 

de pré-adensamento maior que 1 nos dois metros iniciais provavelmente devido a 

um ressecamento provocado pela variação do nível d’água. Entre dois e quatro 

metros o depósito é ligeiramente pré-adensado e após os quatro metros apresentou 

uma razão menor que 1 devido ao amolgamento das amostras. Os resultados da 

resistência não drenada obtidos através dos ensaios de campo e laboratório 

apresentaram valores próximos na ilha de investigação 2. Na ilha de investigação 1 

os resultados do ensaio de palheta de campo foram um pouco superiores aos 

demais. 

PALAVRAS CHAVES: Argila mole, resistência não drenada, perfil geotécnico. 



ABSTRACT 

 

Deposits of soft clay on ocean coasts and the riverside systems occur throughout the 

world and especially in Brazil, in its coastline. The coastal lowlands, historically 

occupied by population settlements and today local ports, have large deposits of 

marine sediments. Inside the country, the transposition of the soft clay plains of rivers 

and streams offers a wide engineering field of application for construction, for 

example, roads and railways. Especially in Recife city, the justification of soft soil 

studies is due to deposits of organic soft clay, which can be found in approximately 

50% of the plain area. The ground level is near sea level and deposits of soft soils, in 

general, are almost entirely below the water level. This research aims to evaluate the 

undrained shear strength of a soft organic clay in the “Chão de Estrelas” 

neighborhood in Recife city. The investigation was divided into two areas called 

research islands. In each site, undeformed soil samples from the Shelby type were 

taken and then, it was effectuated field tests on the banks of Beberibe River. The 

undrained shear strength was obtained by unconsolidated undrained triaxial shear 

test (UU), Vane Test in deformed and undeformed samples and also from tests with 

"piezocone" (CPTU). It was also analyzed the sensitivity of the clay. The subsoil 

presents a surface layer of sandy landfill very shrapnel and layers of organic soils 

with root remains, low strength and high compressibility. The Clay presented a ratio 

of pre-densification greater than 1 in the first two meters probably due to the dryness 

caused by the variation of water level. Between two and four meters the deposit was 

slightly pre-densified and after four meters it presented a lower ratio than 1 due to 

stretching of the samples. The results of the undrained shear strength through field 

and laboratory tests demonstrated approximated values in the island of investigation 

2. In the island investigation 1, results from field vane test were a little higher than the 

others. 

 

KEYWORDS: Soft Clay deposits, undrained shear strength, geotechnical profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo mole é predominantemente argiloso e, segundo a NBR 7250, com NSPT entre 

3 e 5. Tem origem sedimentar, aluvionar, com resistência ao cisalhamento 

extremamente baixa, saturado, compressível e relativamente homogêneo em toda a 

espessura do depósito. Os solos muito moles (NSPT entre 0 e 2) apresentam as 

características citadas e têm comportamento ainda mais desfavorável para a 

engenharia civil. 

Para a construção sobre solos moles é necessário estudar o comportamento do solo 

e tipos de fundações para transferir as solicitações provenientes da estrutura. Para 

Pinto (2000), os benefícios de uma investigação aprimorada, com ensaios de 

laboratório em complementação a programas de ensaios de campo, justificam os 

investimentos feitos. Uma peculiaridade nessas obras é a necessidade de se 

projetar com coeficientes de segurança relativamente baixos, justificando o 

aprofundamento em investigações e projetos. 

A construção de aterros para as obras de engenharia necessitam de projetos com 

diferentes concepções para solucionar os problemas de resistência e 

compressibilidade dos depósitos de solo da fundação. A determinação correta dos 

parâmetros geotécnicos é de grande importância para se definir o melhor tipo de 

técnica para ter segurança contra a ruptura e deslocamentos compatíveis com o tipo 

da obra. 

As argilas moles do Recife vêm sendo estudadas há mais de 50 anos. A pesquisa foi 

iniciada com o trabalho de Costa (1960), com o tema subsolo do Recife. Teixeira 

(1972) estudou a influência da matéria orgânica analisando três perfis que ilustram a 

ocorrência de matéria orgânica e sua espessura. Amorim Jr. (1975) estudou as 

características de um depósito de argila mole nos terrenos do Clube Internacional do 

Recife e Soares (1975) analisou as propriedades de resistência de uma argila no 

bairro do Derby. Carvalho (1975) analisou propriedades fisico-químicas e de 

engenharia de uma argila mole do Recife. 

Outros estudos seguiram essa linha de caracterização de depósitos de argila mole, 

como Coutinho (1980), Ferreira (1982), Ferreira et al. (1986), Ferreira e Coutinho 

(1988), Coutinho e Ferreira (1988), Oliveira (1991 e 2002), Coutinho et al. (1993) e 
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Oliveira (2000). 

Ferreira et al. (1986), Genevois et al. (1990) e Coutinho et al. (2001) apresentaram  

contribuições para a elaboração do banco de dados de argilas orgânicas do Recife 

através do estudo de caracterização física, química, mineralógica, de 

compressibilidade e de resistência ao cisalhamento.  

Bello (2004) e Bello e Coutinho (2006) estudaram a correção da resistência não 

drenada obtida a partir do ensaio de palheta de campo, Bello (2011) e Coutinho e 

Bello (2014) estudaram os parâmetros geotécnicos das argilas moles de Suape, na 

região Metropolitana do Recife. 

Um dos problemas das argilas moles é a colocação de aterro em camadas 

relativamente espessas devido à deformação da argila mole subjacente (TEIXEIRA, 

1972). Segundo Coutinho (1986), durante e após a construção de aterros deve-se 

ter os seguintes requisitos: apresentar fator de segurança adequado quanto à 

possibilidade de ruptura do solo de fundação, apresentar deslocamentos totais ou 

diferenciais compatíveis com o tipo de obra e evitar danos às estruturas próximas ou 

enterradas. 

Coutinho et al. (2001) constataram a ruptura do aterro sobre solo mole nas margens 

do canal da Lagoa do Araçá, identificaram que as principais causas que conduziram 

à ruptura do aterro foram a construção de outro aterro ao lado de um canal, sem 

investigações e projeto adequado. 

Outro problema relacionado a solos moles no Recife foi estudado por Bello (2004) e 

se trata de uma ruptura de um aterro no qual foi construído um galpão localizado na 

BR-101/PE. Antes de romper, o terreno exibia sinais de instabilidade, com trincas e 

fissuras, além de deslocamento das estruturas. 

Portanto, é de extrema importância a realização de uma investigação geotécnica do 

depósito de solo mole a ser estudado para o projeto das obras de engenharia. A 

umidade natural é uma boa estimativa das características do solo e pode ser 

determinada através do ensaio SPT a cada metro. O ensaio de palheta tem sido 

citado na literatura como adequado para a determinação da resistência não drenada 

de argilas moles. 
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A necessidade de se projetar uma via marginal ao Rio Beberibe com cerca de 1.400 

m de extensão no Bairro Chão de Estrelas, a ser construída sobre um depósito de 

argila orgânica mole na cidade do Recife, levou a uma investigação geotécnica no 

local em 2014, sendo o material de estudo dessa dissertação. 

 

1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação está organizada em 5 capítulos, da seguinte maneira: 

 Capítulo I: introdução, com a importância de estudar os solos moles, em 

especial no Recife; com destaque aos problemas relacionados à construção 

sobre solos moles, conhecimento da obra de infraestrutura que levou ao 

estudo; e a distribuição dos capítulos; 

 Capítulo II: fundamentação teórica, abrangendo os depósitos de argila mole 

do Recife, os perfis do subsolo e os ensaios para a caracterização de solo 

mole; 

 Capítulo III: objetivos da dissertação; 

 Capítulo IV: materiais e métodos utilizados no âmbito desse trabalho, 

envolvendo o conhecimento do problema, histórico da obra e o programa de 

investigação geotécnica utilizado para as atividades de campo e laboratório; 

 Capítulo V: resultados obtidos através dos ensaios e discussões levando em 

conta outros resultados encontrados na literatura;  

 Capítulo VI: conclusões do estudo e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como finalidade reunir informações bibliográficas relacionadas ao 

tema estudado. Serão apresentados os conceitos e características dos solos moles, 

a origem e formação da planície do Recife, o depósito de argila mole no Recife e os 

equipamentos utilizados para os ensaios de campo. 

2.1 SOLOS MOLES 

Os solos moles são geralmente orgânicos, de coloração escura, com baixa 

resistência e alto teor de umidade. Ocorrem frequentemente em baixadas e planícies 

costeiras.  

Segundo a NBR 7250, o solo mole tem consistência predominantemente argilosa, 

com valor de NSPT entre 3 e 5. É um solo de origem sedimentar (aluvionar), com 

resistência ao cisalhamento extremamente baixa, saturado, muito compressível e 

relativamente homogêneo em toda a profundidade do depósito. 

Terzaghi e Peck (1967) conceituam solo mole ou muito mole como aquele que 

possui uma resistência não drenada inferior a 50 kPa. 

Coutinho (1976) afirma que no caso do solo mole a velocidade com que ocorrem a 

dissipação do excesso de pressão nos poros e o ganho de resistência ao 

cisalhamento depende das características do depósito e de suas condições de 

drenagem. 

De acordo com Massad (2003), os solos moles podem ser definidos como áreas 

com baixa resistência e elevada umidade e também como locais em que podem 

resultar problemas de recalques. Ainda segundo Massad (2003), uma das 

propriedades desses solos é a heterogeneidade, que pode ser verificada nos perfis 

de sondagem. Além disso, quanto maior a profundidade da camada maior é a 

coesão, que ocorre pelo adensamento do solo devido ao peso próprio das camadas 

do depósito. 

As principais características dos solos moles são a grande compressibilidade, baixa 

resistência, pequena permeabilidade e baixa consistência. 
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Conforme Teixeira (1972), no lugar onde hoje está situada a planície do Recife 

existia uma grande enseada que foi recortada na costa do continente pelas 

correntes e vagas do mar, de grande intensidade e produzidas pelos fenômenos de 

regressão e transgressão marinha no período Plioceno. No entanto, a definitiva 

formação se dá no período Holoceno (OLIVEIRA, 1942). Ainda segundo Teixeira 

(1972), todos os estudiosos que analisaram a formação da planície têm a mesma 

opinião de que esta teve origem pela ação conjugada das águas do rio e do mar. 

O processo de formação, o caráter e a estrutura dos recifes indicam que eles são 

antigas praias consolidadas de carbonato de cálcio. Por sobre eles ou através de 

suas falhas existentes, o mar carreava as areias e depositava-as na enseada, assim 

como o vento, fazendo com que as lagoas e córregos fossem aterrados. Assim, 

muitas áreas de planície hoje são constituídas por estes depósitos. Já os rios, 

carreavam os materiais argilosos e orgânicos e depositava ao sopé das barreiras. 

Teixeira (1972) apud Morais (1926) diz que a zona de sedimentos não fossilíferos 

que margeia a costa de Pernambuco tem sido referida ao terciário. São camadas 

variegadas de arenitos muito friáveis e folhelhos decompostos, ora horizontais, ora 

levemente inclinados. Os primeiros se apresentam geralmente sob a forma de areias 

e os segundos na de argila. Com tais rochas, frequentemente ocorrem concreções 

de arenito ferruginoso. Estas camadas constituem a chamada formação Barreiras.  

Bello (2011) apud Massad (2010) diz que os ambientes de deposição das argilas 

moles podem ser os mais variados possíveis, desde o fluvial até o costeiro. E podem 

ser depositados em água doce, salgada ou salobra e ocorrer em várzeas ou 

planícies de inundação, praias etc.  

A presença de mangues, espalhados pelos alagados da planície, comprova a 

ocorrência da regressão marinha na região. Suas águas são salinizadas e agiram 

como aceleradores eficazes na floculação e aumentaram a sedimentação do 

material argiloso. 
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2.2 DEPÓSITO DE ARGILA MOLE NO RECIFE 

O subsolo do Recife é constituído predominantemente por uma camada espessa de 

argila orgânica, com camadas de areia, argila e silte, em menor quantidade, 

intercaladas. Sendo, em geral, a primeira camada constituída de aterro ou por 

depósitos naturais de areia e, em alguns casos, pela própria argila orgânica 

(TEIXEIRA, 1972). 

De acordo com Ferreira (1982) apud Teixeira (1972), “existem três regiões distintas 

onde a matéria orgânica apresenta-se sob estados diferentes. Numa faixa superior 

da camada, apresenta-se na sua maioria ainda não decomposta. São restos de 

origem vegetal e animal e incluindo os micro-organismos e produtos em fase de 

decomposição. Numa faixa intermediária, já em plena decomposição, formam-se os 

compostos não húmicos e outros produtos da decomposição orgânica, tais como 

ácidos, álcoois, aldeídos e bases orgânicas. Estes produtos são então absorvidos 

pelas partículas de argila. A última faixa contém a matéria orgânica praticamente 

mineralizada. Nesta faixa encontramos os menores teores de matéria orgânica”. 

Metade da área da planície do Recife é constituída de depósitos de argilas moles 

orgânicas. Além disso, o nível do lençol freático é muito próximo à superfície do 

terreno e o depósito de argila mole, em geral saturado, pode resultar em sérios 

problemas de fundações, como recalque nas estruturas e colapso do solo de 

fundação, para qualquer tipo de obra de engenharia. Isso normalmente acontece 

devido à grande compressibilidade e à baixa capacidade de suporte dos solos 

argilosos quando solicitados.  

Gusmão Filho (2002) afirma que os diferentes depósitos de solos moles da cidade 

do Recife aparecem como uniformes nas sondagens de reconhecimento e se 

apresentam sob vários aspectos que resultam em diferentes depósitos vizinhos ou 

em camadas de um mesmo perfil. 

