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RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação apresenta um estudo envolvendo ensaios pressiométricos com o 

objetivo principal de avaliar as variações no comportamento de um solo não saturado 

colapsível devido ao umedecimento, com vistas à aplicação em projetos de fundações 

superficiais. A área de uma escola agrícola que apresenta danos devidos ao colapso do 

solo de fundação foi escolhida para servir de campo experimental. Os ensaios foram 

realizados na estação seca da região, com o solo na umidade natural e, previamente 

inundado, utilizando um pressiômetro do tipo Ménard modelo GC. Os resultados 

pressiométricos foram utilizados para avaliar o efeito do umedecimento nos parâmetros 

do solo colapsível em estudo; assim como, para desenvolver um critério de identificação 

e classificação da colapsibilidade e para previsão de recalques. A perda de rigidez do 

solo devido ao processo de umedecimento ficou evidente nos valores dos principais 

parâmetros obtidos, tais como módulo pressiométrico (EP) e pressão limite (PL), 

resultando em reduções de valores em até 65 vezes após a inundação. Os resultados 

mostraram também que o pressiômetro provou ser um equipamento útil na identificação 

de camadas com maior susceptibilidade ao colapso. Uma proposta inicial de 

classificação foi apresentada. A partir dos resultados dos ensaios realizados na umidade 

natural e na condição inundada, procurou-se prever os recalques de colapso dos 

“ensaios de colapso in situ” realizados por SOUZA NETO (2004) no mesmo campo 

experimental. Os resultados das previsões mostraram que o pressiômetro subestimou os 

recalques de colapso medidos em cerca de 60 %. De uma forma geral, este equipamento 

mostrou ser uma ferramenta promissora no emprego de projetos de fundações em solos 

colapsíveis, necessitando ainda de novos estudos para definição de uma metodologia 

adequada de previsões de recalques nestes tipos de solos. 
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ABSTRACT: 
 
 
 

This thesis presents a study involving pressuremeter tests (PMT) with main objective of 

evaluating variations in the behavior of a collapsible soil due to wetting, with 

application in design of shallow foundation. The studied area is the Agricultural School 

located in Petrolândia city, in a site with collapsible soils. The pressuremeter tests were 

performed in a period of dry season of the region, with the soil in the natural moisture 

condition and immediately after an impervious soaking process. The used equipment 

was a Ménard GC Pressuremeter. The results of the tests were used to evaluate the 

effect of wetting in the parameters of the studied collapsible soil; to evaluate a 

collapsible identification and classification criterion; and to attempt a methodology to 

predict collapse settlements by PMT. The decrease in stiffness of the soil due to wetting 

was evident in the values of derived mechanical parameters, such as Pressuremeter 

Modulus (EP) and Limit Pressure (PL). In this study, values of PL have dropped as much 

as up to 65 times, after wetting. The results showed that pressuremeter test can be useful 

in the identification of layers with significant susceptibility to collapse. A preliminary 

classification proposal was presented. From the results of the tests performed in natural 

moisture content and soaked condition, a tentative was made to predict the collapse 

settlement by using the results of in situ collapse tests performed by SOUZA NETO 

(2004) in the studied area. The analysis showed that predicted collapse settlements were 

about 60% smaller than the measured values obtained in those tests. In general, the 

pressuremeter test proved to be a promising way for foundation design in collapsible 

soils, although needing further studies for the definition of an adequate methodology to 

settlement prediction in these soils. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A necessidade de obtenção de parâmetros geotécnicos representativos do sub-solo tem 

conduzido o desenvolvimento de técnicas diversas de ensaios de laboratório e de 

campo. A utilização de ensaios de campo vem apresentando grande desenvolvimento, 

seja no sentido de trabalhos de grande porte integrados, seja no sentido de solos de 

difíceis amostragem e/ou procedimentos práticos de projeto. 

 

Seguindo esta tendência, esta dissertação visa utilizar resultados de ensaios de campo, 

com ênfase no pressiômetro Ménard, na identificação, classificação e previsão de 

recalques em solos colapsíveis, por serem solos, muitas vezes, sensíveis ao processo de 

amostragem e manuseio das amostras. 

 

Solos colapsíveis são solos não saturados, que sofrem considerável redução de volume 

quando submetidos a um eventual processo de umedecimento. A conseqüência disso são 

recalques de colapso do solo que podem comprometer a estabilidade de construções, 

além disso, as metodologias tradicionais de projeto não contemplam métodos capazes 

de fornecer uma previsão adequada dos recalques de colapso do solo. 

 

O pressiômetro Ménard constitui-se num ensaio de campo, cujo equipamento é de fácil 

locomoção e instalação, sendo um método bastante confiável de determinação do 

módulo de deformabilidade do solo, que pode ser correlacionado com o recalque de 

uma fundação. Apesar deste ensaio ser pouco difundido no Brasil, pesquisas existentes 

indicam um grande potencial do ensaio, incentivando, assim, sua utilização. 

 

O trabalho de pesquisa desta dissertação iniciou como parte integrante de um projeto 

CNPq / PRONEX intitulado “Engenharia Geotécnica e Hidrologia no Sistema Encosta e 

Planície Costeira” e visa complementar um amplo estudo realizado em SOUZA NETO  
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(2004). Este projeto envolveu as universidades COPPE-IGEO/UFRJ, UFRGS, e a 

UFPE, tendo como coordenador setorial na UFPE o Professor Roberto Quental 

Coutinho. Atualmente esta pesquisa é parte do atual Projeto PRONEX MCT/CNPq-

FACEPE sob o título “Núcleo de Engenharia Geotécnica e Tecnologias Ambientais 

aplicadas a Encostas urbanas” que envolve as universidades UFPE (Enga Civil e 

Geologia) e UPE (Enga Civil) e tem como coordenador geral o Professor Roberto 

Quental Coutinho. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como principais objetivos: 

 

• Dar ênfase ao estudo do comportamento de solos não saturados (solos colapsíveis); 

 

• Dar continuidade aos estudos geotécnicos em um local de pesquisa da UFPE, no 

município de Petrolândia / PE, através da utilização do pressiômetro Ménard no solo 

colapsível deste campo experimental; 

 

• Comparar resultados de ensaios pressiométricos Ménard realizados na condição de 

umidade natural e após inundação do perfil; 

 

• Utilizar o pressiômetro Ménard como critério de identificação em solos colapsíveis 

e previsão de recalques, previsão do potencial de colapso (KRATZ de OLIVEIRA et 

al., 1999) adaptando metodologias de previsão de recalques (BRIAUD, 1992) para o 

solo em questão; 

 

• Estabelecer correlações dos resultados de ensaios pressiométricos com os resultados 

de outros ensaios de campo (provas de carga em placas e com o 

Expansocolapsômetro) e de laboratório (ensaios edométricos) realizados no mesmo 

local, por SOUZA NETO (2004). 

 

• Divulgar a técnica da utilização do ensaio pressiométrico em solos colapsíveis no 

Brasil. 



 3

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está subdividida em oito capítulos. Os assuntos estão distribuídos da 

seguinte maneira: 

 

No Capítulo 1, aqui apresentado, está a INTRODUÇÃO, onde se pode ter uma visão 

geral do trabalho desenvolvido. 

 

O Capítulo 2 apresenta uma REVISÃO BIBLIOGRÁFICA referente ao ensaio 

pressiométrico, procurando abordar os principais tipos de pressiômetros, procedimentos 

de ensaio do pressiômetro Ménard, parâmetros obtidos e aplicações. Também é 

realizada uma breve revisão sobre solos não saturados de comportamento colapsível, 

mostrando a aplicação do pressiômetro Ménard a estes tipos de solos. 

 

No Capítulo 3 encontra-se a CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO, onde 

são apresentadas as características gerais do campo experimental e uma síntese da 

caracterização geotécnica realizada em um trabalho anterior, juntamente com alguns 

resultados de ensaios edométricos. Também são apresentados resultados de ensaios de 

colapso in situ (prova de carga e expansocolapsômetro) realizados anteriormente no 

local. 

 

No Capítulo 4 é apresentada a CAMPANHA DE ENSAIOS REALIZADOS. Neste 

capítulo, inicialmente é apresentada a caracterização física em laboratório do material 

estudado e em seguida, é realizada a descrição do pressiômetro utilizado e dos 

procedimentos utilizados para a realização dos ensaios pressiométricos e metodologia 

adotada para inundar o solo. Também são apresentados resultados da umidade “in situ” 

e estimativa do grau de saturação e sucção de campo. 

 

O Capítulo 5 trata da APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

DOS ENSAIOS PRESSIOMÉTRICOS. Neste capítulo, são apresentados e discutidos 

os resultados obtidos dos ensaios pressiométricos realizados na condição de natural 

(antes da inundação) e após inundação do solo. 
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O Capítulo 6 que tem como título IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

PREVISÃO DE RECALQUES apresenta a utilização do pressiômetro Ménard como 

um critério de identificação e classificação de solos colapsíveis, onde uma comparação 

dos resultados obtidos com outros métodos de identificação e classificação baseados em 

ensaios de campo e laboratório é feita. Outra aplicação do pressiômetro Ménard refere-

se ao projeto de fundações superficiais. É apresentado o cálculo da capacidade de carga 

e previsão de recalques para o solo estudado e uma comparação dos resultados com 

outros métodos de previsão. 

 

No Capítulo 7 são apresentadas as CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 

FUTURAS PESQUISAS, enquanto no Capítulo 8 estão listadas as REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS usadas para o desenvolvimento desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de introduzir uma sonda dentro de um furo e inflá-la para medir as 

propriedades de deformação do solo “in situ” data de 1930. Em 1933 Kögler, um 

engenheiro alemão, escreveu sobre um aparelho o qual havia inventado dois anos antes, 

e que consistia de um sonda cilíndrica fixada por dois discos metálicos (ver Figura 2.1). 

Kögler mediu a quantidade de gás necessária para expandir a sonda e teve dificuldades 

em calcular a variação de volume ocorrida com o aumento de pressão. A distribuição de 

tensões que ele assumiu em sua teoria era muito simplificada, e não cumpria com os 

requisitos necessários ao equilíbrio. 

 

Kögler trabalhou em seu aparelho até o final de 1930. Em 1957, W. Aichorn que havia 

realizado ensaios com o aparelho de Kögler enfatizou que “era muito difícil interpretar 

os resultados deste teste” (BAGUELIN et al., 1978). O impacto da sua idealização foi 

pequeno, entretanto ele foi capaz de desenvolver o ponto de partida da realização do 

ensaio. 

 

Livros e trabalhos publicados, tais como: BAGUELIN et al. (1978); AMAR et al. 

(1991); BRIAUD (1992) e CLARKE (1996), fazem referência ao histórico do 

pressiômetro. 

 

Em 1955, o engenheiro francês, Jean-Louis Ménard desenvolveu um equipamento 

diferente do de Kögler em um importante aspecto, ele era composto de três células e a 

condição de deformação plana induzida por Ménard na célula de medida simplificou 

consideravelmente o ensaio pressiométrico (ver Figura 2.2). Ménard verificou que as 

teorias de LAMÉ (1852) e BISHOP, HILL e MOTT (1945) podiam ser aplicadas. Em 

1957, Ménard fundou sua própria empresa “Les Pressiomètres Louis Ménard”, que 

fabricava e também comercializava o pressiômetro por ele desenvolvido. Usos 
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consideráveis do novo equipamento foram feitos em conjunto com teorias clássicas de 

distribuições de tensões para previsão de recalques. 

 

 

 
Figura 2.1. - Esboço da sonda pressiométrica desenvolvida por Kögler, em 1930 

(BAGUELIN et al., 1978). 

 

 

Desde então, várias alterações foram feitas e novas versões de equipamentos foram 

surgindo. 