2.2.1 Perfis típicos do subsolo do Recife e parâmetros geotécnicos 

Neste item apresentam-se os perfis típicos e parâmetros geotécnicos da planície do 

Recife estudados por diversos autores: Ferreira et al. (1986), Coutinho et al. (1998a 
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e 1999) e Oliveira (2008). Tem-se ainda uma análise de perfis típicos da literatura 

realizada por Oliveira (2015), identificando-os em termos de granulometria, 

espessura das camadas e propriedades geotécnicas. 

Ferreira et al. (1986) caracterizaram o subsolo do Recife em dois perfis típicos, de 

acordo com as camadas de areia e argila (Tabela 2.1). O perfil I é constituído de 

uma camada de argila intercalada por duas camadas de areia. Quando a espessura 

de argila for inferior a 10 m esse perfil é chamado IA e de IB quando a camada de 

argila for superior a 10 m e podendo chegar a 25 m. Quando não houver camada 

superior de areia tem-se o perfil II, em que a camada argilosa pode chegar aos 26 

m. 

Tabela 2.1 – Perfis típicos da planície do Recife (Ferreira et al., 1986). 

 

Na Tabela 2.2 tem-se os parâmetros geotécnicos de cada perfil definido por Ferreira 
et al. (1986). 

Tabela 2.2 – Variação dos índices físicos e parâmetros geotécnicos por perfil típico (Ferreira 
et al., 1986). 

 

*Valores obtidos nas camadas mais superficiais. 

Fonte: Oliveira (2015). 

Coutinho et al. (1998) e Coutinho et al. (1999) estudaram quatro perfis da cidade do 

Recife (Clube Internacional, SESI-Ibura, Boa Viagem e Cajueiro - Figura 2.1a). Tem-

se uma camada superior de aterro, os depósitos de solos moles e areias argilosas 

e/ou solos orgânicos. Geralmente as argilas têm consistência mole, mas ocorrem 

camadas com consistência média. O nível d’água está entre 0 e 2 m de 

profundidade. 

SOLO SOLO

Obs Freq Média Obs Freq Média Obs Freq Média

Aterro 0 a 2 0 a 1 0,7 0 a 1 0 a 1 0,4 Aterro 1 a 2 1 a 2 1

Areia 1 a 15 1 a 8 5 5 a 11 5 a 11 7 Argila 13 a 26 13 a 16 17

Argila 2 a 10 4 a 10 6 15 a 25 15 a 25 19

Areia Limite de sondagem
Areia Limite de sondagem

Faixa de espessura (m) Faixa de espessura (m) Faixa de espessura (m)

Perfil IIPerfil IBPerfil IA

PERFIL LL (%) IP (%) wnat (%) e d gnat (mg/m3) Cc Cs Su (kPa)

IA 27 - 100 10 - 73 27 - 111 0,7 - 2,9 2,5 - 2,7 1,4 - 2,0 0,1 - 1,6 0,04 - 0,2 2 - 37

IB 32 - 108 14 - 66 42 - 178 1,0 - 2,4 2,3 - 2,7 1,5 - 1,8 0,6 - 2,2 0,1 - 0,3 -

II* 31 - 99 12 - 61 29 - 97 0,8 - 2,7 2,5 - 2,7 1,4 - 1,9 0,2 - 0,7 0,0 - 0,1 2 - 6

Material 

turfoso
74 - 452 41 - 218 70 - 518 1,8 - 9,3 1,7 - 2,2 1,0 - 1,6 0,7 - 8,2 0,1 - 2,1 2 - 22
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Bello (2004) estudou o perfil de um terreno localizado na Avenida Recuperação na 

BR-101 (Figura 2.1b), Dois Irmãos, no Recife-PE. As sondagens mostram um perfil 

composto inicialmente por uma camada de aterro com cerca de 6 m de espessura, 

seguida de uma camada de argila orgânica muito mole com espessura próxima de 1 

m e uma camada de turfa com argila orgânica com cerca de 12 m de profundidade. 

Após os 12 m segue-se uma camada de argila orgânica siltosa. O nível d’água situa-

se em torno de 3,75 m de profundidade. 

Figura 2.1: Perfis típicos da planície do Recife (Coutinho e Bello, 2005; Bello, 2004).  

 

Os resultados dos ensaios de caracterização do depósito da área SESI-Ibura 

realizados por Coutinho et al. (1999) são apresentados na Figura 2.2a. Além dos 

resultados citados, apresenta-se na Figura 2.2b a carta de plasticidade com 

resultados de ensaios de laboratório para as argilas moles/médias do Recife e dos 

depósitos orgânicos de Juturnaíba/RJ. 
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Figura 2.2: (a) Resultados dos ensaios de caracterização do SESI – Ibura (Coutinho et al., 

1999). (b) Resultados dos solos moles de Recife e Juturnaíba (Coutinho et al., 1998a).  

 

          Fonte: 

Coutinho e Bello, 2005. 

(a) 

(b) 
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As argilas moles/médias do Recife apresentam limite de liquidez entre 23 e 235% e 

índice de plasticidade entre 5 e 148%. Já os solos orgânicos do Recife apresentam 

limite de liquidez entre 175 e 235% e índice de plasticidade entre 40 e 120%. A 

umidade natural está entre 18 e 215% para as argilas moles/médias e entre 180 e 

800% para turfas e solos orgânicos. Já os valores de índice de vazios inicial para as 

argilas moles/médias estão entre 0,5 e 5,25 e de 3,45 a 14,4 para turfas e solos 

orgânicos. 

Segundo Coutinho et al. (1998a), as argilas moles/médias e as turfas/solos 

orgânicos do Recife são ligeiramente pré-adensadas (OCR≤3,0) ou levemente 

normalmente adensadas (OCR<1,3). O índice de compressão está entre 0,1 e 2,8 

para as argilas moles/médias e de 1,4 a 6,8 para turfas e solos orgânicos. A 

resistência não drenada varia de 10 a 55 kPa avaliada pelo ensaio Triaxial UU. 

Oliveira (2008) apud Gusmão Filho et al. (1999) e Gusmão et al. (2000), apresentou 

o perfil típico de uma argila mole no bairro de Boa Viagem, em Recife. Na Figura 2.3 

tem-se o referido perfil onde foi construído um edifício de concreto armado com 15 

lajes. 

Figura 2.3: Perfil geotécnico do subsolo de Boa Viagem (Gusmão et al., 2000). 

 



24 
 

Na Figura 2.3 pode-se observar uma camada de areia e em seguida uma espessa 

camada de argila mole. Para viabilizar a construção, foram colocadas estacas de 

compactação para melhoramento da camada superficial de areia. 

Na Tabela 2.3 têm-se os índices físicos obtidos através de ensaios de laboratório em 

amostras de argila mole entre 10 e 25 metros de profundidade. 

Tabela 2.3 – Índices físicos do perfil típico de argila mole em Boa Viagem. Adaptado de 
Oliveira (2008). 

Propriedades da argila (%) 

LL médio 54 

IP 20 a 25 

Wnat 40 a 48 

 

Por apresentar uma baixa plasticidade, a argila é mais sensível ao amolgamento. 

Foram feitas previsões de recalque a partir de ensaios edométricos, durante e após 

a conclusão da obra, e encontrados valores entre 84 e 105 mm. A medição de 

recalques pode ser observada em detalhe em Gusmão Filho et al. (1999), Gusmão 

et al. (2000) e Oliveira (2000 e 2002). A Figura 2.4 apresenta as curvas de 

adensamento realizadas nas amostras. 

Figura 2.4: Curvas de adensamento das amostras de argila mole de Boa Viagem (Oliveira, 

2000).  
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Na Figura 2.5 tem-se um perfil realizado no bairro de Parnamirim, onde se pode 
comprovar a presença de arenito muito consolidado entre 10 e 14 m de 
profundidade. 

Na Figura 2.6 têm-se os parâmetros geotécnicos obtidos através do CPT. Pode-se 
observar que a resistência de ponta atinge valores de até 45 MPa no arenito. 

Figura 2.5: Sondagem mista em Parnamirim, Recife (Oliveira, 2008). 

 

Figura 2.6: Resultados dos ensaios de cone (CPT) em Parnamirim, Recife (Oliveira, 2008).  
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Para a realização de seu trabalho, Oliveira (2015) estudou 187 perfis de solos de 20 

bairros da planície do Recife, identificando os tipos de materiais e percentual de 

solos argilosos de mole a muito mole. De acordo com Oliveira (2015), o estudo foi 

desenvolvido “tomando por base os perfis típicos encontrados por Ferreira et al. 

(1986) e procurou-se identificar os perfis tipo, segundo os autores, dos novos dados 

obtidos nos 187 perfis, assim como foram analisadas as espessuras das camadas 

destes perfis tipo. Foi verificada a presença de outros perfis típicos além dos 

encontrados por Ferreira et al. (1986)”. 

Os perfis tipo encontrados por Oliveira (2015) foram agrupados e são mostrados na 

Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Perfis tipo observados (Oliveira, 2015). 

 

A Figura 2.7 mostra a análise do percentual da granulometria feita por Oliveira 

(2015) para os 187 perfis analisados. Há predominância de argila (51,59%) e areia 

(43,84%) e há presença também de turfas (2,49%), aterro (0,80%), silte (1,17%), 

arenito (0,08%) e pedregulho (0,08%). 

A espessura das camadas dos perfis também foi avaliada e está apresentada para 

cada perfil tipo na Tabela 2.5. O percentual de ocorrência desses perfis no Recife 

encontra-se na Figura 2.8, sendo predominante o Perfil Tipo II (63%) e o Perfil Tipo I 

(27%). 

Com relação aos parâmetros geotécnicos, Oliveira (2015) cita o trabalho de Ferreira 

e Coutinho (1988a) e Ferreira e Coutinho (1988b) em perfis dos bairros de Boa 

Viagem, Bongi, Cajueiro, Várzea, Estância e Madalena. Pode-se dizer que “o NSPT 

dos perfis varia de 0 a 30 golpes, sendo, no entanto, a maioria correspondente 

principalmente as camadas de turfas, siltes e argila orgânica muito mole a mole 

inferior a 5 golpes/30 cm” (Oliveira, 2015). 

IA IB - 1 IB - 2 IIA IIB - 1 IIB - 2 IIIA IIIB IV V

areia areia areia
argila           

e ≤ 10 m

argila           

e > 10 m

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e > 10 m
areia argila

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e > 10 m

argila           

e ≤ 10 m
areia areia areia areia areia - -

areia areia areia
argila           

e ≤ 10 m

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e > 10 m
- - - -

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e ≤ 10 m

argila           

e > 10 m
areia areia areia - - - -
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Figura 2.7: Análise percentual da granulometria dos 187 perfis tipo estudados (Oliveira, 

2015). 

 

Tabela 2.5 – Faixas de espessuras dos perfis tipos observados (Oliveira, 2015). 

 

Nos perfis com material turfoso (Estância, Várzea e Cajueiro) têm-se os maiores 

valores de umidade, índice de vazios inicial e limites de consistência e as menores 

massas específicas. Ferreira e Coutinho (1998a) encontraram valores de coeficiente 

de curvatura entre 0,2 e 2,0 nos locais com camadas de argila orgânica e, naqueles 

que apresentam turfas, estes valores variam de 2,0 a 4,0. Já com relação à razão de 

pré-adensamento, as argilas variam de 1 a 3 e podem estar adensadas em camadas 

mais profundas, como por exemplo, o perfil do Bongi, com OCR>1 na profundidade 

de 19 m. 

ATERRO 1 - AREIA 2 - ARGILA 3 - AREIA 4 - ARGILA 5 - AREIA

IA 0,00 - 2,00 0,95 - 24,10 0,40 - 9,00 0,00 - 20,50 0,00 - 9,80 -

IB - 1 0,00 - 2,00 4,73 - 15,80 11,00 - 28,00 0,00 - 15,00 - -

IB - 2 0,00 - 2,30 1,10 - 7,90 1,03 - 9,48 1,70 - 7,88 11,00 - 28,88 -

IIA 0,00 - 2,78 - 0,50 - 9,64 0,15 - 15,40 0,48 - 9,95 0,00 - 28,75

IIB - 1 - - 11,60 - 20,00 2,60 - 4,95 7,20 - 9,95 6,43 - 11,44

IIB - 2 0,00 - 2,78 - 0,75 - 7,93 0,70 - 13,20 10,03 - 31,12 0,00 - 16,67

IIIA 0,00 - 0,50 - 1,88 - 8,35 3,80 - 33,10 - -

IIIB 0,00 - 2,10 - 13,20 - 20,60 3,40 - 10,55 - -

IV - 14,87 - 44,62 - - - -

V 2,70 - 11,40 - 19,60 - - -

FAIXAS DE ESPESSURA (valores em metro)PERFIL 

TIPO



28 
 

Figura 2.8: Predominância dos perfis tipos na cidade do Recife (Oliveira, 2015). 

 

A conclusão do trabalho de Oliveira (2015) foi a presença de argilas, areias, turfas, 

siltes, arenitos e pedregulhos, além da camada de aterro no subsolo da planície do 

Recife. E ainda, as conchas, turfas e outros materiais podem estar misturados às 

camadas de argila e areia. 

Comprovando os problemas de construção descritos neste trabalho, porém abaixo 

dos 50% que é citado na literatura, Oliveira (2015) verificou que aproximadamente 

32% do total de solos na planície do Recife são constituídos por argila de 

consistência muito mole a mole, com baixa capacidade de suporte e alta 

compressibilidade, o que pode gerar recalques acentuados. 