 

Em 1959, no Japão, Fukuoka desenvolveu um pressiômetro de pré-furo chamado 

“Public Works Research Type – Value Tester”, para obter o valor do módulo lateral do 

solo. No mesmo ano Ménard construiu o “Slotted Tube”, neste equipamento a sonda é 

protegida por um tubo ranhurado inserido por cravação no solo. 
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Em 1963, Ménard publicou as primeiras equações e gráficos relatando os resultados 

pressiométricos aplicados ao cálculo de recalques das fundações e capacidade de carga 

(Sols-Soils, 1963), com isso marcou o início de uma série de artigos e publicações. Em 

1965, Jézéquel, na França, desenvolveu o primeiro pressiômetro auto-perfurante no 

“Laboratoire Central des Ponts et Chaussées – LCPC” , denominado  PAF. Em 1966, 

Suyama e colaboradores da “Oyo Corporation”, desenvolveram o “Lateral Load Tester” 

e o “Elastemeter 100”, ambos de pré-furo. 

 

 

 
Figura 2.2. - Aspecto estrutural do pressiômetro desenvolvido por Ménard, em 1957 

(BAGUELIN et al., 1978). 

 

Ménard iniciou, em grande escala, a realização de ensaios de fundações em uma área do 

sul de Paris. As condições do solo eram investigadas usando o pressiômetro. Em adição, 

ele monitorou as fundações atuais, as quais haviam sido construídas a partir dos 
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resultados dos ensaios pressiométricos. Todas as observações levaram a conclusões 

claras: o pressiômetro previu o comportamento das fundações com um grau 

surpreendente. Segundo BAGUELIN et al. (1978), desde 1967 vem sendo possível 

projetar praticamente qualquer tipo de fundação em qualquer solo através dos resultados 

dos ensaios pressiométricos. 

 

De acordo com BRIAUD (1992), no ano de 1971, Wroth e Hughes desenvolveram o 

pressiômetro auto-perfurante “Camkometer” comercializado pelo “Cambridge In Situ”. 

Em 1975, o “Building Research Establishment” construiu o PSPMT para aplicações 

offshore. Em 1978, Briaud e Shields, no Canadá, desenvolveram o pressiômetro 

“Pencell”, comercializado pela “Roctest”, para projetos em pavimentos. Neste mesmo 

ano, o Instituto Russo de Pesquisa de Fundações e Estruturas Subterrâneas (NIIOSP) 

desenvolveu um pressiômetro automático denominado PA108. Também neste ano, o 

Instituto Francês de Petróleo (IFP) desenvolveu um pressiômetro auto-perfurante para 

investigações offshore denominado PAM. 

 

Em 1982, Briaud e colaboradores desenvolveram o “Texam”, tanto de pré-furo como 

auto-perfurante, comercializado pela “Roctest”. Neste mesmo ano o LCPC desenvolveu 

o LCPC-TLM, o pressio-penetrômetro para aplicações offshore, cuja sonda é um cone 

pressiométrico inserida por vibrações. De 1982 a 1986, vários grupos desenvolveram 

cones pressiométricos, entre eles “Cambridge In Situ”, “Fugro B.V.”, “Hogentogler”, 

“Roctest”, “Texas A&M University” e “University of British Columbia”. Em 1984, 

“Bonne Esperance”, na França, introduziu o PAC, uma versão automatizada do 

pressiômetro MÉNARD para ensaios em rocha. Em 1988, a ASTM publicou a norma 

D4719-87 para ensaios pressiométricos em solos. 

 

A Tabela 2.1 apresenta um resumo das versões desenvolvidas do pressiômetro. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos equipamentos, progressos têm sido feitos tanto 

na divulgação do pressiômetro, através da realização de congressos, simpósios, 

publicações de livros, trabalhos técnicos, etc., como também na interpretação e uso dos 

dados pressiométricos, principalmente na França, Inglaterra, Japão, Canadá e mais 

recentemente Itália, Noruega e Estados Unidos. Várias outras versões foram 

desenvolvidas a partir do equipamento original, modificadas principalmente na 

concepção das sondas e forma de inserção.  
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Tabela 2.1. - Versões desenvolvidas do pressiômetro (AMAR et al., 1991; BAGUELIN 

et al., 1978; BRIAUD, 1992; CUNHA, 1994; CLARKE, 1996). 

ANO PAÍS (ES) / AUTOR (ES) VERSÃO DESENVOLVIDA 
1933 ALEMANHA / KÖGLER Primeiro pressiômetro de pré-furo. 

1955 FRANÇA / MÉNARD Pressiômetro de pré-furo MÉNARD. 

JAPÃO / FUKUOKA 
“VALUE TESTER”, pré-furo, para obter o módulo lateral 

do solo. 
1959 

FRANÇA / MÉNARD 
“SLOTTED TUBE”, sonda protegida num tubo de 

revestimento inserido por cravação. 

1965 FRANÇA / JÉZÉQUEL PAF, primeiro pressiômetro auto-perfurante.  

1966 JAPÃO / SUYAMA et al. ELASTEMETER 100 da Oyo Corporation, pré-furo. 

1971 ENGLAND / WROTH e HUGHES CAMKOMETER, auto-perfurante. 

1975 
REINO UNIDO / BUILDING 

RESEARCH ESTABLISHMENT 

SHELBY TUBE PRESSUREMETER (PSPMT) para 

aplicações offshore. 

CANADÁ / BRIAUD e SHIELDS PENCELL para projeto de pavimentos. 

RÚSSIA / NIIOSP PA 108, pressiômetro automático. 

 

1978 

 FRANÇA / IFP PAM, auto-perfurante para investigações offshore. 

USA / BRIAUD TEXAM, pré-furo e auto-perfurante.  

1982 

 
FRANÇA / LCPC 

TLM, pressio-penetrômetro (cone pressiométrico inserido 

por vibrações) para penetrações offshore. 

FRANÇA / BONNE ESPERANCE PAC, versão automatizada do PMT. 
1984 

INGLATERRA / ROCTEST Pressiômetro de altas pressões para uso em rochas. 

1985 CANADÁ / O’NEILL UBC SBPM, auto-perfurante com sistema de jateamento. 

 

 

2.2. PRINCIPAIS TIPOS DE PRESSIÔMETROS 

 

Atualmente existem diversos tipos de pressiômetros, os quais diferem principalmente 

pelo modo de instalação da sonda no terreno (ver Figura 2.3): 

• Pressiômetros de Pré-furo ou PDP (Predilled Pressuremeters) ou PBP (Preboring 

Pressuremeters). Os mais comuns sendo o Pressiômetro de Briaud e o 

Pressiômetro Ménard (Figura 2.4); 

• Pressiômetros Auto-perfurantes ou SBP (Self-boring Pressuremeters) ou PAF 

(Pressiomètre Autoforeur). Como exemplo podemos citar o pressiômetro 

Camkometer do Cambridge In Situ; 

• Pressiômetos Cravados ou PIP (Push-in Pressuremeters) ou FDP (Full 

Displacement Pressuremeters) e CPMT (Cone Pressuremeters Test). Dentro 
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deste grupo podemos destacar os cones-pressiométricos, um exemplo destes é o 

Fugro também do Cambridge In Situ. 

 

Além disso, os pressiômetros diferem quanto ao tipo de sonda (se unicelular ou 

tricelular) e quanto ao tipo de variável a controlar (se tensão ou volume). 

 

 
Figura 2.3. - Tipos de pressiômetros quanto ao modo de instalação da sonda 

(modificada de CLARKE, 1996). 

 

2.2.1. Pressiômetros de pré-furo (PDP ou PBP) 

 

2.2.1.1. Pressiômetro Ménard 

 

Desde 1955, o ano do primeiro pressiômetro patenteado, o “Centre d’Études Ménard” 

tem fabricado várias séries de aparelhos do tipo pré-furo, os quais diferem 

principalmente na concepção das sondas. Todas as séries têm um número de 

características em comuns, as quais podem ser agrupadas convenientemente a seguir: 

 

i. Todas as sondas possuem três células, uma célula central de medida e duas células 

de guarda (ver Figura 2.5); 
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ii. Qualquer deformação da célula central é assumida como resultado da deformação 

do solo; 

iii. Água é usada para medir a deformação (variação de volume) da célula central 

porque é relativamente incompressível e seu uso é simples e conveniente; 

iv. A energia a qual deforma a sonda é obtida através de uma fonte de gás 

comprimido; 

v. Os diâmetros das sondas (Tabela 2.2) são baseados nas normas do “Diamond Core 

Drill Manufacturer’s Association” (DCDMA). 

 

 

 
 

Figura 2.4. – Constituição do ensaio pressiométrico Ménard. 
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Figura 2.5. - Aspecto estrutural da sonda pressiométrica desenvolvida por Ménard 

(BAGUELIN et al., 1978; AMAR et al., 1991). 

 

 

Tabela 2.2. - Sondas padronizadas Ménard (segundo BAGUELIN et al., 1978). 

Diâm. Furo 
(mm) 

Volume da Célula de 
Medida DCDMA 

mín máx 

Diâm.da Sonda 
(mm) Vc 

(cm3) 
lo 

(cm) 
l 

(cm) 
 AX 46 52 44 535 36 66 
BX 60 66 58 535 21 42 

 

OBS: O “Centre d’Etudes Ménard” também fabrica sondas de outros diâmetros para uso em casos particulares. 

 

Esse equipamento é composto por uma unidade alimentadora (gás comprimido), uma 

unidade de controle de pressão e volume, sonda pressiométrica e tubulação coaxial (ver 

Figura 2.4). 
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O ensaio é executado sob tensão controlada com correspondente controle da variação de 

volume da sonda. A sonda tem formato cilíndrico com capacidade máxima de volume 

de 700 cm3. A expansão da célula central da sonda é monitorada e a função das células-

guarda é garantir que as deformações em torno da célula de medição sejam puramente 

radiais, satisfazendo o estado de deformação plana. 

 

Nesta pesquisa, o pressiômetro Ménard utilizado foi o modelo GC. Uma descrição, mais 

detalhada deste equipamento, será apresentada no Capítulo 4. 

 

2.2.1.2. Pressiômetro de Briaud 

 

Esse pressiômetro foi desenvolvido inicialmente para testes em pavimentos 

aeroportuários, pelo engenheiro francês Jean-Louis Briaud em 1976 e foi inspirado nos 

trabalhos de Ménard. O equipamento foi adaptado e comercializado com o nome de 

Pencell, o qual consiste de uma sonda unicelular, uma tubulação, uma unidade de 

controle e uma pequena maleta para acondicionamento do equipamento. 

 

Neste equipamento o ensaio é de volume controlado, ou seja, a água é injetada na sonda 

e a cada deformação de 5 cm3 a pressão correspondente é anotada. A sonda possui 

apenas 35 mm de diâmetro para minimizar o tamanho do furo realizado no pavimento e 

o comprimento inflável da sonda de 230 mm, considerado curto, para testar 

separadamente camadas finas de pavimento. Todavia, este equipamento também pode 

ser utilizado na determinação de parâmetros do solo para projetos de fundações 

superficiais. A Figura 2.6 mostra um desenho esquemático da sonda pressiométrica 

desenvolvida por Briaud. 

 

2.2.2. Pressiômetros auto-perfurantes 

 

O princípio da técnica auto-perfurante consiste em minimizar os efeitos de perturbação 

do solo ao redor da sonda, gerados pela execução prévia do furo e inserção do 

equipamento no terreno. Neste ensaio um tubo de parede fina é cravado no solo 

enquanto as partículas do solo deslocado pelo dispositivo são fragmentadas por uma 

sapata cortante e removidas por fluxo de água para a superfície (SCHNAID, 2000). A 

Figura 2.7 ilustra os detalhes da sonda auto-perfurante. Este ensaio pode ser realizado 
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com tensão controlada ou deformação controlada, ou ainda combinando os dois 

procedimentos. 