 

2.3 ALGUNS ASPECTOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 

A investigação geotécnica é condição indispensável para o conhecimento do 

subsolo onde se deseja projetar as soluções de engenharia. Através dela se tem a 

profundidade do nível d’água, além da estratigrafia das camadas do depósito e a 

estimativa de suas características geomecânicas. Os ensaios de laboratório e de 

campo permitem a obtenção de parâmetros geotécnicos da tensão, deformação e 



29 
 

resistência das camadas do depósito estudado. Neste item é feita a revisão 

bibliográfica dos principais ensaios de investigação geotécnica utilizados nesse 

trabalho. 

2.3.1 Piezocone 

Segundo Lunne et al. (1997), o ensaio de piezocone permite classificar o solo 

através da resistência de ponta, atrito lateral e poro-pressão, estimar os parâmetros 

de resistência, compressibilidade e permeabilidade do depósito e pode ser utilizado 

para reduzir uma investigação de campo devido ao conhecimento das camadas do 

subsolo, pois se tem uma qualidade de informação maior e se pode avaliar os locais 

mais previsíveis para retirar amostras indeformadas e também diminuir sua 

quantidade. 

O piezocone é normatizado pela ASTM D-5778-95 “Standart text method for 

performing eletronic fricion cone and piezocone testing of soils” e no Brasil pela NBR 

12069/91 “Solo – Ensaio de penetração de cone in situ (CPT). Os equipamentos 

necessários para realização do ensaio são a máquina de cravação, o cone e o 

sistema de armazenamento e leitura dos dados. 

Conforme Oliveira (1991), a máquina de cravação da COPPE/UFRJ é composta de 

uma estrutura em formato de pórtico, com dois pistões acionados simultaneamente. 

A velocidade de cravação pode ser ajustada entre 1 a 50 mm/s e a máquina tem 

capacidade de 200 kN. Para cargas acima de 7 kN a máquina possui duas gavetas 

que abertas fornecem a distância entre eixos de ensaio e ancoragem de 1,0 m. As 

hastes de cravação são de aço de alta resistência, com 35,7 mm de diâmetro e 1 m 

de comprimento.  

Conforme Schnaid (2000), a tendência atual de desenvolvimento é a de que novos 

equipamentos deverão ser implementados no Brasil. São eles: cone sísmico, cone 

pressiométrico e cone resistivo, descritos a seguir conforme este autor.  

No sísmico (Figura 2.9), geofones e/ou acelerômetros podem ser incorporados ao 

fuste de cone para medidas da velocidade de propagação de ondas de compressão 

e de cisalhamento. O primeiro protótipo foi desenvolvido por Campanella et al. 



30 
 

(1986) e foi introduzido no Brasil por Ortigão et al. (1996) e Francisco (1997). A 

interpretação das medidas é feita com base na teoria da elasticidade. 

Na década de 1980 um módulo pressiométrico (Figura 2.10) foi incorporado ao fuste 

do cone. O primeiro protótipo foi desenvolvido na Inglaterra (Withers et al., 1986), 

seguido de experiências no Canadá, Itália e Holanda. No equipamento original, um 

pressiômetro de 43,7 mm de diâmetro é acoplado a uma ponteira de 15 cm2 de 

seção transversal. Em argilas, o ensaio pode ser modelado pelo método de 

expansão/contração de uma cavidade cilíndrica. 

Figura 2.9: Esquema do cone sísmico (Schnaid, 2000). 

 

 

No cone resistivo (Figura 2.11), são incorporados medidores de condutividade 

elétrica ao fuste do cone. É possível mapear espacialmente a extensão de fluidos 

contaminantes no solo. Não há experiência formal de uso deste tipo de cone no 

Brasil, sendo a experiência internacional relatada por Horsnell (1988), Campanella e 

Weenees (1990) entre outros. 
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Figura 2.10: Esquema do cone pressiométrico (Schnaid, 2000). 

 

Figura 2.11: Esquema do cone resistivo (Schnaid, 2000). 
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De acordo com a metodologia empregada, o cone pode ser mecânico, elétrico ou 

ainda, piezocone. Este último permite monitorar a poro-pressão durante a cravação. 

O cone é um dispositivo composto de duas partes, uma ponta cônica com ângulo de 

vértice de 60º e uma luva de seção transversal com 10 cm2. 

O sistema de armazenamento e leitura dos dados é constituído basicamente de 

computador específico para trabalhos de campo, com conversor analógico-digital, 

fonte estabilizadora e o cabo que alimenta o piezocone. 

O ensaio de penetração de cone com medida de poro-pressão (CPTu) é um ensaio 

in situ em que as resistências de ponta e atrito lateral, bem como a pressão de água 

intersticial gerada pela cravação do equipamento, são medidas durante a 

penetração do cone no solo. Na Figura 2.12 tem-se o corte esquemático de uma 

ponteira CPTu mostrando os sensores, a luva de atrito e a pedra porosa. 

Figura 2.12: Corte esquemático da ponteira CPTu (Damasco Penna, 2014). 

 

Algumas características fazem com que o piezocone seja um dos ensaios de maior 

potencial para a determinação das propriedades geotécnicas do subsolo: 
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simplicidade do ensaio, custo relativamente baixo de execução, fornecimento de 

perfil contínuo do solo e repetibilidade de resultados. 

Desde a década de 30 o ensaio de penetração estática do cone, CPT tradicional, 

vem sendo empregado para determinação da capacidade de carga de fundações em 

estacas (OLIVEIRA, 1991 apud DE RUITER, 1982 e DANZIGER, 1990). No final da 

década de 40 a cravação passou a ser mecânica (OLIVEIRA, 1991 apud 

DANZIGER, 1990). Segundo Danziger (1990), o ensaio de cone chegou ao Brasil 

em meados da década de 50, trazido pela Companhia de Estacas Franki.  

A primeira experiência com um cone elétrico fabricado no Brasil foi feita por Borges 

Neto (1981), que utilizou um cone padronizado (OLIVEIRA, 1991 apud DANZIGER, 

1990). 

Somente na década de 80 o cone elétrico padronizado pode realizar medidas de 

resistência de ponta, e em alguns casos, atrito lateral e eventualmente medidas de 

inclinação do cone com a vertical. Com a incorporação dos elementos 

piezométricos, o equipamento passou a ser chamado de piezocone (OLIVEIRA, 

1991 apud DE RUITER, 1982). 

 A utilização do piezocone se deu principalmente devido as pesquisas na 

COPPE/UFRJ e PUC/RJ. O protótipo do primeiro piezocone, COPPE-I, foi 

desenvolvido a partir do final de 1984 e testado em 1985. Essa primeira geração 

media apenas a resistência de ponta e poro-pressão na face cônica. Já as 

seguintes, COPPE-II e COPPE-III, são capazes de medir resistência de ponta, atrito 

lateral e poro-pressão na face cônica. A terceira geração, o COPPE-IV, é capaz de 

medir resistência de ponta, atrito lateral, poro-pressão em duas posições – face e 

base do cone – e desvio da vertical (BEZERRA, 1996). 

A sonda CPTu utilizada em solos moles geralmente tem área de 10 cm², com o 

objetivo de acelerar o ensaio de dissipação de poro-pressões (BARONI, 2010). Já o 

equipamento de cravação usado em solos moles deve ser bastante leve para 

facilitar o acesso, principalmente em áreas de baixa capacidade de carga (ALMEIDA 

e MARQUES, 2010). 
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Durante a paralização do processo de cravação, qualquer excesso de pressão 

neutra gerada em volta do cone se dissipará com o tempo. A taxa de dissipação 

relaciona-se com o coeficiente do solo, bem como a permeabilidade e a 

compressibilidade. 

A estimativa da resistência não drenada (Su) nesse ensaio pode ser feita por 

abordagem teórica ou empírica, sendo esta última a mais utilizada. Conforme Lunne 

et al. (1997), as equações empregadas para o cálculo dessa estimativa podem usar 

três fatores empíricos distintos: Nkt, que utiliza a resistência total do cone (qt – vo); 

Nke, que utiliza a resistência efetiva do cone (qt – u2); e N𝛥u, que usa o excesso de 

poro-pressão (u2 – u0). 

Onde:  

qt é a resistência de ponta corrigida; 

vo é a tensão vertical inicial; 

u2 é a sobrepressão neutra; 

u0 é a pressão hidrostática; 

Nkt é o fator de cone corrigido em termos de resistência total do cone; 

Nke é o fator de cone em função da resistência de ponta efetiva; 

N𝛥u é o fator de cone em termos do excesso da poro-pressão . 

Conforme Bezerra (1996), a resistência não drenada é um parâmetro confiável 

quando medida através do ensaio de palheta de campo. Assim, na prática da 

engenharia geotécnica brasileira, os resultados do piezocone são combinados com 

os obtidos através do ensaio de palheta de campo para estimativa do Su (Lemos, 

2014 apud Coutinho e Schnaid, 2010). 

Para as argilas moles de Suape, Bello (2011) encontrou valores de Nkt situados 

entre 10,0 e 15,5, sendo encontrados valores médios de 9 e 10. Oliveira (2000) 

considerou adequado o valor de Nkt igual a 11 para a primeira camada dos depósitos 

argilosos do Clube Internacional do Recife e do SESI-Ibura, também no Recife. No 

entanto, o autor determinou o valor de Nkt a partir de valores de Su obtidos através 

de ensaios de palheta de campo e foram encontrados valores médios situados entre 

11,3 e 13,1. 
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 2.3.2 Ensaio de palheta 

O ensaio de palheta (ou Vane Test) é empregado na determinação da resistência ao 

cisalhamento não drenada de depósitos de argilas moles e é normatizado de acordo 

com a NBR 10905/89 “Solo – Ensaios de palheta in situ”. Esse ensaio consiste na 

rotação constante de 6º por minuto de uma palheta cruciforme em profundidades 

predefinidas. O valor da resistência ao cisalhamento é influenciado pelo atrito 

mecânico, características das palhetas, velocidade de rotação da palheta, 

plasticidade da argila, amolgamento, heterogeneidade e anisotropia da argila, e o 

valor calculado é influenciado pela hipótese de ruptura adotada (ALMEIDA & 

MARQUES, 2010 apud CHANDLER, 1988). 

De acordo com Almeida e Marques (2010), esse ensaio deve ser idealmente 

realizado com equipamento dotado de sistema para medida de torque próximo à 

palheta, em vez de sistema com medida em mesa de torque na superfície do 

terreno, pois nessa configuração o atrito das hastes é computado na leitura e deve 

ser corrigido. Além disso, o ângulo de rotação – medido, em geral, na superfície do 

terreno – incorpora a rotação elástica da haste da palheta, que é elevada, no caso 

de grandes profundidades de ensaio. Na Figura 2.13 tem-se o corte esquemático do 

equipamento do ensaio de palheta. 

As palhetas mais comumente utilizadas têm formato retangular, sendo o triangular 

também algumas vezes utilizado. As medidas padronizadas da palheta retangular 

conforme a NBR 10905 são 130 mm de altura e 65 mm de largura. Observa-se que 

palhetas de dimensões diferentes não necessariamente produzem os mesmos 

resultados. Assim, é recomendado que a razão da área da seção transversal pela 

área do círculo varrido pelas palhetas não seja maior que 10% para minimizar o 

amolgamento (DANZIGER e ALMEIDA, 1998). 
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Figura 2.13: Corte esquemático do equipamento para realização do Ensaio de Palheta 

(Bureau of Reclamation, 1957).  

 

O procedimento de ensaio é o seguinte: 

 os equipamentos (palheta e haste) são cravados manualmente e 

estaticamente até 0,5 m acima da profundidade de ensaio; 

 a palheta é liberada do conjunto e cravada manualmente até a profundidade 

do ensaio; 

 é aplicado o torque através da caixa de engrenagem e são feitas as leituras 

de torque x tempo; 
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 após o ensaio indeformado, dar-se 10 giros para amolgar (perturbar o solo), e 

repete-se o procedimento de aplicação do torque e leituras, desta vez com o 

solo amolgado; 

 de posse dos resultados são realizados os cálculos e elaborado o relatório 

com a determinação dos parâmetros mencionados anteriormente. 

É importante comentar sobre a observação de vários pesquisadores sobre a 

tendência do ensaio de palheta de campo em superestimar a resistência. Neste 

trabalho foi decidido utilizar os valores obtidos em campo, porém, para a utilização 

da resistência em projetos, são recomendados fatores de correção para serem 

aplicados aos valores de Su encontrados. 

A proposta de Bjerrum (1973) tem se apresentado adequada para a determinação 

da resistência não drenada de projeto e sugere a aplicação de um fator de correção 

µ, onde Sucampo=µ*Sucampo para utilizar em argilas moles brasileiras, incluindo a 

argila mole de Recife, onde µ=1/FS.  

2.3.3 Coleta de amostras com amostrador Shelby 

O amostrador tubular Shelby é usado para coletar amostras indeformadas de solos 

finos e de baixa consistência. As amostragens são realizadas de acordo com a 

norma brasileira NBR 9820/97 “Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa 

consistência em furos de sondagem” e a americana ASTM D1587 – 08 “Standard 

Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes”. 

Para um bom resultado dos ensaios de laboratório, as amostras indeformadas 

devem ser de boa qualidade. Para tanto, deve-se ter muito cuidado com as 

operações a serem realizadas, pois variam o estado de tensões e induzem o 

amolgamento do solo. Cuidados especiais, como o uso de lama bentonítica dentro 

do furo, são essenciais para minimizar o amolgamento. É importante citar também a 

importância dos procedimentos para extrusão da amostra do amostrador Shelby ao 

ser entregue no laboratório (ALMEIDA e MARQUES, 2010). 

Segundo Caputo (1988), a cravação do amostrador não deve ser feita por percussão 

(esta é uma das maiores causas de alteração das amostras), e sim, pela carga de 

um macaco hidráulico reagindo contra uma ancoragem fixada no próprio tubo guia. 
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Segue, resumidamente, o procedimento dessa amostragem: 

 cravação do amostrador tipo Shelby; 

 tempo de espera para a retirada da amostra;  

 retirada da amostra;  

 procedimentos de vedação;  

 transporte da amostra ao laboratório. 