 
Figura 2.6. - Croqui da sonda do pressiômetro de Briaud (CAVALCANTE, 1997). 

 

 

Segundo BRIAUD (1992), existem essencialmente três tipos de pressiômetros auto-

perfurantes no mercado. No primeiro tipo, o PAF 76 do “Laboratoire des Ponts et 

Chaussées”, a máquina cortante é movida por um pequeno motor abrigado dentro da 

sonda. A sonda é feita de uma única célula e inflada com água. O aumento de volume é 

verificado através de uma miniatura de fluxômetro. A pressão é indicada por 

manômetros.  
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No segundo tipo, a máquina cortante é movida através de um equipamento de 

perfuração rotativa. A sonda é composta de uma única célula e inflada com gás. O 

aumento  no  raio  da  sonda  é  verificado  por meio  de calibradores elétricos locados na 

 
Figura 2.7. - Detalhes da sonda auto-perfurante (SCHNAID, 2000). 

 

 

meia-altura da sonda. A pressão é medida por um transdutor de pressão na sonda e 

também por manômetros. A pressão neutra é medida por uma pedra porosa transdutora, 

a qual é colocada na borracha da membrana. O “Camkometer” de Cambridge é um 

exemplo deste tipo. 

 

No terceiro tipo, a máquina cortante é também movida por um equipamento de 

perfuração rotativa. A sonda também é composta de uma única célula, porém é inflada 

com água. O aumento no raio da sonda é verificado por meio de calibradores elétricos 

locados na meia-altura da sonda. A pressão é lida por meio de manômetros. Como 

exemplo deste tipo, podemos citar o “Texam-Boremac”, da Roctest. 
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2.2.3. Pressiômetros cravados 

 

Este tipo engloba os pressiômetros cuja penetração no terreno é forçada através de 

cravação. Entre as diferentes técnicas destaca-se a do cone pressiométrico (CPMT). 

 

LUNNE et al. (1997) citam que o primeiro cone pressiométrico (CPMT) foi construído 

pelo “Cambridge In Situ” com a especificação da Empresa “Fugro-McClelland Ltda”, 

de maneira a combinar as vantagens do ensaio de penetração com o cone (CPT) às 

informações provenientes do ensaio pressiométrico (PMT). 

 

A partir dos anos oitenta, vários grupos desenvolveram outras versões de cone-

pressiômetros com ligeiras modificações projetadas para aperfeiçoar a sua operação. 

Desde então, diversos resultados de ensaios com este equipamento têm sido publicados. 

 

Neste equipamento (ver Figura 2.8), a sonda pressiométrica consiste de uma membrana 

cilíndrica de borracha inflada por gás Nitrogênio. A sonda possui 43,7 mm de diâmetro 

e uma razão comprimento/diâmetro igual a 10 e é acoplada na base de um cone padrão 

ou piezocone. Durante a inserção, a sonda é protegida através de uma membrana de 

borracha reforçada com aço. 

 

O cone pressiométrico é cravado no terreno na mesma velocidade do ensaio de cone (20 

mm/s). Após o registro das medições com o cone ou piezocone, ocorre a interrupção da 

cravação do equipamento em cotas pré-estabelecidas, nas quais procede-se a expansão 

da sonda pressiométrica. A membrana é inflada até quando a deformação máxima for 

alcançada. Após a deflação da sonda, o aparelho pode ser empurrado novamente e o 

processo é repetido numa nova profundidade. É também importante que os dados 

obtidos no campo sejam corrigidos, devido aos efeitos de rigidez da membrana e rigidez 

do sistema de medição de volume (tubulações e unidade de controle) ou “compliance”. 

 

O cone pressiométrico tem um potencial significante para determinar os parâmetros do 

solo. Entretanto, possui a desvantagem que o ensaio pressiométrico é realizado no solo 

que já foi perturbado pela penetração do cone. Portanto, qualquer análise dos 

parâmetros do solo, derivados deste ensaio deverá levar em consideração os efeitos de 

instalação. 
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Figura 2.8. - Detalhes do cone pressiométrico (LUNNE et al., 1997). 
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2.3. O ENSAIO PRESSIOMÉTRICO 

 
2.3.1. Fundamentação teórica 

 

O ensaio pressiométrico possui uma boa fundamentação teórica o que lhe confere maior 

credibilidade em relação a ensaios de campo que utilizam correlações empíricas. Este 

ensaio é analisado mediante os conceitos da expansão de uma cavidade cilíndrica 

infinita no interior do solo. 

 

A expansão da cavidade cilíndrica na massa de solo pode ser interpretada, através dos 

conceitos fundamentais das teorias da Elasticidade (LAMÉ, 1852) e da Plasticidade 

(BISHOP et al., 1945), e está abordada com maiores detalhes em BAGUELIN et al. 

(1978), BRIAUD (1992) e CLARKE (1995). 

 

Na interpretação do ensaio pressiométrico considera-se que a sonda é infinitamente 

longa, de forma que a sua expansão seja essencialmente radial, representando assim, um 

estado de deformação plana na cavidade cilíndrica. O estado de deformação plana é um 

estado especial em que a distorção e a deformação normal em uma direção, por 

exemplo, na direção z, são nulas. Porém, na prática, a componente de deformação na 

direção perpendicular à expansão da sonda é diferente de zero. Logo, constitui-se um 

erro considerar que toda a deformação da sonda representa uma deformação radial na 

cavidade. Todavia, segundo BRIAUD (1992), o fato de se usar uma relação 

comprimento/diâmetro maior ou igual a 6,5 e o uso de células-guarda tende a diminuir 

as deficiências causadas pela não obtenção de um cilindro infinito e a não obtenção de 

uma expansão perfeitamente cilíndrica. 

  

De acordo com ÁRABE (1995), nos presssiômetros auto-perfurantes tipo SBP ou PAF, 

o efeito da limitação do comprimento da sonda foi amenizado com o uso de uma única 

célula de grandes dimensões quando comparadas com o local onde são medidas as 

deformações. 

 

Minimizados os problemas acima citados, ao se realizar o ensaio e ao aplicar-se a teoria 

da expansão de cavidades cilíndricas, considera-se a hipótese de que o maciço de terra é 

homogêneo e isotrópico, e que este não sofre perturbações excessivas. 
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Desta forma, o ensaio pressiométricos pode ser considerado como a expansão de um 

cilindro de comprimento infinito em um meio (solo) infinito, considerado isotrópico e 

homogêneo. 

 

2.3.2. Potencial do ensaio pressiométrico 

 

MÉNARD (1975), afirma que através das curvas pressiométricas obtidas em cada 

ensaio, as principais características do solo podem ser calculadas. São elas: o módulo de 

deformação EP e a pressão limite PL na ruptura. 

 
O módulo de deformação EP exerce um papel fundamental no cálculo do recalque de 

fundações e a pressão limite PL entra em todas as análises de estabilidade de fundações 

realizadas em acordo com os métodos pressiométricos. 

 
Segundo SANDRONI e BRANDT (1983), o ensaio pressiométrico é um instrumento 

viável para a obtenção de tensões horizontais “in situ”, de características de tensão-

deformação e, da resistência ao cisalhamento.  
 

LUNNE et al. (1997), apresentam na Tabela 2.3 a aplicabilidade das principais técnicas 

de ensaios de campo para a obtenção dos parâmetros do solo.  

 
Percebe-se, na Tabela 2.3, que o pressiômetro constitui-se uma boa ferramenta e possui 

um bom potencial de aplicação, todavia os equipamentos de cone (CPT), piezocone 

(CPTU) e cone sísmico (SCPT / SCPTU) possuem o maior potencial de uso e melhores 

vantagens, pois fornecem um perfil contínuo e são mais rentáveis. 

 

SCHNAID (2000) afirma que os ensaios pressiométricos são particularmente atraentes 

quando comparados a outras técnicas de ensaios “in situ”, por fornecerem uma medida 

contínua do comportamento tensão-deformação do solo durante a expansão / contração 

de uma cavidade cilíndrica. Sendo, portanto, um ensaio de considerável alcance e 

interesse na solução de projetos de engenharia. 
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Tabela 2.3. - Potencial de aplicação dos ensaios de campo (LUNNE et al., 1997). 
Parâmetros do Solo Tipo de Material 

G
ru

po
 

Equipamento Tipo 

Solo 
Perfil u φ’ Su Dr mv cv k Go σh OCR σ-ε 

Rocha 

dura 

Rocha 

branda 
Pedregulho Areia Silte Argila Turfa 

Dinâmico C B - C C C - - - C - C - - C B A B B B 

Mecânico B A/B - C C B C - - C C C - - C C A A A A 

Elétrico (CPT) B A - C B A/B C - - B B/C B - - C C A A A A 

CPTU A A A B B A/B B A/B B B B/C B C - C - A A A A 

SCPT/SCPTU A A A B A/B A/B B A/B B A B B B - C - A A A A 

DMT B A C B B C B - - B B B C C C - A A A A 

SPT A B - C C B - - - C - C - - C B A A A A 

Pe
ne

tr
ôm

et
ro

 

Resistividade B B - B C A C - - - - - - - C - A A A A 

Pré-furo (PBP) B B - C B C B C - B C C C A A B B B A B 

Autoperf. (SBP) B B A B B B B A B A A/B B A/B - B - B B A B 

Pr
es

si
ô-

m
et

ro
 

Cone press. (FDP) B B - C B C C C - A C C C - C - B B A A 

Palheta B C - - A - - - - - - B/C B - - - - - A B 

Ensaio de Placa C - - C B B B C C A C B B B A B B A A A 

Placa helicoidal C C - C B B B C C A C B - - - - A A A A 

Permeabilidade C - A - - - - B A - - - - A A A A A A B 

Ruptura 

hidráulica 
- - B - - - - C C - B - - B B - - C A C 

O
ut

ro
s 

Sísmico C C - - - - - - - A - B - A A A A A A A 

Potencial de aplicação: A = alto; B = moderado; C = baixo; - = nenhum 
Parâmetros do solo: u = poro-pressão “in situ”; φ’ = ângulo de atrito efetivo; Su = resistência ao cisalhamento não-drenada; Dr = densidade relativa; mV = coeficiente de variação volumétrica; cV 
= coeficiente de adensamento; k = coeficiente de permeabilidade; Go = módulo cisalhante a pequenas deformações; σh = tensão horizontal; OCR = razão de pré-adensamento; σ-ε = relação 
tensão-deformação 
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2.4. O ENSAIO PRESSIOMÉTRICO MÉNARD 

 

O ensaio pressiométrico Ménard consiste num teste “in situ”, de tensão x deformação, 

do solo realizado em um furo prévio, utilizando uma sonda cilíndrica devidamente 

calibrada a qual é expandida radialmente. Uma ilustração do ensaio está apresentada na 

Figura 2.4. Sendo o procedimento de expansão realizado a tensão controlada. 

 

No ensaio pressiométrico Ménard, os incrementos de pressão aplicados nos ensaios são 

adotados mediante guia para estimativa da pressão limite em função do tipo de solo (ver 

Tabela 2.4). Os incrementos de pressão são escolhidos como um décimo da pressão 

limite que foi estimada. 

 

Iguais incrementos de pressão são aplicados na sonda e o nível de tensão é mantido 

constante por um intervalo de tempo de um minuto. As leituras da variação de volume 

são realizadas aos 15, 30 e 60 segundos. Durante o ensaio são usados aproximadamente 

8 a 14 incrementos de pressão. O ensaio possui duração de cerca de 15 minutos, logo 

significa que é um ensaio não-drenado em argilas e um ensaio drenado em areias. O 

ensaio é finalizado quando a deformação máxima da sonda é alcançada (700 cm3). A 

curva pressiométrica bruta é obtida plotando-se as leituras das variações de volume aos 

60 segundos versus as pressões aplicadas.  