 

O Shelby é um amostrador de parede fina e é composto de um tubo de latão ou de 

aço inoxidável de pequena espessura e um cabeçote com uma válvula de esfera 

que permite a saída da água e do ar durante a penetração do amostrador. Na Figura 

2.14 tem-se o esquema do amostrador. 

Figura 2.14: Esquema do amostrador tipo Shelby (Viana, 2014). 

 

 

Coutinho (2008) fala da importância de se garantir a melhor qualidade possível das 

amostras com procedimentos complementares, como o melhoramento do 

procedimento de amostragem em campo e a forma de manusear a amostra em 

laboratório. Dessa forma, o processo de perturbação da amostra é minimizado. 

O critério de avaliação da amostra (Tabela 2.6) sugerido por Lunne et al. (1997), 

utiliza a razão 𝛥e/e0 para classificar a qualidade das amostras de argila, onde 𝛥e = 

e0 - ev0, com e0 o índice de vazios inicial da amostra e ev0 o índice de vazios 

correspondente à tensão efetiva de campo.  Lunne et al. (1997) sugerem a utilização 

da razão 𝛥e/e0 ao invés da deformação volumétrica correspondente às tensões 

geostáticas de campo (ƐV0), apresentada na Tabela 2.7, para classificar a qualidade 
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das amostras de argila.  Os autores justificam que uma variação no volume de 

vazios (𝛥e) é mais prejudicial à estrutura do solo quanto menor for o índice de vazios 

inicial (e0). 

Tabela 2.6 – Critério da qualidade de amostras de Lunne et al. (1997) através da razão 
𝛥e/e0.  

OCR 

e/e₀ 

Muito Boa a 
Excelente 

Boa a Regular Pobre Muito Pobre 

1 - 2 < 0,04 0,04 - 0,07 0,07 - 0,14 > 0,14 

2 - 4 < 0,03 0,03 - 0,05 0,05 - 0,10 > 0,10 

 

Tabela 2.7 – Critério da qualidade de amostras de Lunne et al. (1997) através da 
deformação volumétrica ƐV0.  

OCR 

ᵥₒ

Muito Boa a 
Excelente 

Boa a Regular Pobre Muito Pobre 

1 - 2 < 0,027 0,027 - 0,046 0,046 - 0,092 > 0,092 

2 - 4 < 0,02 0,02 - 0,033 0,033 - 0,066 > 0,066 
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3 OBJETIVOS 

Este capítulo traz o objetivo geral e os objetivos específicos alcançados com este 

trabalho. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho é estudar a resistência não drenada de uma argila 

orgânica mole por meio de ensaios de campo e laboratório, localizada em duas 

áreas no bairro Chão de Estrelas, no município de Recife-PE. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) obter o perfil geotécnico da argila mole; 

b) caracterizar fisicamente o perfil do solo estudado; 

c) avaliar a compressibilidade e história de tensão do depósito; 

d) avaliar a resistência não drenada da argila orgânica por meio de ensaios de 

campo (palheta e piezocone) e laboratório (Triaxial UU); 

e) comparar os resultados obtidos nos ensaios e descritos na literatura. 
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a localização da área estudada e o conhecimento do 

problema que levou a investigação geotécnica deste trabalho. A investigação 

geotécnica foi dividida em duas ilhas de investigação onde foram realizados ensaios 

de campo e laboratório. Os ensaios de campo foram sondagem para simples 

reconhecimento (SPT), piezocone, palheta e retirada de amostras indeformadas do 

tipo Shelby. Os ensaios de laboratório foram realizados no Laboratório de Solos e 

Instrumentação da UFPE e são os seguintes: granulometria com sedimentação, 

limites de consistência, umidade natural, teor de matéria orgânica, adensamento e 

triaxial UU. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

A investigação geotécnica em campo foi realizada no bairro Chão de Estrelas em 

Recife-PE. A Figura 4.1 mostra o bairro onde foram realizados os ensaios, que é 

limítrofe com o bairro Campina do Barreto, Arruda e bairro Beberibe na zona norte 

da capital pernambucana.  

Figura 4.1: Localização da área estudada. 

 

4.2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

A obra em questão é a construção de uma via de cerca de 1,4 km na marginal direita 

do Rio Beberibe, que terá 7,0 m de largura para tráfego de veículos, além de ciclovia 

e passeio com 2,5 m de largura cada. O greide da via é bem próximo ao terreno, 

embora alguns locais terão aterro com até 3 m de espessura.   



42 
 

O projeto prevê um rebaixamento do subleito existente na largura da pista e 

execução de um pavimento com 83 cm de espessura (revestimento + base + sub-

base + reforço do subleito). Está prevista também uma substituição do subleito por 

material arenoso de 100 cm e simultaneamente a construção da via, será executada 

a dragagem do rio, com alargamento e aprofundamento da sua calha. 

A ocupação urbana irregular às margens do Rio Beberibe, local onde será projetada 

a via marginal, prejudicou o início dos serviços de topografia e geotecnia devido à 

dificuldade de acesso da equipe e construções nos pontos de interesse do estudo.  

A primeira etapa do projeto da via foi realizada com uma campanha de sondagens 

com doze furos em um trecho de 1,4 km. Algumas dessas sondagens apresentaram 

camadas de solos moles, o que gerou a necessidade de um refinamento desta 

campanha para investigação do solo. 

Após o avanço das remoções das casas na área de estudo, houve a possibilidade 

da execução de 25 novas sondagens, uma segunda bateria de ensaios para a 

identificação das camadas do subsolo. 

As duas campanhas de sondagens, com 37 ensaios no trecho em estudo, mostram 

que o terreno apresenta uma camada superficial que varia de areia siltosa e silte 

arenoso e, com espessura variável (Tabela 3.1) podendo chegar até quatorze 

metros de profundidade, têm-se camadas de aluviões muito moles com presença de 

turfa e argila, de baixa resistência e alta compressibilidade. Em alguns locais se tem 

uma camada superficial de aterro arenoso com 1,5 m de espessura em média. O 

nível d’água foi detectado a 1,5 m de profundidade. 

Tabela 4.1 – Espessura da camada de solo mole (Gusmão, 2014). 

Trecho Espessura de solo mole (m) 

E0 – E14 12,0 

E14 – E41 14,0 

E41 – E58 8,0 

E58 – E70 3,0 

Tendo em vista as características geotécnicas do terreno e o cenário mais crítico de 

espessura de solo mole (trecho entre as Estacas 14 a 28), surgiu a necessidade de 
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um estudo mais detalhado para o projeto da via em questão, objeto de estudo da 

presente dissertação.  

4.3 HISTÓRICO DA OBRA 

Na primeira fase do projeto foi feita uma estimativa dos parâmetros apenas com 12 

sondagens à percussão, sendo considerado um valor de resistência não drenada de 

20 kPa. A análise de estabilidade apresentou fator de segurança baixo, 

considerando aceitável um desnível entre a via marginal e o fundo do rio de apenas 

4 m. Para trechos onde esse desnível fosse ultrapassado, deveria ser dada uma 

solução de tratamento do solo mole para a obra de referência. 

A solução de melhoramento nos trechos de desnível maior que 4 m foi dada através 

de uma malha quadrada com 600 mm de diâmetro de colunas de brita com 

espaçamento de 1,50 m e 20 m de comprimento. Devido ao alto custo do tratamento 

de solos moles e as poucas informações disponíveis, foi recomentada a investigação 

geotécnica complementar. 

Em novembro de 2014, após a realização e interpretação da prospecção geotécnica 

complementar composta de mais 27 sondagens à percussão e dos ensaios 

especiais nas ilhas de investigação, foi realizada uma nova análise para a obra em 

questão. 

A maior parte da via será implantada com greide colado e praticamente não haverá 

aterro, dessa forma, não são previstos problemas de ruptura do pavimento e nem 

grandes deformações do solo mole. Nesse caso, a estabilidade do talude da 

margem do rio foi considerada como o fator limitante do projeto, especialmente se 

houver um excessivo aprofundamento da calha do rio. 

Os resultados mostraram  que a resistência não drenada pode ser considerada 28 

kPa nas camadas superiores (0 a 4 m) e de 20 kPa dos 4 aos 12 m. Dessa forma, o 

fator de segurança se tornou adequado para a dragagem mais crítica (desnível de 

6,4 m), sendo recomendado usar a substituição do subleito com um reforço com 

geogrelha biaxial com resistência nominal de 200 kN/m e rigidez mínima de 1000 

kN/m para melhorar o desempenho do pavimento da via com relação a recalques 
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diferenciais devido aos locais em que são previstos aterros de até 1,5 m de 

espessura. 

Diante desse histórico, pode-se refletir sobre a importância do conhecimento das 

condições de subsolo como uma condição fundamental para a elaboração de 

projetos de forma segura e econômica. Na Figura 4.2 tem-se a comparação entre os 

valores da solução sem a investigação (tratamento com colunas de brita) e a 

solução com investigação, que é o valor gasto na investigação complementar e a 

substituição superficial com reforço de geogrelha adotado após a investigação 

preliminar. 

Figura 4.2: Comparação entre as soluções com e sem investigação.  

 

 

4.4 INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 

A concepção das soluções, pré-dimensionamento e projeto executivo são 

condicionadas às características do solo, o que torna imprescindível o conhecimento 

detalhado das propriedades do subsolo da área e dos riscos da instabilização dos 

taludes do rio após a dragagem para não haver problemas futuros na via marginal e 

nas construções adjacentes. 
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A investigação geotécnica complementar foi concentrada em dois locais, chamados 

de ilhas de investigação. Foram realizados mais dois novos furos de sondagem SP 

203A e SP 208A nas margens do Rio Beberibe, próximos às estacas 14 e 28, 

respectivamente. O SP 203A faz parte da Ilha de investigação 1 e tem acesso pela 

rua Colorado, já o SP 208A da Ilha de investigação 2 e o acesso pode ser feito pela 

rua Vereador Nivaldo Cavalcanti (Figura 4.3). 

Figura 4.3: Localização das ilhas de investigação – Google Earth, imagem registrada em 

02/07/2016. 

 

Os furos SP 203A e SP 208A foram realizados para a obtenção do perfil 

estratigráfico do terreno (Figura 4.4), retirada de amostras amolgadas e 

determinação da umidade natural das amostras coletadas na ponta do amostrador 

padrão. É importante observar que o perfil do solo estudado, apresentado na Figura 

4.4, pode ser enquadrado como de perfil geotécnico IIIB proposto no trabalho de 

Oliveira (2015) e apresentado na Tabela 2.5 deste trabalho. 
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Figura 4.4: Perfil geotécnico do local com camadas de solo mole.  

 

Assim, a campanha de ensaios de campo existente foi ampliada com a realização, 

em cada ilha de investigação, de sondagem à percussão, vane test, piezocone e 

coleta de amostras indeformadas do solo com tubo Shelby. 

Na Tabela 4.2 têm-se os ensaios de campo da investigação complementar de cada 

ilha e a estimativa de profundidade e na Figura 4.5 têm-se os esquemas para a 

realização dos ensaios nas ilhas de investigação locados 1,5 m distantes para não 

haver interferência entre os ensaios. 

Tabela 4.2 – Ensaios realizados e a estimativa da profundidade para cada ilha (Gusmão, 
2014). 

Profundidade (m) Palheta Piezocone Shelby 

1 X X   

2 X   X 

3 X X   

4 X   X 

5 X X   

6 X X   

7 X X   

8 X   X 

9 X X   
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10 X X   

11   X   

12 X   X 

13   X   

14 X X   

15   X   

16 X     

17   X   

18 X X   

19   X   

20 X X   

TOTAL 15 15 4 

 Ensaio de dissipação no piezocone. 

Figura 4.5: Esquema de realização dos ensaios nas ilhas de investigação. 

 

Essa investigação também conta com ensaios de laboratório para determinação de 

granulometria com sedimentação, limites de consistência, umidade natural, teor de 

matéria orgânica, adensamento convencional e triaxial UU, que foram realizados na 

UFPE. 

 4.4.1 Ensaios de campo 

Os ensaios de campo da investigação geotécnica estão descritos a seguir: 

 sondagem para simples reconhecimento (SPT) com retirada de amostras 

amolgadas para obtenção do perfil estratigráfico do subsolo e determinação 

da umidade natural das amostras coletadas na ponta do amostrador; 

 piezocone, para medir a resistência de ponta, atrito lateral e poro-pressão; 
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 ensaios de Palheta (Vane Test), para obtenção do perfil de resistência não 

drenada e de sensibilidade do depósito argiloso; 

 abertura de furos para coleta de amostras indeformadas tipo Shelby. 

Os ensaios de campo não foram realizados de maneira simultânea para evitar 

interferências e/ou alterações nos resultados. O piezocone foi priorizado para dar 

subsídios à confirmação das profundidades de coleta das amostras indeformadas e 

em seguida as amostras do tipo Shelby para dar início aos ensaios de laboratório. 

Na Figura 4.6 tem-se o fluxograma da realização dos ensaios. 

Quando a equipe chegou a campo para a realização dos ensaios foi verificada a 

necessidade de limpar o local da ilha de investigação 2, devido a grande quantidade 

de resíduos de demolição (Foto 4.1). 

Figura 4.6: Fluxograma da realização dos ensaios. 
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FOTO 4.1: RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO NO LOCAL DOS ENSAIOS DA ILHA DE INVESTIGAÇÃO 2. 

 

Tentou-se realizar a limpeza da ilha de investigação 2 com uma escavadeira 

comum, porém o solo é muito mole e a máquina atolava. Além disso, as 

canalizações das casas jogam esgoto na área. Dessa forma, outro tipo de 

escavadeira (esteira) foi levado ao local para realizar a limpeza e então iniciar os 

ensaios. 