 

Tabela 2.4. - Tabela para estimativa da pressão limite do solo (BRIAUD, 1992). 

Solos PL (kPa) NSPT/30 cm SU (kPa) 

Areia fofa  0 – 500 0 – 10  

Areia média 500 – 1500 10 – 30  

Areia densa 1500 – 2500 30 – 50  

Areia muito densa > 2500 > 50  

Argila mole 0 – 200  0 – 25 

Argila média 200 – 400  25 – 50 

Argila rija 400 – 800  50 – 100 

Argila muito rija 800 – 1600  100 – 200 

Argila dura > 1600  > 200 
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O ensaio pressiométrico deve ser executado de acordo com a norma americana ASTM 

D4719 (1987), ou com a norma francesa NF P94-110 (1991). 

 

O ensaio pressiométrico Ménard permite obter parâmetros de deformabilidade do solo 

(módulo pressiométrico, Ep,) e de ruptura (pressão limite PL). Contudo, os resultados 

deste ensaio são dependentes do grau de perturbação das paredes da cavidade cilíndrica 

durante a execução dos furos prévios e inserção da sonda pressiométrica, conforme será 

visto a seguir. A pressão limite é estimada através das últimas leituras (30 e 60 

segundos) do ensaio e o módulo pressiométrico é calculado pela leitura das variações de 

pressão e volume durante o ensaio. O módulo pressiométrico e a pressão limite são 

obtidos para usos em análises geotécnicas e projetos de fundações.  

 

A preparação de um furo de qualidade é fator mais importante para obtenção de um 

ensaio pressiométrico satisfatório. Segundo BRIAUD (1992), duas condições são 

necessárias para obter um furo de qualidade: 

• O diâmetro do furo deverá satisfazer a tolerância: 1,03 DSONDA < DFURO < 1,20 

DSONDA; 

• O equipamento e método utilizados para sua preparação, deverão causar a menor 

perturbação possível.  

 

É importante ressaltar que os equipamentos e métodos de perfuração deverão ser 

utilizados em função do tipo de solo, de maneira a evitar possíveis perturbações, e que o 

ensaio deverá ser realizado imediatamente após a execução do furo. 

 

Uma indicação da qualidade do furo é dada pela forma da curva pressiométrica obtida e 

a forma de instalação da sonda no terreno também influencia a curva pressiométrica. A 

Figura 2.9 mostra exemplos de curvas pressiométricas obtidas em função da qualidade 

do furo executado num ensaio pressiométrico Ménard. A curva 1 apresenta o resultado 

de uma curva pressiométrica típica obtida através de um ensaio bem realizado, num furo 

bem executado. Somente ensaios bem realizados, com trechos da curva bem definidos, 

apresentam resultados passíveis de interpretação para a obtenção de parâmetros 

geotécnicos de interesse. A curva 2 mostra um exemplo de curva pressiométrica obtida 

quando o furo é muito largo em relação ao diâmetro da sonda, neste caso um grande 

volume de líquido será necessário para que a sonda atinja as paredes da cavidade. Dessa 
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maneira, a pressão limite não é alcançada, mas pode-se obter alguma informação sobre 

o módulo de deformabilidade do solo. A curva 3 mostra um exemplo de curva 

pressiométrica obtida quando o furo é muito pequeno e perturbado ou quando ensaio é 

executado num solo expansivo. Neste caso, o módulo de deformação do solo é 

drasticamente alterado, não podendo ser usado. Pois, são registrados valores altos de 

pressão sem o correspondente aumento de volume. Entretanto pode-se obter a pressão 

limite (BRIAUD, 1992). Esta curva é semelhante à curva obtida através da técnica auto-

perfurante, neste caso outra interpretação é aplicada para a obtenção dos parâmetros do 

solo. 

 

 

 
Figura 2.9 -. Diferentes formas de curvas pressiométricas em função da qualidade do 

furo (ASTM D4719 - 1987). 

 

 

2.4.1. Calibrações 

 

Para calcular o comportamento tensão-deformação real do solo, antes da realização do 

ensaio, as perdas de pressão e volume devem ser calculadas. As perdas de pressão 

ocorrem devido à rigidez da sonda e as perdas de volume ocorrem devido à expansão 

das tubulações e compressibilidade de qualquer parte do equipamento, incluindo a 

sonda e o líquido. A calibração é realizada de forma a compensar os efeitos dessas 
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perdas. O procedimento de calibração segue as recomendações estabelecidas pelas 

normas americana ASTM D4719 (1987) e francesa P94-110 (1991).  

 

A calibração para perda de volume é feita inserindo a sonda dentro de um tubo de aço 

com diâmetro ligeiramente superior ao da sonda. Em seguida, a pressão é aumentada 

numa série de incrementos mantidos constantes durante um minuto, 10 estágios de 250 

kPa, com o objetivo de traçar a curva de calibração.  

 

Através da calibração da perda de volume, podemos checar o volume da célula central 

de medida Vs. Esse volume é dado pela Expressão 2.1: 

 

Vs = 0,25.π.L.D2
i  - Vc’                                                                                               (2.1) 

 
onde: 

L = comprimento da célula central de medida (L = 21 cm); 

Di = diâmetro interno do tubo de calibração; 

Vc’ = volume expandido para que a sonda toque às paredes do tubo. 

 

O pressiômetro utilizado nesta pesquisa possui um volume da célula central de medida, 

estimado pelo fabricante, de 535 cm3. 

 

No caso da perda de pressão, uma certa quantidade de pressão é necessária para inflar a 

sonda e superar a resistência da membrana de borracha. Deste modo, a pressão aplicada 

ao solo é menor do que a pressão na sonda. Esta correção é conhecida como “resistência 

da membrana”. O procedimento para correção consiste em inflar a sonda ao ar livre, 

onde toda a tubulação é saturada e são aplicados dez estágios de pressão, até que seja 

atingido o volume máximo de expansão da sonda pressiométrica, ou seja, 700 cm3. 

 

Maiores detalhes sobre os procedimentos de calibração serão explicados no Capítulo 4. 

 

A Figura 2.10 apresenta curvas típicas de calibração obtidas com o pressiômetro 

Ménard. O volume Vc e a pressão Pc (pressão obtida através da calibração para perda de 

pressão) devem ser subtraídos dos valores lidos no volumímetro da CPV, sendo: 
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Figura 2.10. - Curvas de calibração da perda de volume e pressão (ASTM D4719 - 

1987). 

 

 

Vc = a. Pr             (2.37) 

 

onde: 

a = coeficiente de compressibilidade do sistema (∆V/∆P) em cm3/kPa; e 

Pr = pressão lida no manômetro da CPV. 

 

Segundo o manual de operações do equipamento, a calibração da perda de volume é 

desnecessária, quando se trata de ensaios efetuados a baixas pressões. 

 

2.4.2. Correção da curva 

 

Os dados obtidos em ensaios pressiométricos são dados brutos, portanto necessitam de 

correção devido às perdas de volume e pressão descritas no item anterior. Somente os 

resultados corrigidos podem produzir parâmetros representativos do comportamento do 

solo. 

 

Para se obter os valores líquidos de pressão, utilizam-se as Equações 2.3 e 2.4. 
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P = Pr + Pi – Pc                                                                                                             (2.3) 

 

onde: 

P = pressão aplicada ao solo; 

Pr = pressão lida no manômetro da CPV; 

Pi = pressão hidrostática; 

Pc = pressão obtida através da calibração para perda de pressão. 

 

A pressão hidrostática é devida à diferença entre a altura do medidor de pressão na 

unidade de controle e a meia-altura da célula central de medida, e deve ser considerada 

na curva (BAGUELIN et al., 1978). A real pressão na sonda pode ser expressa por: 

 

Pi =  γa . ∆h                                                                                                                  (2.4) 

 

onde: 

γa = peso específico da água (~10 kPa); 

∆h = diferença de altura entre o medidor e o meio da célula de medida. 

 

Para se obter os valores líquidos de volume utiliza-se a Equação 2.5, logo: 

 

V = Vr - Vc                                                                                                                       (2.5) 

 

onde: 

V = volume aplicado à sonda; 

Vr = volume lido no volumímetro da CPV;  

Vc = volume devido às perdas com o sistema de compressibilidade, calculado através da 

Equação 2.2. 

 

A forma da curva pressiométrica corrigida obtida com o pressiômetro de Ménard 

(Figura 2.11) é composta de três trechos: um trecho de “recompressão”, que se relaciona 

com o estado de tensões “in situ”, um trecho “pseudo-elástico”, do qual se obtém o 

módulo pressiométrico que relaciona tensões e deformações e um trecho “plástico”, cuja 

análise fornece parâmetros de resistência. 
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Figura 2.11 -. Fases de uma curva pressiométrica ideal do ensaio Ménard (SANDRONI 

e BRANDT, 1983). 

 
 
(a) O trecho OA corresponde ao início do ensaio, é quando a sonda começa a pressionar 

as paredes da cavidade, restabelecendo as condições de repouso do solo. 

Teoricamente, as tensões do ponto A correspondem as mesmas tensões solicitadas 

ao solo antes da execução do furo. Em A, o tamanho inicial da cavidade é definido 

como Vi = v0 + Vc onde v0 é a ordenada do ponto A e Vc é o volume inicial da sonda 

pressiométrica. 

 

(b) O trecho linear AB corresponde ao intervalo de comportamento elástico do solo, 

conhecido como fase “pseudo-elástica”. Atribui-se, nesta região, um módulo de 

deformação constante ou módulo pressiométrico Ménard Ep, calculado a partir da 

declividade do seguimento AB. As coordenadas do ponto B são PF e vf onde PF é a 

pressão de plastificação ou pressão de creep e marca o final do trecho elástico do 

solo. 

 

(c) A partir do ponto B, inicia-se a fase plástica do solo, é quando ele começa a se 

deformar consideravelmente. A curva torna-se assintótica à direção vertical. A 

pressão limite PL é definida como a pressão necessária para duplicar o volume 

inicial da cavidade que ocorre quando VL = Vc + 2 v0. 
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2.5. PARÂMETROS OBTIDOS 
 

2.5.1. Módulo pressiométrico (EP) 

 

O módulo de deformação pressiométrico é calculado através do trecho linear da curva 

pressiométrica corrigida (ver Figura 2.12), de acordo com a Equação 2.6: 

 

( )
V
PVmEP ∆

∆
+= ..1.2 ν                                                                                             (2.6) 

 

sendo: 

ν = coeficiente de Poisson; Vm = volume médio da cavidade, ou seja, VS + (v1 + v2) / 2; 

∆P = variação de pressão (p2 – p1) no trecho pseudo-elástico; ∆V = variação de volume 

(v2 – v1) no trecho pseudo-elástico. 

 

 

 
 

Figura 2.12.- Curva pressiométrica corrigida (ASTM D4719 - 1987; NF P94-110 - 

1991). 
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MÉNARD (1975) recomenda que um valor constante de ν igual a 0,33 seja adotado 

para todos os tipos de solo no cálculo do módulo pressiométrico. Segundo BRIAUD 

(1992), para argilas este valor não é recomendado devido ao seu comportamento não-

drenado, neste caso adota-se um valor médio de 0,50. 

 

2.5.2. Módulo cíclico (Er) 

 

Um ensaio pressiométrico cíclico consiste em realizar um ciclo de descarregamento-

recarregamento no final do trecho linear da curva pressiométrica quando o solo inicia a 

deformação plástica. Desta maneira obtém-se: o módulo cíclico, Er, considerando o laço 

de descarregamento (ver Figura 2.13); e o módulo cíclico Ea que é a média dos ciclos 

repetitivos de descarregamento-recarregamento, quando mais de um laço for efetuado 

na curva. 