 4.4.1.1 Sondagens à percussão 

Ao todo, foram executadas 40 sondagens à percussão ao longo das estacas 0 a 70. 

Os locais e características dessas sondagens estão apresentados na Tabela 4.3. Os 

resultados das sondagens realizadas nas ilhas de investigação estão no ANEXO A. 
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Tabela 4.3 – Sondagens à percussão realizadas e características. 

 

 4.4.1.2 Ensaios de Piezocone  

Foram executados ensaios de piezocone (CPTu), nas ilhas de investigação 1 e 2. 

Os testes compreenderam a penetração de um cone de aço, de 10 cm2 de área de 

ponta, forçado de maneira estática no terreno, a uma velocidade de penetração 

constante, de 2 cm/s, com leituras simultâneas das seguintes medidas: 

SPT Prof. (m)
Cota da boca 

(m)
Cota (m) Prof. (m)

1 8,50 4,38 2,28 2,10

1A 8,45 4,20 1,70 2,50

2 8,60 3,47 1,97 1,50

2A 8,45 3,84 2,04 1,80

3 8,50 3,89 2,29 1,60

3A 8,60 4,08 1,98 2,10

4 8,50 4,09 2,99 1,10

4A 8,43 3,90 2,10 1,80

5 8,45 6,89 5,39 1,50

5A 8,45 4,40 3,30 1,10

6A 8,50 5,20 5,15 1,05

7A 8,45 4,40 2,90 1,50

8A 8,45 5,75 4,15 1,60

200 20,00 4,15 1,15 3,00

201 15,45 4,27 1,17 3,10

201B 16,45 4,21 3,01 1,20

202 15,45 4,20 1,10 3,10

203 18,45 3,29 2,73 0,56

203A 18,45 3,36 1,86 1,50

203B 19,45 3,57 2,69 0,88

204 17,45 3,57 1,77 1,80

205 17,45 3,32 1,32 2,00

206 17,45 3,65 2,95 0,70

207 17,45 3,98 3,36 0,62

208 17,45 3,90 3,30 0,60

208A 20,45 4,07 2,57 1,50

208B 17,45 3,90 3,00 0,90

209 15,45 3,98 2,08 1,90

210 15,45 3,57 2,37 1,20

211 20,45 4,16 2,70 1,46

211B 17,45 4,66 3,51 1,15

212 10,45 3,70 2,50 1,20

213 10,45 5,24 3,14 2,10

214 10,45 4,04 2,94 1,10

215 10,45 3,72 2,72 1,00

216 10,45 3,55 3,05 0,50

217 11,45 4,35 1,85 2,50

218 13,45 4,07 3,57 0,50

219 10,45 3,82 3,32 0,50

220 10,45 4,26 2,76 1,50

FURO NÍVEL D'ÁGUA
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 resistência de ponta “qc”; 

 resistência ao atrito lateral “fs”; 

 poro-pressão (u2); 

 inclinação do cone; 

 velocidade de cravação. 

Os ensaios foram executados a cada centímetro de profundidade, e o limite de 

ensaio foi de 12,77 m na Ilha de investigação 1 e de 13,55 m na ilha de investigação 

2. Nas Fotos 4.2 a 4.4 têm-se os cones e caixa de dados, o sistema de saturação de 

pedras porosas e o equipamento de cravação. 

 

 

FOTO 4.2: CONES E CAIXA DE DADOS UTILIZADOS 

NO ENSAIO CPTU. 

Fonte: Damasco Penna Engenharia Geotécnica 

 

FOTO 4.3: SISTEMA DE SATURAÇÃO DE PEDRAS 

POROSAS. 

Fonte: Damasco Penna Engenharia Geotécnica 

FOTO 4.4: MÁQUINA PARA CRAVAÇÃO DE 

PONTEIRA CPT-U, COM CAPACIDADE DE 

CRAVAÇÃO DE ATÉ 20.000 KG. 

 

Para a leitura das poro-pressões (u2), foi utilizada pedra porosa, previamente 

saturada, localizada na base do cone (Foto 4.3). Essa saturação é realizada em 

câmara de vácuo, garantindo total desaeração do elemento. 
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Na Foto 4.4 tem-se o equipamento já posicionado na Ilha de investigação 1 para a 

realização do piezocone. Os ensaios de dissipação da ilha de investigação 1 foram 

aos 2, 4, 8 e 12 m e o limite do ensaio foi aos 12,77 m, pois a máquina estava 

levantando, sem conseguir cravar mais o cone. Já na ilha de investigação 2, chegou-

se aos 13,55 m, com dissipação aos 2, 6, 8 e 11 m.  Os resultados desse ensaio 

estão no ANEXO B. 

 4.4.1.3 Ensaios de palheta de campo - Vane test 

Nas ilhas de investigação 1 e 2 foram executados 19 ensaios de palheta para 

avaliação da resistência ao cisalhamento não drenada nas camadas de solo mole 

conforme a Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Profundidade e cota do ensaio de Vane test realizado. 

Ilha 
Cota da boca 

(m) 
Profundidade (m) 

Cota de ensaio 
(m) 

1 3,36 

1,4 1,96 

2,0 1,36 

3,0 0,36 

4,0 -0,64 

5,0 -1,64 

6,0 -2,64 

7,0 -3,64 

8,0 -4,64 

9,0 -5,64 

10,0 -6,64 

11,0 -7,64 

12,0 -8,64 

2 4,07 

1,6 2,47 

2,2 1,87 

3,0 1,07 

6,0 -1,93 

7,0 -2,93 

8,0 -3,93 

9,0 -4,93 

A cravação da palheta foi realizada de maneira estática a partir da superfície do 

terreno. Cinquenta centímetros antes da cota de realização do ensaio a cravação foi 

interrompida e o conjunto de hastes internas acionado, posicionando a palheta 

abaixo do conjunto e, então, o ensaio foi realizado. 
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A rotação da palheta foi feita por meio de motor elétrico, com capacidade de até 100 

N.m, com uma velocidade precisa de 0,1º/seg. A captação dos dados  foi feita 

através de software específico, com o fornecimento em tempo real a curva torque vs. 

rotação. 

Inicialmente foi medido o torque máximo que permite determinar a resistência não 

drenada indeformada e então, após dez revoluções da palheta foi medido o torque 

residual, o que permite determinar a resistência não drenada amolgada. Após esses 

ensaios, foi possível a determinação da sensibilidade do solo, pela comparação dos 

dois valores. 

As palhetas utilizadas possuem dimensões descritas na norma ABNT, sendo 65 mm 

de diâmetro e 130 mm de altura (V3). A Foto 4.5 mostra o equipamento do ensaio, 

que teve 3,36 m de cota da boca de furo na ilha de investigação 1 e 4,07 m na ilha 

de investigação 2. 

 

FOTO 4.5: EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A LEITURA DO ENSAIO. 

O ideal seria realizar o ensaio a cada metro, mas não foi possível devido à 

quantidade de metralha nos locais dos ensaios. Na ilha de investigação 1 foi 

realizado na profundidade 1,40 m e depois a cada metro de 2 até 12 m, 

profundidade em foi atingida uma camada de areia, finalizando o ensaio. Já na ilha 
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de investigação 2, o ensaio foi realizado aos 1,60; 2,20; 3; 6; 7; 8 e aos 9 m, após 

essa profundidade foi atingida uma lente de areia e finalizando o ensaio. Os 

resultados desse ensaio estão no ANEXO C. 

 4.4.1.4 Retirada de amostra indeformada tipo Shelby 

Nas Fotos 3.6 e 3.7 tem-se o registro da realização do ensaio.  

Foram coletadas 7 (sete) amostras indeformadas do tipo Shelby de paredes finas 

com ɸ=100 mm, localizadas conforme mostra a Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Localização e ensaios para as amostras indeformadas coletadas. 

Ilha 
Profundidade 

das coletas (m) 

Ensaios de laboratório realizados 

Caracterização Adensamento Triaxial UU 

1 

2,0 x x x 

4,0 x x x 

8,0 x x x 

11,0 x x x 

2 

2,0 x x x 

7,0 x x x 

8,0 x x x 

 

De acordo com a Tabela 4.5, na ilha de investigação 1 foram retiradas amostras nas 

profundidades 2,0; 4,0; 8,0 e 11,0 m. Na ilha de investigação 2 foram obtidas 

amostras aos 2,0; 7,0; e 8,0 m. Havia sido previsto também aos 10,0 m, mas não foi 

possível obter amostra nessa profundidade. Foram realizados ensaios de 

caracterização, adensamento e Triaxial UU em todas as amostras coletadas. 
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 4.4.2 Ensaios de laboratório 

Fazem parte da investigação geotécnica de laboratório deste trabalho os ensaios de 

granulometria com sedimentação, limites de consistência, umidade natural, teor de 

matéria orgânica e adensamento convencional e foram realizados de acordo com as 

metodologias da ABNT: NBR 6457/86: preparação de amostras; NBR 7181: análise 

granulométrica; NBR 6508: massa específica dos grãos do solo; NBR 6459: limite de 

liquidez; NBR 7180: limite de plasticidade; NBR 12007: ensaio de adensamento 

convencional; NBR 13600: determinação do teor de matéria orgânica por queima a 

440ºC. 

FOTO 4.6: COLOCAÇÃO DO 

AMOSTRADOR NO LOCAL DO ENSAIO. 

 

FOTO 4.7: DETALHE DA PENETRAÇÃO DO 

AMOSTRADOR NO SOLO. 
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Além desses, foi realizado o ensaio de compressão triaxial UU a partir das amostras 

tipo Shelby obtidas nas ilhas de investigação para tensões confinantes de 50, 100, 

200 e 300 kPa. 

Os resultados dos ensaios de granulometria, adensamento e triaxial UU estão nos 

ANEXOS D, E e F, respectivamente. 

 4.4.2.1 Caracterização 

Os ensaios de caracterização física foram realizados para cada uma das amostras 

coletadas e constaram das seguintes determinações: granulometria, limite de 

liquidez (LL), limite de plasticidade (LP), índice de plasticidade (IP), umidade inicial 

(Wi), peso específico natural (gnat), índice de vazios (e0) e teor de matéria orgânica 

(TMO). Foram coletadas sete amostras de solo indeformadas do tipo Shelby, sendo 

quatro delas na Ilha de investigação 1 e três na Ilha de investigação 2. 

 4.4.2.2 Adensamento edométrico 

Após a coleta, preparação e corte da amostra, ela foi colocada no edômetro (Foto 

4.8) e submetida a carregamentos progressivos (por meio de um sistema de pesos e 

alavancas), respeitando em geral as seguintes condições: 

 cada carregamento foi mantido por um período de 24 hrs, durante o qual 

foram feitas leituras da deformação vertical da amostra ao longo do tempo 

(0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 240, 480 e 1440 min); 

 durante a fase de carga, a cada carregamento adicional foi duplicado o que 

se encontrava aplicado anteriormente; 

 na fase de descarga, em cada estágio, a carga foi progressivamente 

reduzindo para ¼ da anterior (menores deformações na descarga). 

Para cada uma das profundidades em que foram coletadas amostras indeformadas, 

nas duas ilhas de investigação, foram realizados 8 ciclos de carregamento nas 

tensões de 10 kPa, 20kPa,  40kPa, 80kPa, 160 kPa, 320 kPa, 640 kPa e 1280 kPa  

e 4 ciclos de descarregamentos nas tensões de 640 kPa, 160 kPa, 40 kPa e 10 kPa. 

Cada ciclo com duração de 24h. 
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FOTO 4.8: EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE ADENSAMENTO. 

 

Em sua pesquisa com os mesmos dados desse trabalho, Rocha (2016) analisou a 

influência da secagem prévia nos valores dos limites de Atterberg e realizou mais 

três ensaios de adensamento: adensamento com drenagem vertical com 𝛥< 1, 

próximo a tensão de pré-adensamento para obter com melhor precisão a tensão de 

pré-adensamento; adensamento em amostra amolgada proveniente de laboratório 

para avaliar a qualidade da amostra coletada; e adensamento com drenagem radial 

para obter o coeficiente de adensamento radial. 

 4.4.2.3 Triaxial tipo UU 

O ensaio de compressão triaxial convencional consiste na aplicação de um estado 

hidrostático de tensões e de um carregamento axial sobre um corpo de prova 

cilíndrico do solo. Para isto, o corpo de prova foi colocado dentro de uma câmara de 

ensaio e envolto por uma membrana de borracha. A câmara é cheia de água, na 

qual se aplica uma pressão, que é a pressão confinante ou pressão de confinamento 

do ensaio. A pressão confinante atua em todas as direções, inclusive na direção 

vertical. O corpo de prova fica sob um estado hidrostático de tensões. 
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O carregamento axial é feito por meio da aplicação de forças no pistão que penetra 

na câmara, por isso o ensaio é chamado de ensaio de deformação controlada. A 

carga é medida por meio de um anel dinamométrico externo. 

Este é um ensaio rápido onde é aplicada pressão de confinamento σ3 e se procede 

ao aumento da tensão vertical σ1 mantendo sempre fechada a válvula de drenagem.  

Foram moldados cinco corpos de prova cilíndricos de diâmetro de 1,4” (36 mm) que 

foram talhados a partir das amostras indeformadas tipo Shelby, ou seja, três corpos 

de prova nas profundidades 2,0; 8,0 e 11,0 m na ilha de investigação 1 e mais dois 

corpos de prova nas profundidades 2,0 e 8,0 m na ilha de investigação 2. O 

cisalhamento desses corpos de prova foi realizado na umidade natural em prensa 

com velocidade constante de 0,77 mm/min, conforme recomendação de Lambe 

(1951). A Foto 3.9 mostra a máquina utilizada no ensaio. 

 

FOTO 4.9: EQUIPAMENTO UTILIZADO NO ENSAIO TRIAXIAL UU. 

 

Em cada corpo de prova ensaiado foram utilizadas as tensões confinantes de 50, 

100, 200 e 300 kPa. A força vertical aplicada e a deformação dos corpos de prova 
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foram medidas através de anel dinamométrico com capacidade de 100 kgf e 

extensômetro mecânico com sensibilidade de 0,01 mm, respectivamente.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo foi dividido em itens de acordo com os resultados dos ensaios de 

laboratório e de campo. Primeiro é mostrada a caracterização física juntamente com 

o teor de matéria orgânica através dos ensaios de laboratório. No item seguinte é 

avaliada a compressibilidade e história de tensão através do ensaio de 

adensamento. Em seguida, a avaliação da resistência não drenada a partir dos 

ensaios de laboratório, através dos resultados do ensaio Triaxial UU, e dos ensaios 

de campo, através do piezocone e palheta. Para o ensaio do piezocone, tem-se 

também a avaliação da resistência de ponta. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E MATÉRIA ORGÂNICA 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e matéria orgânica de sete 

amostras de solo são apresentados nas Tabelas 5.1 e 5.2 e nas Figuras 5.1 e 5.2, 

respectivamente. 

Tabela 5.1 – Resultados dos ensaios de caracterização da ilha de investigação 1. 

 

*NL = não líquido; **NP = não plástico 

 

A Ilha de investigação 1 apresentou valores de umidade inicial com grande variação, 

de 24,6 a 442,5%, sendo o valor discrepante na profundidade 4,0 m, que apresentou 

um resultado não líquido (NL) e não plástico (NP), devido a presença de turfa. Os 

valores de IP nas demais profundidades variaram de 9 a 27%. O teor de matéria 

orgânica variou de 5,09 a 62,59%, com valor mais alto na profundidade 4,0 m, sendo 

também a profundidade com maior umidade natural, como é esperado. O índice de 

vazios também teve seu maior valor (8,075) aos 4,0 m de profundidade, 

caracterizando um solo turfoso. O peso específico natural apresentou valores na 

faixa de 10,22 a 19,34 kN/m3. Destaca-se a profundidade de 8,0 m que contém 97% 

Areia 

média

Areia 

fina
Silte Argila LL (%) LP (%) IP (%) wi (%)

gnat 

(kN/m3)
e0 TMO (%)

2,0 10 37 16 37 38 26 12 41,0 17,85 1,006 10,52

4,0 0 60 18 22 NL* NP** NP** 442,5 10,22 8,075 62,59

8,0 0 3 33 64 68 41 27 90,2 14,11 2,492 14,71

11,0 0 46 10 44 25 16 9 24,6 19,34 0,701 5,09

Prof. (m)

Análise granulométrica (%) Limites de Atterberg Índices Físicos
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de finos (argila + silte) e a profundidade 11,0 m que possui uma redução 

considerável na taxa de matéria orgânica. 

Tabela 5.2 – Resultados dos ensaios de caracterização da Ilha de investigação 2. 

 

*NL = não líquido; **NP = não plástico 

 

Os valores de umidade inicial da Ilha de investigação 2 variaram de 26 a 85,7%. Os 

valores de LL foram 55 e 65% nas profundidades 2,0 e 8,0 m e não líquido aos 7,0 

m. Já os valores de IP foram 23% (aos 2,0 m) e 28% (aos 8,0 m), sendo não plástico 

aos 7,0 m de profundidade. O teor de matéria orgânica foi inferior aos valores da Ilha 

de investigação 1, variando de 1,41 a 12,47%. O índice de vazios também 

apresentou valores mais baixos que os mostrados na Ilha de investigação 1, com 

variação de 0,772 a 2,423. O peso específico natural variou de 14,05 a 18,92 kN/m3. 

Os resultados da umidade natural (Wnat) realizada através das amostras coletadas 

na ponta do amostrador do ensaio SPT estão apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4 

para as ilhas de investigação 1 e 2, respectivamente. 

Na ilha de investigação 1, os resultados da caracterização física se mostraram 

concordantes com a classificação de Coutinho et al. (1998a) para as argilas 

moles/médias de Recife, fazendo uma observação para a camada de solo orgânico 

aos 4,0 m, que apresenta os valores de índice de vazios e umidade natural 

compatíveis com a classificação de turfas/solos orgânicos dos mesmos autores, 

8,075 e 325%, respectivamente. 

Em relação à Ilha de investigação 2, as análises mostram que as características 

desse local estão de acordo com a classificação de Coutinho et al. (1998a) para as 

argilas moles/médias do Recife. 

Tabela 5.3 – Resultados da umidade natural obtida através do ensaio SPT realizado na Ilha 
de investigação 1. 

Areia 

média

Areia 

fina
Silte Argila LL (%) LP (%) IP (%) wi (%)

gnat 

(kN/m3)
e0 TMO (%)

2,0 12 17 11 60 55 32 23 53,9 15,32 1,603 8,95

7,0 37 52 3 8 NL* NP** NP** 26,0 18,92 0,772 1,41

8,0 0 1 26 73 65 37 28 85,7 14,05 2,423 12,47

Prof. (m)

Análise granulométrica (%) Limites de Atterberg Índices Físicos
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Tabela 5.4 – Resultados da umidade natural obtida através do ensaio SPT realizado na Ilha 
de investigação 2. 

 

A análise da matéria orgânica foi baseada no sistema de classificação LPC de solos 

orgânicos (Perrin, 1973 e Magnan, 1980), que divide os solos orgânicos em três 

grupos: 

1 – solos poucos orgânicos, 3<TMO<10%, incluídos na classe de solos finos; 
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2 – solos medianamente orgânicos, 10<TMO<30%; e 

3 – solos muito orgânicos, TMO≥30%, classificados como solos orgânicos. 

De acordo com essa classificação, as ilhas de investigação 1 e 2 são medianamente 

orgânicas, sendo a camada argilosa da ilha de investigação 1 aos 4,0 m constituída 

de um solo muito orgânico (TMO=62,59%). 

Na Tabela 5.5 tem-se os resultados da classificação do solo através da sondagem à 

percussão e da granulometria para uma comparação entre os ensaios. 

Tabela 5.5 – Classificação do solo pelo SPT e granulometria. 

 

De acordo com o ensaio de sondagem à percussão, os valores de NSPT encontrados 

nas profundidades das amostras indeformadas do tipo Shelby são todos compatíveis 

com solos muito moles. A porcentagem de finos (silte + argila) obtida através do 

ensaio de granulometria varia de 11 a 99%, sendo a maioria maior que 50%. 

Com relação à diferença dos resultados nos ensaios de SPT e granulometria obtidos 

nas profundidades 4 m da Ilha de investigação 1 e aos 7 m da Ilha de investigação 2 

pode ser explicada pelo procedimento de amostragem e moldagem de corpo de 

prova adotado pelo Laboratório de Solos e Instrumentação da UFPE. As 

extremidades vedadas com parafina são desprezadas e em uma parte da amostra 

(aproximadamente 15 cm) são realizados os ensaios de adensamento e 

caracterização. Na outra parte da amostra (aproximadamente 25 cm), são feitos os 

ensaios Triaxial e granulometria. Dessa forma, a parte superior da amostra pode 

conter um solo diferente da inferior. 

Areia 

média 

(%)

Areia 

fina (%)
Silte (%)Argila (%) NSPT Descrição da camada

2 10 37 16 37 1/26 Argila orgânica muito mole com turfa

4
- 60 18 22 1/24

Silte argiloso, arenoso, rico em MO, 

muito mole com turfa

8 - 3 33 64 0 Argila orgânica muito mole escura

11 - 46 10 44 0 Argila orgânica muito mole clara

2 12 17 11 60 1/15 Argila siltosa muito mole

7 37 52 3 8 1/25 Argila orgânica muito mole

8 0 1 26 73 P/45 Argila orgânica muito mole

1

2

Granulometria Sondagem à percussão

Ilha

Prof. das 

amostras 

Shelby (m)
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A amostra da profundidade 4 m da Ilha de investigação 1 apresentou um resultado 

na granulometria de 60% de areia fina e 40% de silte e argila, mas observando a 

umidade (442,5%), o teor de matéria orgânica (62,59%) e os resultados NL e NP 

constata-se que esse material é compatível com um solo turfoso, coerente com a 

descrição da sondagem. Da mesma maneira, a amostra da profundidade 7 m da Ilha 

de investigação 2 apresentou uma granulometria de solo arenoso, porém também 

com resultados NL e NP coerentes com solo turfoso. 
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Figura 5.1: Resultados dos ensaios de caracterização com a profundidade e perfil do solo da Ilha de investigação 1. 

 

Figura 5.2: Resultados dos ensaios de caracterização com a profundidade e perfil do solo da Ilha de investigação 2. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA COMPRESSIBILIDADE E HISTÓRIA DE TENSÕES 

A determinação da condição de adensamento é muito importante para se analisar o 

comportamento do solo e sua história de tensões. 

Nas Figuras 5.3 e 5.4 têm-se os gráficos da curva de compressibilidade – Índice de 

vazios versus Logaritmo da tensão efetiva aplicada (kPa) para as Ilhas de 

investigação 1 e 2, respectivamente. 

Figura 5.3: Curvas de compressibilidade de acordo com as profundidades das amostras 

coletadas na Ilha de investigação 1.  
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Figura 5.4: Curvas de compressibilidade de acordo com as profundidades das amostras 

coletadas na Ilha de investigação 2.  

 

Nas Figuras 5.5 e 5.6 é feita a análise da compressibilidade de acordo com o perfil 

do solo, com os resultados em cada profundidade estudada dos índices, tensão 

efetiva e de pré-adensamento e história de tensão dos ensaios realizados nas Ilhas 

de investigação 1 e 2, respectivamente. 

Sabe-se que quanto maior o teor de matéria orgânica maior será a umidade natural 

e o índice de compressibilidade e menor será o peso específico dos grãos.  

Conforme apresentado na Tabela 5.1, o maior teor de matéria orgânica foi aos 4,0 m 

de profundidade na Ilha de investigação 1 e aos 8,0 m na Ilha de investigação 2. 

Confirmando a informação anterior, estas profundidades apresentaram os maiores 

índices de compressibilidade: 4,36 na Ilha de investigação 1, e 1,00 na Ilha de 

investigação 2.  
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O histórico de tensões do depósito é dado através da relação entre a tensão de pré-

adensamento e a tensão efetiva de campo (OCR). Nas Tabelas 5.6 e 5.7 

apresentam-se os dados da história de tensão das duas ilhas de investigação.  

Tabela 5.6 – História de tensão da Ilha de investigação 1. 

Profundidade (m) 
Tensão efetiva 

(kPa) 
Tensão de Pré-

adensamento (kPa) 
OCR 

2 20,7 42 2,03 

4 30,1 40 1,33 

8 48,9 40 0,82 

11 63 45 0,71 

 

Tabela 5.7 – História de tensão da Ilha de investigação 2. 

Profundidade (m) 
Tensão efetiva 

(kPa) 
Tensão de Pré-

adensamento (kPa) 
OCR 

2 22,3 70 3,14 

7 48,6 20 0,41 

8 53,57 50 0,93 

De acordo com os dados apresentados, o depósito argiloso estudado apresentou um 

valor de OCR maior que 1 nos dois primeiros metros de profundidade. Por se tratar 

de uma camada superficial, esses valores altos podem ser decorrentes de um 

ressecamento promovido pela oscilação do nível d’água, ou ainda, devido à 

presença de aterros e/ou existência de construções, o que pode ter produzido uma 

sobrecarga. Esse padrão é comum nas argilas moles da cidade do Recife, como já 

foi observado na literatura por Ferreira (1982), Coutinho e Ferreira (1988) e Oliveira 

(1991) no Bairro da Madalena e por Bello (2004) no Bairro de Dois Irmãos.  

A qualidade das amostras realizadas nesse trabalho (Tabela 4.8) foi avaliada por 

Rocha (2016) através de três critérios: Lunne et al. (2007), Oliveira (2002) apud 

Hong e Onitsuka (1998) e Coutinho (2007). O que é “boa a regular” para o critério 

Lunne et al. (2007) foi classificado como “boa” para Hong e Onitsuka (1998) e o que 

era “pobre” para Lunne et al. (1997) foi classificado como “regular” por Hong e 

Onitsuka (1998). 

Rocha (2016) considerou o critério Lunne et al. (1997) muito rigoroso para as argilas 

do Recife, conforme observou Oliveira (2002). Assim, as amostras foram 
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classificadas de boa a regular, com valores médios do grau de amolgamento em 

torno de 23,71%, a partir de Hong e Onitsuka (1998).  

O critério de Coutinho (2007) apresentou uma classificação ponderada frente aos 

demais critérios. Para a ilha de investigação 1, a amostra de 11 metros foi 

classificada como pobre, em acordo com Lunne et al. (1997) e as demais foram 

classificadas como de boa a regular, conciliando os critérios de Lunne et al. (1997) e 

Hong e Onitsuka (1998). Na ilha de investigação 2, a amostra de 2 metros foi 

classificada por Coutinho (1997) como boa a regular, conciliando a classificação de 

Lunne et al. (1997) e com a de Oliveira (2002) apud Hong e Onitsuka (1998), 

classificada como boa. Para a amostra coletada aos 8 metros, a classificação de 

Coutinho (2007) é como de boa a excelente, mais uma vez conciliando os demais 

critérios (ROCHA, 2016). 

Em geral, as amostras das duas ilhas de investigação foram classificadas no estudo 

de Rocha (2016) como de boa a regular pelos três critérios avaliados. A exceção é a 

amostra aos 11 metros da ilha de investigação 1 que foi classificada por dois 

critérios como pobre, o que pode ser verificado também pela curva de 

compressibilidade dessa profundidade apresentada na Figura 5.3. 