 
O princípio de cálculo do módulo cíclico, Er, é o mesmo do cálculo de EP (MÉNARD, 

1975). Desta maneira (Equação 2.7): 

 

 

 
 

Figura 2.13. - Curva pressiométrica com laço de descarregamento-recarregamento 

(MÉNARD, 1975; ASTM D4719 - 1987). 
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sendo: 

k = 2,66 x [VS + (v1’ + v2) / 2], o volume médio de inflação da sonda. 

 

 

MÉNARD (1975) afirma que estes ciclos são recomendados principalmente quando a 

investigação do solo está relacionada a fundações sujeitas a carregamentos cíclicos ou 

vibrações. 

 

Vários autores, a exemplo de CAVALCANTE (1997), reportam que este módulo 

representa melhor o comportamento quase elástico do solo, pelo fato dele ser 

determinado numa zona teoricamente livre dos efeitos da execução do pré-furo e de 

instalação da sonda.  

 

2.5.3. Módulo cisalhante (G) 

 

O módulo cisalhante pressiométrico G, ou módulo de elasticidade transversal do solo é 

obtido a partir da variação volumétrica específica, ∆V/V segundo a Expressão 2.8 

proposta por LAMÉ (1852): 

 

V
V
PG

∆
∆

=                                    (2.8) 

onde: 

∆V = variação de volume (v2 – v1) no trecho pseudo-elástico devido ao aumento de 

pressão ∆P (p2 – p1); V = volume inicial da sonda acrescido do volume médio 

expandido. 

 

Assim como o módulo pressiométrico EP, o módulo cisalhante G é determinado no 

trecho pseudo-elástico da curva pressiométrica corrigida. A relação entre o módulo 

cisalhante G e o módulo pressiométrico EP é dada pela equação: 
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)1(2 ν+
= PE

G                                                                                                                (2.9) 

 

O valor do coeficiente de Poisson recomendado por Ménard é de 0,33. Logo a expressão 

acima pode ser reescrita pela Equação 2.10: 

 

66,2
PE

G =                                                                                                                     (2.10) 

 

2.5.4. Pressão limite (PL) e pressão limite efetiva (PL’) 

 

A pressão limite (PL) é definida teoricamente como a pressão alcançada para ocorrer 

uma expansão infinita de um cilindro. Como a expansão infinita não pode ser alcançada 

durante o ensaio, a pressão limite é definida como a pressão alcançada quando a 

cavidade do solo tiver duas vezes o seu tamanho inicial (BRIAUD, 1992). 

 

Ela pode ser determinada diretamente da curva pressiométrica, como a abscissa da 

assíntota da curva (ver Figura 2.11). Entretanto é mais usual considerar como a pressão 

correspondente a um aumento de volume ∆V igual ao volume inicial do furo Vo, ou 

seja, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∆ 1
OV
V . MÉNARD (1975) afirma que ∆V/Vo pode ser considerado como a 

pressão necessária quando o volume lido corrigido alcançar 700 cm3. 

 

Todavia, nem sempre o valor de PL pode ser alcançado durante o ensaio, neste caso 

alguma técnica de extrapolação sugerida na literatura poderá ser utilizada para a 

obtenção de PL. 

 

A maneira mais utilizada, proposta pela norma americana ASTM D4719 (1987), 

consiste em plotar as três últimas leituras correspondentes à fase plástica numa escala p 

x Log.V; estes pontos devem formar uma linha reta de acordo com a Figura 2.14; o 

prolongamento da reta até a ordenada correspondente ao dobro do volume inicial da 

cavidade, ou seja, v = Vs + 2V1, fornecerá a pressão limite PL. Considerando Vs o 

volume da sonda e V1 o volume do início da fase pseudo-elástica. 
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Figura 2.14.- Método de estimativa da pressão limite (ASTM D4719 – 1987). 

 

A pressão limite pode também ser estimada de forma que a pressão de fluência PF (ou 

no final da fase elástica) seja igual a metade ou a 2/3 da pressão limite. 

 

A pressão limite efetiva PL’ é o parâmetro relativo à resistência do solo e é definida de 

acordo com a Equação 2.11: 

 

PL’ = PL - σho                                                                                                              (2.11) 

 

sendo σho a tensão horizontal total em repouso. 

 

 

É a pressão limite efetiva PL’ que é de interesse no projeto de fundações, para o cálculo 

da capacidade de carga. O valor de PL’ é relativamente insensível às perturbações da 

parede do furo que podem, ocorrer durante a instalação da sonda. Entretanto PL’ é 

relativamente sensível à razão comprimento/diâmetro (L/D) da sonda pressiométrica, 

principalmente em areias. BRIAUD (1992) afirma que em areias PL’ aumenta em 20% 

quando a razão (L/D) diminui de 10 a 5, em argilas a variação não é tão significante. 

Por esse motivo uma razão comprimento/diâmetro (L/D) de 6,5 é recomendada. 
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2.5.5. Pressão de fluência (PF) e pressão de fluência efetiva (PF’) 

 

A pressão de fluência (PF) ou pressão de creep é a pressão correspondente ao ponto (PF , 

VF) no final do trecho linear da curva pressiométrica, ou seja, é a pressão 

correspondente ao início do escoamento do solo. O valor de PF é derivado da curva de 

fluência que é obtida plotando-se a variação de volume ocorrido entre as leituras de 30 

segundos e 1 minuto versus a pressão bruta aplicada.  

 

O ajuste dos pontos fornece três segmentos correspondentes as três fases do ensaio. A 

pressão de fluência ou de creep, PF, corresponde à pressão localizada no ponto de 

transição da fase elástica para a fase plástica. 

 

A Figura 2.15 mostra um exemplo de curva de fluência obtida num ensaio 

pressiométrico Ménard. Embora PF não seja usada diretamente como um parâmetro de 

projeto, ela é usada para checar a qualidade do ensaio ou estimar a pressão limite PL 

quando este valor não for possível de ser calculado diretamente. 

 

 

 
Figura 2.15. - Exemplo de curva fluência típica (BAGUELIN et al., 1978). 

 

A pressão de fluência efetiva PF’ corresponde a: 

 

PF’ = PF - σho                                                                                                              (2.12) 
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sendo σho a tensão horizontal total em repouso. 

 

2.5.6. Tensão horizontal em repouso (σho) 

 

Esta tensão é encontrada na parte inicial da curva pressiométrica (próximo ao ponto A 

da Figura 2.11) no ponto de máxima curvatura. A determinação deste ponto de máxima 

curvatura é relativamente fácil se o furo for bem executado e difícil se as paredes do 

furo forem perturbadas durante o processo de perfuração. 

 

Existem várias técnicas para ajudar a identificar este ponto. BAGUELIN et al. (1978) 

apresenta um método que faz uso da curva de fluência (Figura 2.15). A σho corresponde 

a pressão localizada no ponto de transição da fase de recompressão para a fase elástica, 

ou seja, quando a curva atinge o seu valor mínimo estável. 

 

Na literatura brasileira, BRANDT (1978) propôs um método gráfico para a obtenção da 

tensão horizontal em repouso (σho) que consiste em traçar uma reta passando pelo 

trecho de recompressão, tangenciando o ponto de máxima curvatura e outra pelo trecho 

linear elástico (ver Figura 2.16) na curva pressiométrica corrigida. O ponto de 

intercessão das retas tem como abscissa a tensão horizontal em repouso σho. 

 

 

 
Figura 2.16.- Método gráfico para obtenção da σho sugerido por BRANDT (1978).  
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A tensão horizontal em repouso (σho) pode ser obtida diretamente apenas em ensaios 

com o pressiômetro auto-perfurante, o qual elimina perturbações devido ao seu processo 

de instalação. Em ensaios com o pressiômetro Ménard deve-se levar em consideração 

que este é um parâmetro subjetivo, pois a tensão horizontal em repouso deveria ser 

aquela correspondente ao ponto em que a sonda encostaria às paredes do furo. 

Entretanto, ao se realizar o furo prévio, as paredes do mesmo são descarregadas e o 

valor do alívio de tensão é desconhecido. Verifica-se que o pressiômetro de pré-furo não 

é o equipamento ideal para se obter este parâmetro. 
 

2.6. APLICAÇÕES DO PRESSIÔMETRO 

 

Do ponto de vista de projeto, o pressiômetro é aplicado em projeto de estacas 

carregadas horizontalmente e estacas carregadas verticalmente, além da aplicação no 

projeto de fundações superficiais. Para o projeto de pavimentos, o pressiômetro de 

pavimentação fornece um eficiente e econômico meio de uma avaliação apropriada da 

rigidez de várias camadas de pavimentos e sub-leitos individualmente. 

 

Outra aplicação do pressiômetro que tem sido prática comum é a comparação de 

resultados dos ensaios pressiométricos com resultados de outros ensaios, com o objetivo 

de: justificar o método de interpretação da curva pressiométrica, mostrar que a 

qualidade dos dados é aceitável e demonstrar que os resultados do ensaio pressiométrico 

são similares, para que possam ser usados nas regras de projetos escolhidos. 

 

Segundo BRIAUD (1992), o pressiômetro tem seu uso limitado em problemas de 

estruturas de contenção e também não pode ajudar diretamente em problemas de 

estabilidade de taludes. CUNHA (2005), entretanto, a partir de experiências na região 

centro-oeste do Brasil, considera que o pressiômetro tem potencial de aplicação em 

problemas de estabilidade de encostas. 

 

Observa-se que existem vários exemplos de aplicações do pressiômetro reportados na 

literatura (MÉNARD, 1975; BAGUELIN et al., 1978; BRIAUD, 1992; CLARKE, 

1995). Neste trabalho a ênfase será dada à aplicação do pressiômetro Ménard ao projeto 

de fundações superficiais. Será detalhado a seguir o método pressiométrico para o 
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cálculo da capacidade de carga e a previsão de recalques em solos homogêneos e 

estratificados. 

 

2.6.1. Aplicação do pressiômetro Ménard em projetos de fundações superficiais 

 

Os procedimentos adotados por Ménard para o cálculo da capacidade de carga a partir 

de resultados dos ensaios pressiométricos foram baseados nas experiências realizadas 

pelo Centre d’Etudes Ménard e pelo Laboratoire des Ponts et Chaussées. Foi realizada 

uma ampla série de provas de carga, de ensaios pressiométricos e de penetração estática 

em fundações do sul de Paris e a conclusão obtida foi que o método pressiométrico de 

estimativa da capacidade de carga de uma fundação é satisfatório. Este trabalho 

permitiu que Ménard fornecesse as equações de previsão de recalques. 

 

No pressiômetro, o cálculo da capacidade de carga é baseado na pressão limite PL e o 

cálculo do recalque é baseado no módulo pressiométrico EP. 

 
2.6.1.1. Cálculo da capacidade de carga 
 

Denomina-se capacidade de carga ou tensão de ruptura, a tensão que aplicada ao solo 

mediante um carregamento causa a ruptura do mesmo. 

 

Existe uma analogia entre a pressão limite do pressiômetro PL e a capacidade de carga qr 

(Figura 2.17). Se a penetração de uma sapata circular está associada com a expansão de 

uma cavidade esférica então a capacidade de carga desta sapata é dada pela pressão 

limite da expansão da cavidade esférica (PL esférica). O pressiômetro por um lado, é 

associado com a expansão da cavidade cilíndrica e conduz à pressão limite (PL 

cilíndrica). A razão entre a capacidade de carga final pode ser expressa como um fator 

pressiométrico de capacidade de carga k (BRIAUD, 1992). 