Tabela 5.8 – Avaliação da qualidade da amostra (Rocha, 2016). 

Ilha 
Prof. 
(m) 

Critérios 

Lunne et al. 
(1997) 

Oliveira 
(2002) 

Coutinho (2007) 

1 

2 boa a regular boa boa a regular 

8 boa a regular boa boa a regular 

11 pobre regular pobre 

2 
2 boa a regular boa boa a regular 

8 boa a regular boa 
muito boa a 
excelente 

 

Nas profundidades de 2,0 a 4,0 m o depósito é ligeiramente pré-adensado e após os 

4,0 m apresentou OCR<1. Isso se deve ao amolgamento da amostra, confirmado no 

trabalho de Rocha (2016) com a qualidade da amostra. Rocha (2016) também 

realizou o ensaio de adensamento com drenagem vertical e radial usando 𝛥 < 1 

nas tensões próximas a tensão de pré-adensamento para melhor definição. 
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Para o cálculo do coeficiente de adensamento vertical foi utilizado o método de 

Casagrande (log t). A Figura 5.5 apresenta o gráfico do coeficiente de adensamento 

(Cv) vs. Logaritmo da tensão efetiva de consolidação em relação às profundidades 

encontradas nos ensaios realizados nas ilhas de investigação.  

Figura 5.5: Gráficos do coeficiente de adensamento (Cv) vs. Logaritmo da tensão efetiva de 

consolidação. 

 

  

Nas Figuras 5.6 e 5.7 tem-se o gráfico do OCR apresentado com o perfil do solo e a 

profundidade. Neste trabalho, a tensão de pré-adensamento foi avaliada usando o 

método de Casagrande. 
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Figura 5.6: Avaliação da compressibilidade e história de tensão da Ilha de investigação 1. 

 

Figura 5.7: Avaliação da compressibilidade e história de tensão da Ilha de investigação 2. 
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5.3 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA NÃO DRENADA 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados da resistência não drenada 

do depósito estudado em ensaios de laboratório e de campo. 

 5.3.1 Avaliada por ensaio de laboratório 

Nas Tabelas 5.9 e 5.10 são apresentados os resultados do ensaio Triaxial UU 

realizado de acordo com as ilhas de investigação. Nas duas ilhas de investigação os 

valores da resistência não drenada situaram-se acima de 21 kPa e foram 

decrescentes com a profundidade. Na Ilha de investigação 1 os resultados foram 27, 

25 e 21 kPa para as profundidades 2,0; 8,0 e 11,0 m, respectivamente. Já na Ilha de 

investigação 2, a profundidade 2,0 m apresentou o maior valor ensaio, 32 kPa e a 

partir daí decresceu para 24 kPa na profundidade 8,0 m. 

Tabela 5.9 – Parâmetros do Ensaio Triaxial UU para a Ilha de investigação 1. 

Profundidade (m) c (kPa) ɸ (graus) Su (kPa) 

2 27 3 27 

8 25 1 25 

11 21 1 21 

 

Tabela 5.10 – Parâmetros do Ensaio Triaxial UU para a Ilha de investigação 2. 

Profundidade (m) c (kPa) ɸ (graus) Su (kPa) 

2 32 2 32 

8 24 2 24 

 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram a variação da resistência não drenada obtida através 

do Ensaio Triaxial UU de acordo com a profundidade e perfil do solo para as ilhas de 

investigação 1 e 2, respectivamente. 

Os resultados de resistência não drenada situaram-se no intervalo de 10 – 55 kPa, 

dentro da faixa encontrada por Coutinho et al. (1998a) para as argilas moles/médias 

de Recife, utilizando o mesmo tipo de ensaio. 
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Figura 5.8: Avaliação da resistência não drenada da Ilha de investigação 1 por meio do 

Ensaio Triaxial UU. 

 

 

Figura 5.9: Avaliação da resistência não drenada da Ilha de investigação 2 por meio do 

Ensaio Triaxial UU. 
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 5.3.2 Avaliação da resistência não drenada obtida por meio de ensaios de 

campo 

A resistência não drenada em campo foi avaliada através dos ensaios de piezocone 

e palheta conforme a seguir. 

 5.3.2.1 Avaliação da resistência não drenada obtida por meio do ensaio de 

Palheta de campo 

As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam os resultados da resistência não drenada obtida 

por meio de ensaio de palheta de campo nos solos das ilhas de investigação 1 e 2, 

respectivamente. Os resultados do ensaio de palheta de campo também mostram 

que as duas ilhas de investigação apresentam duas camadas distintas de argila 

cada uma. Os resultados do Su indeformado para as duas ilhas apresentaram 

comportamentos similares. Assim, o depósito estudado pode ser dividido em duas 

camadas: uma até os 4,0 m e a outra dos 4,0 aos 12,0 m. Nos quatro metros iniciais, 

a resistência não drenada é em média 35 kPa e nos oito metros seguintes fica em 

torno de 25 kPa. 

Diversos estudos vêm sendo realizados para sugerir fatores de correção a serem 

aplicados aos valores de Su obtidos em ensaios de palheta de campo para uso em 

projetos, considerando efeitos de anisotropia do solo, velocidade de deformação, 

ruptura progressiva etc. De acordo com Bello (2011), nos projetos brasileiros, 

autores como Ortigão et al. (1983), Coutinho (1986), Ortigão (1991), Sandroni 

(1993), Massad (1999), Bello (2004), Bello e Coutinho (2006), vêm consolidando o 

uso da correção de Bjerrum (1973). 

Sandroni (1993) defende que a utilização do fator de correção deve se limitar a 

áreas onde não há a ocorrência de material turfoso, motivo pelo qual se optou por 

não levar em consideração a utilização de tal fator de correção nas análises dos 

resultados deste trabalho.  

Para determinar a sensibilidade (St), ou seja, a perda relativa de resistência da argila 

quando totalmente amolgada e a importância de sua estrutura, foi calculada a razão 

entre a resistência não drenada do solo no estado indeformado e a resistência do 

solo no estado amolgado. A argila é mais sensível nos quatro metros iniciais 

(Figuras 5.10 e 5.11). 
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A Ilha de investigação 1 apresentou sensibilidade média de 2,76, já a Ilha de 

investigação 2 uma média de 2,66. Porém, nos dois metros iniciais a sensibilidade 

chega a 6,50 e 5,22 nas ilhas de investigação 1 e 2, respectivamente. Esses valores 

se aproximam daqueles encontrados por Oliveira (2000) para as primeiras camadas 

da argila do Clube Internacional do Recife no bairro da Madalena (média de 6,40) e 

SESI-Ibura (média de 6,10). 

Segundo a classificação de Skempton e Northey (1952), apresentada na Tabela 

5.11, o depósito de solo mole das duas ilhas de investigação apresentou uma 

sensibilidade média nos dois metros iniciais, e após a profundidade 2,0 m a 

sensibilidade diminuiu e foi classificada como baixa. 

Tabela 5.11 – Classificação dos solos quanto à sensibilidade (Skempton e Northey, 1952). 

Sensibilidade da argila St 

Baixa 2 a 4 

Média 4 a 8 

Alta 8 a 16 

Muito alta > 16 
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Figura 5.10: Análise dos parâmetros obtidos no ensaio de palheta de campo realizado na Ilha de investigação 1. 

 

Figura 5.11: Análise dos parâmetros obtidos no ensaio de palheta de campo realizado na Ilha de investigação 2. 
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 5.3.2.2 Avaliação da resistência não drenada obtida por meio do piezocone  

As Figuras 5.12 e 5.13 apresentam os resultados dos parâmetros obtidos nos 

ensaios realizados com o Piezocone.  

Os horizontes argilosos apresentam pequenas lentes de areia (por volta dos 2,5 m e 

pouco antes dos 4,0 m e dos 12,0 m) que são confirmadas pela diminuição da poro-

pressão.  

O gráfico da resistência de ponta também apresenta duas camadas argilosas 

distintas e mostra que a camada de silte argiloso orgânico, zona subjacente à 

primeira camada de argila, apresenta resistência equivalente à segunda camada de 

argila, Figura 5.12. 

A queda de resistência aos 4,0 m provavelmente é a transição para a camada de 

silte argiloso orgânico. Na profundidade 12,0 m tem-se um crescimento brusco da 

resistência de ponta, o que mostra uma transição para uma camada bem mais 

resistente, o que foi confirmado pela paralisação dos ensaios por se tratar de um 

solo arenoso. 

Analisando o comportamento do atrito lateral, pode-se observar que define também 

duas zonas de horizonte argiloso, mostrando as zonas de transição citadas 

anteriormente. Nota-se também os picos na zona sobrejacente à primeira camada 

de argila e na subjacente à segunda, bem como comportamento semelhante para o 

silte argiloso orgânico e a segunda camada argilosa. 

Analisando a Ilha de investigação 1 (Figura 5.12), pode-se concluir pela variação da 

poro-pressão gerada que o depósito argiloso apresenta uma camada que se inicia 

por volta de 1,0 m até a profundidade 4,0 m e a outra começando pouco antes dos 

8,0 m até a profundidade 12,0 m. O resultado do ensaio de sondagem à percussão 

confirma a existência dessas duas camadas. A taxa de variação da poro-pressão na 

camada de 1,0 a 4,0 m é menor que na segunda. 

Através dos dados do piezocone na Ilha de investigação 1,  pode-se observar as 

duas zonas argilosas e que a segunda camada de argila possui uma resistência não 
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drenada inferior a da primeira camada. A resistência não drenada Su média na 

primeira camada é de 29,2 kPa e na segunda 30,5 kPa. 

A Ilha de investigação 2 (Figura 5.13) também apresenta duas camadas de 

horizonte argiloso, confirmadas pela sondagem à percussão. A primeira de pequena 

espessura, com pouco mais de um metro, e a outra começando antes dos 6,0 m e 

chegando até a profundidade 11,0 m. 

A taxa de variação da poro-pressão é bem maior na zona argilosa de 6,0 a 11,0 m 

que na camada argilosa menor. A diminuição da poro-pressão observada no gráfico 

foi devido aos ensaios de dissipação, com exceção da lente de areia próxima aos  

9,0 m de profundidade. Ocorre redução da poro-pressão, se aproximando do valor 

hidrostático de equilíbrio, entre 3,0 e 6,0 m devido à presença de camada arenosa. 

A resistência de ponta, assim como na Ilha de investigação 1, mostra as transições 

das diferentes camadas do depósito em estudo e apresenta as duas camadas de 

horizonte argiloso. Próximo aos 13,0 m a resistência de ponta cresce bruscamente, 

paralisando a perfuração. Pela sondagem à percussão pode-se confirmar que se 

trata de uma camada de areia grossa medianamente compacta.  

O atrito lateral apresenta comportamento de pico após alguma dissipação. Isso pode 

ser explicado pelo ganho de resistência do solo em volta da luva de atrito durante a 

parada na cravação (OLIVEIRA, 1991). Podem ser observadas também as 

diferentes camadas do depósito e a diminuição do atrito lateral quando a perfuração 

atinge as zonas argilosas. O aumento do atrito lateral próximo aos 13,0 m confirma a 

transição para uma camada de solo mais arenoso, como observado anteriormente. 

Assim como na Ilha de investigação 1, os resultados da resistência não drenada 

através do piezocone na Ilha de investigação 2 confirmam a existência de duas 

camadas de argila e a segunda com resistência não drenada média de 24,8 kPa, 

inferior a média da primeira camada, com 37,8 kPa. Outra observação que pode ser 

feita com relação à Ilha de investigação 2 é a de que a resistência não drenada da 

primeira camada de argila é maior que a da zona subjacente a ela, a camada de silte 

argiloso muito mole. 
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Nesse estudo, a resistência não drenada (Su) através do piezocone foi obtida 

utilizando a equação de Lunne et al. (1985) a seguir, utilizando o fator Nkt. 

Su=(qt – vo)/Nkt                                           Equação 5.1 

O valor de Nkt, utilizado pela empresa executora, no cálculo do Su foi 14. Assim, a 

resistência não drenada é calculada através de duas grandezas independentes, a 

poro-pressão e a resistência de ponta, conforme menciona Danziger (1990).  

Para discutir o valor adotado do Nkt neste trabalho em comparação com os autores 

citados na referência bibliográfica, foram utilizadas as equações a seguir: 

Nkt =
(𝑞𝑡−𝜎𝑣0)

𝑆𝑢 (𝑉𝑎𝑛𝑒)
                                        Equação 5.2 

Su (CPTU) =
(𝑞𝑡−𝜎𝑣0)

𝑁𝑘𝑡
                               Equação 5.3 

Para a Ilha de investigação 1, o valor médio encontrado foi Nkt igual a 10 e na Ilha de 

investigação 2 um valor de Nkt médio igual a 14. Assim, é adequado sugerir que para 

as argilas moles analisadas no bairro Chão de Estrelas sejam utilizados valores 

médios de Nkt iguais a 12±2, tendo como referência o ensaio de palheta de campo. 
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Figura 5.12: Análise dos parâmetros obtidos no ensaio do piezocone na Ilha de investigação 1. 

 

Figura 5.13: Análise dos parâmetros obtidos no ensaio do piezocone da Ilha de investigação 2. 
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5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os resultados de resistência não drenada encontrados no ensaio de palheta de 

campo nas ilhas de investigação 1 e 2 foram comparados com resultados de outros 

estudos em argilas brasileiras e estão listados na Tabela 5.12, adaptada de Bello 

(2011). Também constam as características do índice de plasticidade e de umidade 

natural dos solos estudados. 

Tabela 5.12 – Valores de Supalheta, IP e umidade natural para argila/solos orgânicos 
brasileiros. Adaptado de Bello (2011). 

Local 
Faixa Su 

(kPa) 
IP (%) Wnat (%) Referência 

Recife-PE (Chão de Estrelas - 
Ilha de investigação 1) 

25-40 9-27 12,5-325 Presente dissertação 

Recife-PE (Chão de Estrelas - 
Ilha de investigação 2) 

22-43 23-28 12,4-162 Presente dissertação 

Suape-PE (AE-1) 2-33 10-137 10-220 Bello (2011) 

Suape-PE (AE-2) 5-40 23-200 90-420 Bello (2011) 

Recife-PE (Clube Internacional) 34-56 33-70 45-100 Oliveira (2000) 

Recife-PE (SESI-Ibura) 14-37 53-96 80-150 
Oliveira & Coutinho 

(2000) 

Recife-PE (Galpão BR-101) 18-40     Bello (2004) 

Enseada Cabritos-BA 9-17 50 65-110 
Baptista & Sayão 

(1998) 

Porto Alegre-RS 10-32 40-80 50-130 Soares (1997) 

Sergipe 12-25 20-70 40-60 Sandroni et al. (1997) 

João Pessoa-PB 13-40 - 35-150 Conceição (1997)* 

Barra da Tijuca-RJ 6-30 120-250 100-500 
Lacerda & Almeida 

(1995) 

Juturnaíba-RJ (Barragem - 
Trechos II e V) 

10-30 27-100 46-153 Coutinho et al. (1988) 

Juturnaíba-RJ (Barragem - 
Trechos III-2) 

5-25 27-100 46-153 Coutinho et al. (1988) 

Santos-SP 10-60 15-90 90-140 Massad (1988) 

Juturnaíba-RJ (aterro 
experimental) 

6-36 27-100 46-153 Coutinho (1986b) 

Sarapuí-RJ 7-22 30-110 100-170 Ortigão & Collet (1986) 

Itaipu-RJ 8-26 60-200 100-475 Sandroni et al. (1984) 

*A partir de Bello (2011). 

Conforme observado por Bello (2011), as argilas brasileiras apresentam uma 

resistência não drenada que varia de 5 a 60 kPa, sendo a faixa típica de 5 a 30 kPa.  
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O depósito de argila mole de Recife-PE situado em Chão de Estrelas, objeto desta 

pesquisa, apresenta uma consistência média em relação ao Su, embora seja 

classificada como muito mole pelo SPT (N ≤ 2). 

Para uma comparação da sensibilidade da argila apresentada neste trabalho com as 

argilas moles/solos orgânicos brasileiros estudados anteriormente tem-se na Tabela 

5.13 os valores médios e a variação da sensibilidade. 

Tabela 5.13 – Sensibilidade de argilas moles/solos orgânicos brasileiros.  Adaptado de Bello 
(2011). 

Local Média Variação Referência 

Recife-PE (Chão de Estrelas 
- Ilha de investigação 1) 

Camada 1 6,04 5,6 - 6,5 
Presente dissertação 

Camada 2 2,1 1,14 - 2,6 

Recife-PE (Chão de Estrelas 
- Ilha de investigação 2) 

Camada 1 5,22 5,22 
Presente dissertação 

Camada 2 2,24 1,6 - 2,9 

Suape-PE (AE-1) 5,73 18 - 2 Bello (2011) 

Suape-PE (AE-2) 7,11 20 - 1 Bello (2011) 

Recife-PE (Galpão BR-101) 9,0 3 - 15 Bello (2004) 

Recife-PE (Clube 
Internacional) 

Camada 1 6,4 4,5 - 11,8 Oliveira (2000) 

Camada 2 13,0 9,2 - 15,8 Oliveira (2000) 

Recife-PE (SESI-Ibura) 
Camada 1 6,1 4,7 - 8,2 Oliveira (2000) 

Camada 2 10,9 7,8 - 14,4 Oliveira (2000) 

Porto Alegre/RS 4,5 2 - 8 Soares (1997) 

Rio Grande/RS 2,5 - 
Lacerda e Almeida 

(1995) 

Barra da Tijuca/RJ 5,0 - 
Lacerda e Almeida 

(1995) 

Aracaju/SE 5,0 2 - 8 Ortigão (1988) 

Sepetiba/RJ 4,0 - Machado (1988)* 

Santos/SP - 4 - 5 Massad (1988) 

Cubatão/SP - 4 - 8 Teixeira (1988)* 

Florianópolis/SC 3,0 1 - 7 Maccarini et al. (1988)* 

Juturnaíba/RJ (aterro experimental) 10,0 1 - 19 Coutinho (1986b) 

Juturnaíba/RJ (Barragens - trechos II, V e 
III-2) - 4 - 8 

Coutinho et al. 
(1986c)* 

Sarapuí/RJ 4,4 2 - 8 Ortigão e Collet (1986) 

Ilha dos Amores - Baixada Santista/SP - 2,3 - 5,4 Árabe (1986) 

João Pessoa/PB - 1 - 3 Conceição (1977) 

Santa Cruz/RJ 3,4 - Aragão (1975)* 

*A partir de Bello (2011). 

É importante ressaltar que os valores altos de sensibilidade encontrados nos 

primeiros 2,0 m de profundidade provavelmente são devido à presença de metralha 
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e raízes, que se prendem às palhetas, aumentam o valor da resistência não drenada 

indeformada e influenciam em alguns resultados da sensibilidade. 

Nas Figuras 5.14 e 5.15 tem-se o resumo dos índices físicos e dos parâmetros 

geotécnicos obtidos neste trabalho, através dos ensaios de campo e laboratório 

realizados nas ilhas de investigação 1 e 2. O teor de água apresentado é o resultado 

da umidade medida em laboratório através das amostras amolgadas coletadas no 

bico do amostrador do ensaio de sondagem à percussão. 

 A comparação dos resultados dos ensaios de Piezocone, palheta de campo e 

Triaxial UU (Tabela 4.14) mostra que na Ilha de investigação 1 há uma maior 

concordância entre o palheta de campo e o Triaxial UU nas camadas 2,0 e 8,0 m de 

profundidade, mas aos 11,0 m os valores do Piezocone e Triaxial UU são iguais e o 

do Palheta de campo é um pouco superior. 

Na Ilha de investigação 2, os três ensaios chegaram a valores muito próximos de 

resistência em todas as camadas avaliadas. 

Tabela 5.14 – Comparação entre os resultados da resistência não drenada para os ensaios 
de campo e laboratório realizados. 

Local Profundidade (m) 
Resistência não drenada - Su (kPa) 

Piezocone Palheta de campo Triaxial UU 

Ilha 1 

2,0 20,7 32,8 27 

4,0 26,8 38  - 

8,0 17 27 25 

11,0 20,5 28,6 21 

Ilha 2 

2,0 36,2 31,4 32 

7,0 25,8 24,1  - 

8,0 23,4 23,1 24 
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Figura 5.14: Resumo das propriedades geotécnicas da Ilha de investigação 1. 
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Figura 5.15: Resumo das propriedades geotécnicas da Ilha de investigação 2. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo principal a análise da resistência não drenada de 

um depósito de argila orgânica mole localizado no bairro Chão de Estrelas, em 

Recife-PE, através de ensaios de campo (palheta e piezocone) e de laboratório 

(Triaxial UU). 

Os resultados obtidos foram correlacionados e comparados com estudos anteriores 

das argilas moles do Recife e outros locais do Brasil. Além da resistência não 

drenada, os ensaios de SPT, adensamento convencional e a caracterização física 

obtida através da análise granulométrica, limites de consistência e teor de matéria 

orgânica permitiu um conhecimento mais detalhado das propriedades do depósito, 

permitindo uma avaliação com os perfis geotécnicos típicos da planície do Recife. 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

O perfil do solo estudado foi enquadrado como perfil geotécnico IIIB proposto na 

literatura. As duas ilhas de investigação possui uma camada superficial de aterro 

arenoso com muita metralha e contêm solos moles orgânicos, com restos de raízes, 

NSPT menor que 1, umidade natural de até 325%, teor de matéria orgânica de 1,41 a 

62,59% e o índice de plasticidade variou de não plástico a 28%. 

A caracterização física possibilitou conhecer algumas diferenças básicas entre as 

duas ilhas de investigação. O subsolo da Ilha de investigação 1 é mais rico em turfa 

que o da Ilha de investigação 2. Esta última ilha possui também uma lente de areia 

entre as camadas de solos orgânicos, não observada na Ilha de investigação 1. 

Os resultados da caracterização física foram concordantes com os valores 

encontrados na literatura para as argilas moles/médias e turfas/solos orgânicos do 

Recife.  

A análise dos índices físicos permitiu identificar diferenças nos parâmetros 

geotécnicos, principalmente nas amostras que continham turfa, pois apresentaram 

valores maiores no teor de matéria orgânica, umidade, índice de vazios inicial e 

menor peso específico natural. Também nessas amostras foram encontrados os 

maiores valores de índices de consistência, com resultados não líquido e não 
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plástico em camadas com maior quantidade de turfa, como a amostra retirada aos 

quatro metros de profundidade na Ilha de investigação 1 e aos sete metros na Ilha 

de investigação 2. 

Nos dois metros iniciais do depósito argiloso das duas ilhas foi encontrado um OCR 

maior que 1, o que pode ser decorrente de um ressecamento devido a variação do 

nível d’água, padrão comum encontrado na literatura para as argilas moles do 

Recife. Nas profundidades médias, entre dois a quatro metros, o depósito é 

ligeiramente pré-adensado e após os quatro metros apresentou um OCR menor que 

1 devido ao amolgamento das amostras. 

A avaliação da resistência não drenada através do ensaio Triaxial UU obteve valores 

entre 21 e 32 kPa, sendo o menor valor encontrado na Ilha de investigação 1 e o 

maior na Ilha de investigação 2. Os resultados situaram-se dentro da faixa 

encontrada na literatura para as argilas moles/médias de Recife (10 a 55 kPa) com o 

mesmo tipo de ensaio analisado. 

Os resultados do ensaio de Palheta de campo apresentaram duas camadas 

argilosas distintas para as duas ilhas de investigação. Os valores do Su indeformado 

das duas ilhas foram semelhantes. Nos quatro primeiros metros a resistência não 

drenada obtida foi em média 35 kPa e nos oito metros seguintes ficou em torno de 

25 kPa. 

A Ilha de investigação 1 apresentou uma sensibilidade média de 2,76 e a ilha de 

investigação 2 uma média de 2,66. Nos dois metros iniciais a sensibilidade chega a 

6,50 e 5,22 nas Ilhas de investigação 1 e 2, respectivamente. 

O comportamento da resistência não drenada e a sensibilidade obtidos pelo ensaio 

de Palheta de campo nos locais estudados foram condizentes com o tipo de 

depósito e os resultados da literatura para as argilas moles/médias do Recife. Os 

altos valores de Su e St provavelmente são devido à presença de metralha e raízes, 

que se prenderam às palhetas, aumentando o valor da resistência não drenada 

indeformada e influenciaram alguns resultados da sensibilidade. 

Para estimar o valor da resistência não drenada através do piezocone, a empresa 

executora do ensaio utilizou o parâmetro experimental Nkt igual a 14. Esse valor 
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adotado foi discutido neste trabalho e constatou-se que é adequado sugerir que para 

as argilas moles analisadas sejam utilizados valores médios de Nkt iguais a 12±2, 

tendo como referência o ensaio de Palheta de campo. 

Através dos dados obtidos com o piezocone foi observado que as ilhas de 

investigação apresentam duas camadas de horizontes argilosos, confirmados pela 

sondagem à percussão. A resistência não drenada média na primeira camada da 

Ilha de investigação 1 foi de 29,2 kPa e na segunda 30,5 kPa. Na Ilha de 

investigação 2, a resistência não drenada média da primeira camada foi 24,8 kPa, 

também inferior a da segunda, que foi 37,8 kPa. 

A comparação entre os resultados dos ensaios de campo e laboratório mostra que 

na Ilha de investigação 1 houve uma maior concordância entre o Palheta de campo 

e o Triaxial UU aos dois e oito metros de profundidade, enquanto aos onze metros 

os valores do Piezocone e Triaxial UU foram iguais, tendo o Palheta de campo 

obtido valores um pouco superior. Na Ilha de investigação 2 os ensaios obtiveram 

resultados muito próximos em todas as camadas avaliadas. 

Por fim, o depósito de argila mole estudado apresentou uma consistência média em 

relação à resistência não drenada, embora tenha sido classificada como muito mole 

pelo SPT. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

a) Avaliar a estabilidade do depósito para a construção da via; 

b) Calcular os recalques primários durante a construção e após a implantação 

da via. 
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ANEXO A - Resultados obtidos com as sondagens de simples 

reconhecimento (SPT). 
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ANEXO B - Resultados obtidos com o Piezocone. 
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ANEXO C - Resultados obtidos com o Ensaio de Palheta. 
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ANEXO D - Resultados obtidos com o Ensaio de Granulometria. 
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ILHA 1: PROFUNDIDADE 8,0m 
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ILHA 2: PROFUNDIDADE 2,0m 
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ILHA 2: PROFUNDIDADE 8,0m 
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ANEXO E - Resultados obtidos com o Ensaio de Adensamento. 
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ILHA 1: PROFUNDIDADE 11,0m 
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ILHA 2: PROFUNDIDADE 8,0m 
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ANEXO F - Resultados obtidos com o Ensaio Triaxial UU. 



157 
 

 

 

  
ILHA 1: PROFUNDIDADE 2,0m 

 



158 
 

 

         

ILHA 1: PROFUNDIDADE 8,0m 



159 
 

 

 

ILHA 1: PROFUNDIDADE 11,0m 

 



160 
 

 

           

ILHA 2: PROFUNDIDADE 2,0m 



161 
 

 

 

ILHA 2: PROFUNDIDADE 8,0m 

 

                                    