 

)(
)(

cilíndricaP
esféricaPk

L

L=                       (2.13) 
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A expressão proposta por MÉNARD (1963a e 1963b) (Equação 2.14) relata a 

capacidade da carga final de uma sapata para a pressão limite efetiva obtida pelo 

pressiômetro. 

 

voLr kPq σ+= '                                                                   (2.14) 

 

 
 

Figura 2.17. - Analogia entre pressão limite PL e capacidade de carga (BRIAUD, 1992).  

 

 

onde: 

PL’ = pressão limite efetiva equivalente na zona de influência da fundação (Equação 

2.15); k = fator capacidade de carga, que depende do tipo de solo, da profundidade de 

embutimento (He) e da forma da fundação; σvo = tensão vertical total na profundidade da 

fundação. 

 

nL
nLPLPLPP ''

2
'

1
' ×⋅⋅⋅×=                                 (2.15) 

 

onde: 

P L1
’, . . ., P Ln

’ são as pressões limites efetivas, consideradas na faixa de ± 1,5B, acima e 

abaixo do nível da fundação (ver Figura 2.18), onde B é a largura ou diâmetro da 

fundação. 
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Figura 2.18. - Zonas de influência de uma fundação: (a) fundação profunda e (b) 

fundação superficial segundo BAGUELIN et al. (1978). 

 

 

A profundidade de embutimento (He) equivalente é calculada pela Expressão 2.16, 

sendo: (PL’)i a pressão limite da camada ∆zi e (PL’)e a pressão limite equivalente dentro 

da zona de influência da fundação. 

 

∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆=

eL

iL
ie P

P
zH

)'(
)'(

                      (2.16) 

 
 
MÉNARD (1975) dividiu o solo em quatro categorias, de acordo com a Tabela 2.5 e 

propôs um ábaco (Figura 2.19) que fornece o valor de k em função da profundidade de 

embutimento dividida pelo raio da sapata para os vários tipos de solos. O valor de k 

varia de 0,8 a 9 dependendo do tipo de solo, profundidade de embutimento e forma da 

fundação.  

 
BRIAUD (1986b), atualizou as regras de MÉNARD e propôs o ábaco da Figura 2.20, o 

qual é recomendado para uso em projeto. O fator de capacidade de carga k é lido para 

sapatas quadradas ou circulares. Para sapatas corridas usa-se k/1,2. Se a sapata for 

retangular, uma interpolação linear será necessária. 
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Tabela 2.5. - Classificação do solo em categorias segundo MÉNARD (1975). 

Pressão Limite (kPa) Tipo de Solo Categoria 

0 - 1200 

0 - 700 

Argila 

Silte 
I 

1800 - 4000 

1200 - 3000 

400 - 800 

1000 - 3000 

Argila rija ou marga 

Silte compacto 

Areia compressível 

Rocha branda ou 

alterada 

II 

1000 - 2000 

4000 - 10000 

Areia e pedregulho 

Rocha 
III 

3000 - 6000 
Areia e pedregulho 

muito compacto 
III A 

 
 
 

 
Figura 2.19. - Ábaco para obtenção de k proposto por MÉNARD (1975). 
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Figura 2.20. - Ábaco para obtenção de k segundo BRIAUD (1992). 

 

 

2.6.1.2. Previsão de recalques 

 
A previsão de recalques é baseada no módulo pressiométrico EP usando a fórmula semi-

empírica proposta originalmente por MÉNARD e ROSSEAU (1962).  

 

B
EB

BB
E

r cvo
c

dvo
d

λσαλσ
α

`
9'

'`
9

2
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                                                    (2.17) 

 
onde: 

r = recalque da fundação; Ed e Ec = módulos pressiométricos dentro das zonas do tensor 

desviatório e esférico respectivamente; σ`vo = tensão de suporte efetiva; B’ = largura de 

referência igual a 60 cm; B = largura ou diâmetro da sapata, que é maior do que B’; α = 

fator reológico; λd = fator de forma desviatório; λc = fator de forma esférico. 

 

Os parâmetros α, λd e λc são obtidos nas Tabelas 2.6 e 2.7, respectivamente. A 

determinação de α é feita com base no tipo de solo e seu estado de consolidação, através 

do valor da razão EP/PL’, deste modo α pode ser diferente nos termos da equação de 

recalque, de acordo com o material que prevalece em cada zona de influência. Os 

fatores de forma λd e λc dependem da razão comprimento/largura da fundação, L/B. 
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Tabela 2.6 - Fatores reológicos α para vários tipos de solos (MÉNARD, 1975). 

Turfa Argila Silte Areia 
Areia e 

pedregulho 
 

Tipo de solo 
EP/PL’ α EP/PL’ α EP/PL’ α EP/PL’ α EP/PL’ α 

Pré-adensada  1 > 16 1 > 14 2/3 >12 1/2 >10 1/3

Normalment
e adensada  1 9 – 16 2/3 8  - 14 1/2 7 - 12 1/3 6 - 10 1/4

Decomposta 
e/ou alterada  1 7 -  9 1/2  1/2  1/3  1/4

Extremamente faturada Normal Levemente fraturada 
Rocha α = 1/3 α = 1/2 α = 2/3 

 

 

Tabela 2.7. - Fatores de forma λd e λc para fundações superficiais (MÉNARD, 1975; 

BRIAUD, 1992). 

L/B Circular Quadrada 2 3 5 20 

λd 1 1,12 1,53 1,78 2,14 2,65 

λc 1 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

 

 

Na equação 2.17 o primeiro termo representa o recalque rd, associado ao tensor 

desviatório, devido à deformação cisalhante ou distorção e o segundo termo representa 

o recalque rc, associado ao tensor esférico, devido à deformação volumétrica ou de 

consolidação. ORTIGÃO (1993) resume que as variações de volume estão relacionadas 

com variações no tensor esférico, enquanto as variações de forma, com o tensor desvio. 

CLARKE (1995) detalha bem as componentes do recalque previsto pelo método 

Ménard. 

 

Na estimativa de recalques, deve-se levar em consideração as condições do solo, a 

respeito da homogeneidade e estratificação. Sendo assim, pode-se ter: 

 

a) Recalque em solo homogêneo 
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Considera-se solo homogêneo aquele que possui a mesma resistência em qualquer ponto 

admitindo que EP e PL’ possuem valores únicos. Neste caso, a equação para o cálculo do 

recalque é expressa por: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
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⎛= B
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             (2.18) 

 

considerando Ec = Ed = EP. 

 

b) Recalque em solo heterogêneo (estratificado) 

 

Na maioria dos solos o módulo pressiométrico varia com a profundidade. Desta forma, 

valores equivalentes de Ec e Ed são determinados para cada uma das componentes, rc e 

rd, do recalque. De acordo com a teoria da elasticidade a parte esférica do tensor de 

deformação (Ed) diminui rapidamente com a profundidade. Entretanto a magnitude da 

parte desviatória de Ed é significante até em grandes profundidades. Desta forma Ec é 

tomado como o módulo da primeira camada abaixo da sapata, logo considera-se 

1EEc = . 

 

O Centre d’Etudes Ménard recomenda o procedimento abaixo descrito para o cálculo de 

recalque em solo heterogêneo. 

 

O solo abaixo do nível da fundação é dividido numa série de camadas fictícias de 

espessura B/2 (Figura 2.21). Em cada camada a média do módulo pressiométrico é 

calculada usando os resultados pressiométricos dentro da camada. Este processo é 

repetido para todas as camadas (1 até 16). 

 

Ed é calculado como o módulo equivalente dentro das 16 camadas de espessura B/2 

abaixo da sapata, ou seja: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++=

16/98/7/65/4/321 5,2
1

5,2
11

85,0
11

4
11

EEEEEEd

          (2.19) 
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Figura 2.21. - Decomposição do solo (heterogêneo) em camadas para cálculo do 

recalque (MÉNARD, 1975). 

 

 

onde Ep/q é a média harmônica dos módulos pressiométricos das camadas p a q. Por 

exemplo: 

 

5435/4/3

1113
EEEE

++=               (2.20) 

 

Desta maneira, o recalque calculado será utilizando a Equação 2.17. 

 

Em solos heterogêneos α pode ser diferente nos termos da equação de recalque, de 

acordo com o material que prevalece em cada zona de influência. 

 

BRIAUD (1992) comparou os recalques medidos através de uma ampla série de provas 

de carga realizadas em argilas, siltes e areias com os recalques previstos a partir dos 
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resultados de ensaios pressiométricos. Os resultados indicaram uma precisão do método 

Ménard de ± 50 %. 

 

O cálculo de recalques, considerando outras situações não descritas neste trabalho, tais 

como casos envolvendo camadas de solo compressível, estão bem detalhadas em 

MÉNARD, (1975); BAGUELIN et al., (1978) e BRIAUD (1992). 

 

2.6.2. Identificação do tipo de solo através de parâmetros pressiométricos 

 

MÉNARD (1975) afirma que para cada formação geológica há uma relação constante 

entre EP e PL de acordo com o tipo de solo, conforme Tabela 2.8. As relações EP/PL e 

EP/PL’, em conjunto com a identificação táctil-visual do solo na ocasião da execução do 

furo, fornecem uma indicação do tipo de solo. 

 

 

Tabela 2.8. – Valores típicos de EP e PL e da relação EP/PL para vários tipos de solos 

(MÉNARD, 1975). 

Tipo de Solo EP (kPa) PL (kPa) EP/PL  

Lama / turfa 200 – 1.500 20 – 150 10 

Argila mole 500 – 3.000 50 – 300 10 

Argila média 3.000 – 8.000 300 – 800 10 

Argila rija 8.000 – 40.000 600 – 2.000 13 – 20 

Argila muito rija 5.000 – 60.000 600 – 4.000 8 – 15 

Areia siltosa fofa 500 – 2.000 100 – 500 5 – 4 

Silte puro 2.000 – 10.000 200 – 1.500 10 – 6,7 

Areia e pedregulho 8.000 – 40.000 1.200 – 5.000 6,7 – 8 

Areias sedimentares 7.500 – 40.000 1.000 – 5.000 7,5 – 8 

Pedra calcária 80.000 – 20.000.000 3.000 - > 10.000 26,7 - > 2.000 

Aterros jovens 500 – 5.000 50 – 300 10 – 16,7 

Aterros velhos 4.000 – 15.000 400 – 1.000 10 – 15 
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Como foi mostrado na Tabela 2.8, os valores de EP e PL e a razão EP/PL podem ser 

usados para identificar o tipo de solo através dos dados pressiométricos, todavia como 

todo parâmetro pressiométrico, esses valores também dependem da qualidade do furo 

executado. 

 

A razão EP/PL é uma característica do tipo de solo examinado, valores altos de EP/PL (12 

a 30) são encontrados em solos pré-adensados como as argilas de Londres; valores 

baixos de EP/PL (5 a 8) são mais comuns em areias, pedregulhos e areias siltosas 

submersas. 

 

Valores comuns da pressão limite efetiva PL’ e do módulo pressiométrico EP para vários 

solos com profundidades até 30 m estão mostrados na Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9. - Valores típicos de EP e PL
’ para vários tipos de solos (BRIAUD, 1992). 

ARGILA 

Tipo Mole Média Rija Muito Rija Dura 

PL
’ (kPa) 0 - 200 200 – 400 400 – 800 800 – 1.600 > 1.600 

EP (kPa) 0 – 2.500 2.500 – 5.000 5.000 – 12.000 12.000 – 25.000 > 2.500 

AREIA 

Tipo Fofa Compacta Densa Muito densa 

PL
’ (kPa) 0 – 500 500 – 1.500 1.500 – 2.500 > 2.500 

EP (kPa) 0 – 3.500 3.500 – 1.200 12.000 – 22.500 > 22.500 

 

 

2.7. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PRESSIÔMETRO DE PRÉ-FURO 

 

A principal vantagem do pressiômetro do tipo pré-furo é que este ensaio pode ser 

realizado na maioria dos solos e rochas, e representa uma prova de carga “in situ”. 

Outra vantagem é que devido à geometria simples do processo expansivo, teoricamente 

permite transformar a curva pressiométrica em uma curva tensão-deformação “in situ”, 

obtendo-se desta maneira, parâmetros importantes do solo. A qualidade do teste também 

pode ser julgada através da forma da curva do ensaio. 
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Outro fator importante é o tempo de resposta do equipamento, pois em poucos minutos 

é possível obter parâmetros importantes do solo. Entretanto, como qualquer outro ensaio 

“in situ”, a drenagem não pode ser controlada e nem a pressão neutra medida em 

ensaios pressiométricos de pré-furo.  

 

A principal desvantagem do ensaio pressiométrico é que a qualidade do furo e 

geometria da sonda induz a variações nos resultados. O ensaio exige um cuidadoso 

preparo do furo, principalmente em argilas moles (SU ≤ 24 kPa) e areias fofas submersas 

(NSPT ≤ 10 golpes/30 cm), além dos solos pedregulhosos. 

 

A acurácia dos ensaios depende do processo de perfuração, técnica de inserção da sonda 

e da experiência do técnico operador do instrumento, além de se exigir um 

conhecimento prévio do solo estudado. 

 

O pressiômetro auto-perfurante, na maioria das vezes, fornece dados mais acurados por 

causa da perturbação mínima causada ao solo 

 

2.8. SOLOS NÃO SATURADOS DE COMPORTAMENTO COLAPSÍVEL 

 

Solos colapsíveis são solos não saturados que sofrem uma significante redução de 

volume quando submetido a um aumento no grau de saturação, com ou sem a existência 

de um carregamento externo. 

 

Sua ocorrência, normalmente, está associada a locais que apresentam deficiência 

hídrica, em regiões de baixos níveis de precipitações pluviométricas. Segundo VILAR 

et al. (1981), as regiões tropicais apresentam condições propícias para o 

desenvolvimento de solos colapsíveis. Seja pela lixiviação de finos dos horizontes 

superficiais nas regiões onde se alternam estações de relativa seca e de precipitações 

intensas, seja pela deficiência de umidade que se desenvolvem em regiões áridas e semi-

áridas. Nesse contexto, os solos colapsíveis tem sido encontrados em quase todos os 

continentes. 

 

No Brasil, estes tipos de solos são encontrados em quase todas as regiões do país, 

conforme exemplifica SOUZA NETO (2004): em Pernambuco (ARAGÃO e MELO, 
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1982; FERREIRA e TEIXEIRA, 1989; FERREIRA, 1995; COUTINHO et al., 1997; 

FUCALE, 2000); na Bahia (AFLITOS et al., 1990; CARVALHO e SOUZA, 1990); no 

interior de São Paulo (CINTRA, 1998; COSTA e CINTRA, 2001; LOBO et al., 2001 e 

outros); no Rio Grande do Sul (DIAS, 1994; MARTINS et al., 1997); em Tocantins 

(MORAES et al., 1994; FERREIRA et al., 2002); em Brasília (MARIZ e CASANOVA, 

1994; CAMAPUM de CARVALHO et al., 2001); e no Mato Grosso (FUTAI, 1997; 

CONCIANI, 1997; FUTAI et al., 2001; FUTAI et al., 2002). 

 

2.8.1. Estrutura dos solos colapsíveis 

 

Independentemente da faixa granulométrica, os solos colapsíveis são caracterizados por 

apresentarem uma “estrutura aberta”, freqüentemente constituída por grãos unidos por 

algum material de ligação ou força susceptível de serem removidos ou reduzidos por 

adição de água (BARDEN et al., 1973; POPESCU, 1986). 

 

CLEMENCE e FINBARR (1981) apresentam modelos estruturais comuns a vários 

solos colapsíveis. Estes modelos encontram-se representados na Figura 2.22 e 

representam, satisfatoriamente, a grande maioria dos solos envolvidos no fenômeno. 

 

No caso onde o solo é constituído de areia, com ou sem uma fina camada de silte 

(Figuras 2.22a e 2.22b), assume-se que os vínculos são mantidos por forças capilares 

desenvolvidas entre os contatos areia-areia, silte-areia e silte-silte. Nos casos onde a 

estabilidade estrutural é mantida por placas de argila, vários arranjos podem ser 

possíveis. Quando à argila é formada no local por antigênese, ela pode formar uma fina 

camada revestindo as partículas de quartzo (Figura 2.22c), apresentando elevada 

resistência sob baixo teor de umidade. Quando as partículas de argila provêm de 

suspensão na água dos poros, a eventual evaporação causará a retração das placas de 

argila com a água dos meniscos. Em tais condições a argila forma uma estrutura 

floculada e aleatória (Figura 2.22d), mantendo os grãos maiores interligados por 

contrafortes de argila. No arranjo da Figura 2.22e, a estabilidade estrutural é mantida 

por vínculos de argilas e/ou siltes decorrentes de corridas de lama. No último arranjo 

estrutural (Figura 2.22f), os agregados de argila formam grãos que se conectam entre si 

por pontes de argila.  
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          (a) Capilaridade (b) Vínculo com
partículas de silte

(c) Vínculo com partículas
de argilas dispersas

(d) Vínculo com partículas
de argilas floculadas

(e) Vínculo em solos
formados após corridas

de lama

(f) Vínculos através de
pontes de argila

 
Figura 2.22. - Modelos estruturais para solos colapsíveis (CLEMMENCE e FINBARR, 

1981). 

 

 

2.8.2. Mecanismo de colapso 

 

BARDEN et al. (1973) destacam três condições para que o colapso ocorra em um solo 

não saturado: 

1. uma estrutura aberta (porosa), potencialmente instável e não saturada; 

2. uma componente de tensão aplicada capaz de desenvolver uma condição 

metaestável; 

3. um valor, suficientemente, elevado de sucção para estabilizar os contatos 

intergranulares, cuja redução conduzirá ao colapso. 

 

Obedecida estas três condições básicas, quando o solo for submetido a um carregamento 

em seu estado natural, a estrutura permanecerá sensivelmente inalterada e o material de 

ligação sofrerá pequena compressão, sem resultar em grandes movimentos relativos dos 

grãos do solo. Enquanto a umidade permanecer baixa (sucção alta) as forças micro-
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cisalhantes locais nas interfaces das partículas ou agregados de partículas, resultantes do 

carregamento, serão resistidas sem que ocorra apreciável movimento dos grãos. Quando 

os solos, sob carregamento, ganham umidade e uma certa umidade crítica é atingida, a 

resistência dos vínculos é reduzida, atingindo um estágio em que não podem mais 

resistir às forças cisalhantes de deformação e a estrutura, então, colapsa.  

 

O mecanismo do parágrafo acima é descrito em JENNINGS e KNIGTH (1957) e 

BURLAND (1965), ocorrendo na maioria dos solos onde o fenômeno do colapso têm 

sido observado. Há, entretanto, situações onde um solo não se enquadra na categoria de 

um solo colapsível, conforme BARDEN et al. (1973), porém podem assumir 

comportamento colapsível mediante mecanismo distinto no parágrafo anterior. Trata-se 

daqueles solos onde o colapso ocorrerá devido a um processo de interação química. Este 

mecanismo foi evidenciado por vários autores, a exemplo de REGINATTO e 

FERRERO (1973) e COSTA FILHO e JUCÁ (1996), porém foge ao escopo desta 

pesquisa. 

 

2.8.3. Grau de saturação crítico 

 

Para que o colapso seja deflagrado é necessário que o solo seja umedecido até um valor 

limite no grau de saturação, para um determinado estado de tensão. Há, portanto, um 

grau de saturação crítico (limite inferior) para gerar a instabilidade da estrutura do solo, 

que caracteriza o colapso. Além desse limite, o acréscimo do grau de saturação resultará 

em maiores recalques de colapso, porém até atingir outro valor crítico do grau de 

saturação (limite superior), a partir do qual o recalque de colapso deixará de aumentar. 

 

O conhecimento do grau de saturação crítico é de grande relevância na engenharia, quer 

seja na adoção de solução que contemple o controle do umedecimento do solo através 

de impermeabilização de uma determinada área, no caso do grau de saturação crítico 

inferior, quer seja na adoção de soluções que contemple o umedecimento prévio do 

solo, no caso do grau de saturação crítico superior. No caso do limite superior, este terá 

suma importância na utilização de ensaios de campo para fins de projeto em solos 

colapsíveis. 
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O limite inferior do grau de saturação crítico varia com o estado de tensão, sendo de 

difícil determinação, enquanto o grau de saturação crítico superior sofre pouca 

influência do estado de tensão, podendo ser generalizado por um determinado solo. Por 

esta razão é comum na literatura a maioria dos autores fazerem referência ao limite 

superior do grau de saturação. 

 
Com base na experiência própria, JENNINGS e KNIGTH (1975) apresentam as 

seguintes faixas de valores para o limite superior do grau de saturação crítico (Sr) para 

diferentes solos colapsíveis: 

 
- 6 < Sr < 10 % para pedregulhos finos; 

- 50 < Sr < 60 % para areias siltosas finas; 

- 90 < Sr < 95 % para siltes argilosos. 

 
O código de obras da extinta URSS não considera o loess colapsível quando o grau de 

saturação “in situ” for superior a 80 % (REZNIK, 1993). 

 
Com base em experiência em solos colapsíveis do interior de São Paulo, CINTRA 

(1998) considera o limite superior do grau de saturação crítico entre 70 e 80 %. 

 
Com base resultados de estudos envolvendo ensaios de laboratório e campo em solos 

colapsíveis areno-siltosos, EL-EHWANY e HOUSTON (1991) observaram que para 

graus de saturação entre 65 e 70 % essencialmente todo colapso ocorrerá e para graus de 

saturação da ordem de 50% cerca de 85% do colapso total ocorrerá.  

 
SOUZA NETO (2004), com base em resultado de ensaios de colapso “in situ” estimou 

que um grau de saturação da ordem de 50% pode ser suficiente para desencadear todo 

processo de colapso em um solo areno-siltoso, corroborando com a faixa de valores 

proposta por JENNINGS e KNIGTH (1975). 

 

2.8.4. Identificação e classificação de solos colapsíveis 

 

POPESCU (1986) afirma que a identificação prévia do potencial de colapso de um solo 

é a primeira etapa que o projetista deve levar em consideração na elaboração de um 

projeto de fundação em solos colapsíveis. 
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FERREIRA (1995) divide os métodos para identificação de solos colapsíveis em dois 

grupos: métodos indiretos e métodos diretos. Os métodos indiretos são aqueles que se 

utilizam os índices físicos e limites de consistência, ou parâmetro ligados à textura de 

simples obtenção em ensaios de laboratório e campo para identificar a potencialidade ao 

colapso estrutural, sendo de informação orientativa. Os métodos diretos baseiam-se na 

medida do potencial de colapso do solo. Neste contexto, vários autores têm apresentado 

proposta de identificação e classificação de solos colapsíveis, geralmente baseados em 

experiências particulares em um solo específico. A seguir serão apresentadas algumas 

dessas propostas, devido a importância na atual pesquisa. 

 

2.8.4.1. Baseados em ensaios de laboratório 

 

Na Tabela 2.10 estão apresentados alguns critérios de identificação de solos colapsíveis 

baseados em métodos indiretos. Alguns utilizam um índice relacionando o estado do 

solo no limite de liquidez e no estado natural. Outros baseiam-se na granulometria do 

solo. Das propostas apresentadas, apenas as propostas de BASMA e TUNCER (1992) e 

a de FUTAI (2000) buscam quantificar o potencial de colapso do solo, a ser definido 

mais adiante. Neste caso a identificação ou classificação da colapsibilidade poderá ser 

feita com base nos mesmos critérios definidos a partir dos ensaios edométricos. 

 

FUTAI (1997) ressalta que, por se basearem em índices físicos e em resultados de 

ensaios de caracterização, torna o uso desses métodos restrito a solos particulares. É 

bem possível que existam solos colapsíveis com características diferentes daqueles 

utilizados na formulação das expressões, e sejam classificados como não colapsíveis 

dentro dos limites propostos pelos autores. 

 

As Equações 2.21, 2.22 e 2.23 complementam a Tabela 2.10. 

 

PC = 48,496 + 1,102.Cu - 0,457.wo - 3,533.γs + 2,85.lnσvi 2.21
 

PC = 48,506 + 0,072 (S-C) – 0,439.wo – 3,123.γs + 2,85. lnσvi 2.22
 

Onde: 

PC – potencial de colapso, %; 
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Tabela 2.10. - Critérios de identificação de solos colapsíveis (modificado de FUTAI, 

1997; segundo SOUZA NETO, 2004). 

REFERÊNCIA EXPRESSÃO LIMITES 

Denisov (1951) citado por 
Reginatto (1970) 

o

l

e
e

K   =
 

0,5<K<0,75 – altamente 
colapsível, 
K=1 – não colapsível e 
1,5 < K < 2 não colapsível 

Feda (1966) 

pl

p
o

o

ww

w
S
w

Kl
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
 

O resultado expressa a 
colapsibilidade. So>80%. 
Kl > 0,85 são colapsíveis 

Código de obras da URSS 
(1962) citado por 
Reginatto (1970) o

lo

e
ee

+
−

=
1

 λ
 

λ ≥ -0,1 – o solo é colapsível 

Priklonskij (1952) citado 
por Feda (1966) pl

ol

ww
wwKd

−
−

=
 

Kd < 0 – altamente 
colapsível, 
Kd > 0,5 – colapsível e 
Kd > 1 - expansivo 

Gibbs e Bara (1962) 
l

sat

w
wR =

 
R > 1 - colapsível 

Kassif e Henkin (1967) K = γd.w K < 15 - colapsível 

Cascalho fino Sr < 6% – colapsível 
Sr > 10% – não colapsível 

Areia fina Sr < 50% – colapsível 
Sr > 60% – não colapsível Jennings e Knight (1975) 

Silte argiloso Sr < 90% – colapsível 
Sr > 95% - não colapsível 

Código de obras da URSS 
(1977) citado por Reznik 
(1989) 

o

lo

e
eeCI

+
−

=
1  

Sr < 80% 

Ocorre colapso para: 
1% ≤ wp ≤ 10%, CI < 0,1 
10% ≤ wp ≤ 14%, CI < 0,17 
14% ≤ wp ≤ 22%, CI < 0,24 

Teor de finos (<0,002 mm)  
< 16% Alta probabilidade de colapso

16 a 24% Provavelmente colapsível 

24 a 32% Probabilidade de colapso < 
50% 

Handy (1973) citado por 
Lutenegger e Saber (1988) 

> 32% Geralmente não colapsível 

Basma e Tuncer (1992) 
PC (%) = Equação 2.21 

PC (%) = Equação 2.22 

O resultado corresponde ao 
potencial de colapso. A 
classificação dependerá do 
critério adotado que se baseie 
em PC 

Futai (2000) ∆εcmáx ou PCmax. = Equação 2.23 Critérios baseados em PC 
 

 

Cu – coeficiente de uniformidade; 

(S-C) – diferença entre os teores de areia e argila (diâmetro dos grãos < 0,002mm); 
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γs – peso específico seco do solo (kN/m3); 

σvi – tensão vertical de inundação (kPa). 

 

Na proposta de FUTAI (2000), a deformação de colapso máxima (potencial de colapso 

máximo) pode ser calculada segundo a expressão: 

 
6,0

max IP)A(1
Sre2,4 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
=∆ cε

 
2.23

Onde: 

e = índice de vazios natural; 

Sr = grau de saturação em percentual; 

A = teor de areia em valor absoluto; 

IP = índice de plasticidade. 

 

Há dois tipos de ensaios edométricos utilizados na identificação e classificação de solos 

colapsíveis são os “edométricos duplos” e “edométricos simples” (Figura 2.23). Nos 

ensaios duplos (Figura 2.23a), uma amostra na umidade natural é submetida as mesmas 

condições de uma outra previamente inundada. Nos ensaios edométricos simples um 

corpo de prova é carregado, por estágio, até uma determinada tensão, onde o solo é 

inundado e medidas as deformações (Figura 2.23b). 
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Figura 2.23. - Ensaios edométricos: (a) Edométricos duplos; (b) Edométricos simples 

(SOUZA NETO, 2004). 
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REGINATTO e FERRERO (1973), a partir de ensaios edométricos duplos, propuseram 

um critério para determinar a susceptibilidade ao colapso dos solos para uma 

determinada tensão vertical, tomando-se como referência à tensão vertical geostática e a 

tensão de escoamento (referida como tensão de colapso) sob duas condições limites: na 

umidade natural e na condição inundada. Esta proposta encontra-se representada, 

graficamente, na Figura 2.24. Um coeficiente de colapsibilidade é assim definido: 

 

vovmn

vovms

σσ
σσ

C
−
−

=  2.24

 

Onde: 

σvo = tensão vertical geostática; σvmn = tensão de escoamento do solo na umidade 

natural; e σvms = tensão de escoamento do solo na condição inundada. 

 

 

 
 

Figura 2.24. - Representação esquemática de um ensaio edométrico duplo indicando as 

tensões limites para o cálculo do coeficiente de colapsibilidade (modificado de 

REGINATTO e FERRERO, 1973; segundo SOUZA NETO, 2004). 
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Através do coeficiente de colapsibilidade e comparando-se os valores de σvo, σvms, 

σvmn e σv (tensão vertical total após a imposição das cargas no terreno), determina-se 

se há perigo de colapso e para qual nível de tensão esse colapso ocorrerá. Dessa forma 

tem-se: 

 

1) quando σvms < σvo e C < 0, o solo será considerado “verdadeiramente colapsível”, 

o solo não suporta o próprio peso quando inundado e recalca; 

2) quando σvms > σvo e 0 < C < 1, o solo será considerado “condicionalmente 

colapsível”. A ocorrência de colapso dependerá do valor de σv. Quando σv < σvms 
nenhum colapso ocorrerá quando o solo for inundado e o máximo incremento de 

tensão que o solo pode suportar será σvms – σvo. Se σvms < σv < σvmn, o colapso 

ocorrerá quando o solo for inundado após o carregamento. Se σv > σvmn, o colapso 

ocorrerá até mesmo sem inundação; 

3) quando C = 1 o colapso não ocorrerá, sendo uma condição restrita a poucos solos. 

Na maioria dos casos C é menor que 1, incluindo alguns solos não colapsíveis; 

4) quando C = - ∞, σvmn = σvo é o caso de solos não-cimentados, normalmente 

consolidados. 

 

A partir dos resultados de ensaios edométricos simples, JENNINGS e KNIGTH (1975) 

definiram o potencial de colapso (PC) como sendo a deformação de colapso decorrente 

devido à inundação do solo, segundo a Equação 2.25.  

 

100 x 
e1
e  PC

0+
∆

=  (2.25)

 

Onde: ∆e = variação do índice de vazios devido à inundação sob tensão constante; 

eo = índice de vazios inicial. 
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Com base no valor do potencial de colapso (Equação 2.25) correspondente a uma tensão 

de 200 kPa, JENNINGS e KNIGHT (1975) apresentaram uma classificação que leva em 

conta a gravidade dos danos em uma obra. Esta proposta encontra-se resumida na 

Tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11. - Classificação da colapsibilidade nas obras de engenharia (JENNINGS e 

KNIGHT, 1975). 

PC (%) GRAVIDADE DOS PROBLEMAS 

0 a 1 Sem problema 

1 a 5 Problema moderado 

5 a 10 Problemático 

10 a 20 Problema grave 

> 20 Problema muito grave 

 

 

ABELEV (1948) citado por LUTENEGGER e SABER (1988) define “coeficiente de 

colapso estrutural” como sendo: 

100
1 ie

ei
+
∆

=
 

2.26

Onde: 

 ∆e = variação do índice de vazios devido à inundação sob uma tensão específica; 

ei = índice de vazios, antes da inundação, correspondente à tensão de inundação, de 300 

kPa. 

 

Baseado neste índice, ABELEV (1948) classifica como solos colapsíveis todo aquele 

que apresente i > 2%. LUTENEGGER e SABER (1988), classificam os danos em uma 

obra de leve a alto, a depender o valor de i. Esta proposta encontra-se resumida na 

Tabela 2.12. VARGAS (1978) considera colapsível todo solo que apresente i > 2%, 

porém para uma tensão de inundação qualquer, o que é um critério mais sensato, uma 

vez que muitos solos colapsíveis apresentam valores de i superiores a este limite para 

tensões inferiores a 300 kPa. 
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Tabela 2.12. - Classificação da colapsibilidade em obras de engenharia 

(LUTENEGGER e SABER, 1988). 

i (%) GRAVIDADE DOS PROBLEMAS 

2 Leve 

6 Moderado 

10 Grave 

 

 

Apesar da diferença entre as expressões que descrevem o potencial de colapso (Equação 

2.25) e o coeficiente de colapso estrutural (Equação 2.26) do solo, em vários trabalhos 

da literatura, de diferentes pesquisadores, o termo potencial de colapso tem sido 

atribuído a ambas expressões. Se pouca compressão ocorre no solo, antes da inundação, 

até o nível de tensão onde ocorrerá a inundação, as duas expressões darão resultados 

similares. Caso contrário, as diferenças poderão ser significativas (SOUZA NETO, 

2004). 

 

2.8.4.2. Baseados em ensaios de campo 

 

Não existe um critério consolidado para identificação de solos colapsíveis a partir de 

ensaios de campo. Todavia, algumas peculiaridades têm sido observadas em alguns 

solos brasileiros, reconhecidamente colapsíveis. Várias formações das regiões sudeste e 

centro-oeste apresentam camadas porosas, não saturadas, variando de solos arenosos a 

argilosos, apresentando baixos valores de NSPT na condição natural. 

 

SOUZA NETO (2004) apresenta uma síntese de alguns perfis típicos destas regiões (ver 

Tabela 2.13). Embora nenhum autor tenha assumido algum valor de NSPT como um 

critério de identificação, estes resultados podem ser encarados como um bom indicador 

de solos colapsíveis, embora restritos a algumas formações. 

 

Nas formações de onde provêm os dados da Tabela 2.13, a sucção no campo raramente 

ultrapassa 60kPa. Na região semi-árida do NE, sucção da ordem de 10MPa é possível de 

ocorrer na estação seca (FERREIRA, 1995; SOUZA NETO et al., 2002), exercendo 

forte influência na resistência, o que pode resultar em grandes diferenças nos valores de 

NSPT quando estes são realizados na estação úmida e na estação seca. 
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Tabela 2.13. - Valores típicos de NSPT para alguns solos colapsíveis da região sudeste e 

centro-oeste (SOUZA NETO, 2004). 

REFERÊNCIA LOCAL 
PROF. 

(m) 

NSPT 

(Golpes) 
SOLO 

Carvalho e Souza (1990) Ilha Solteira -SP até 10m 3 a 6 SC 

Ferreira et al. (1990) São Paulo até 5m < 5 SC 

Conciani (1997) Rondonópolis - MT até 4m < 5 SC 

Conciani (1997) Campo Novo – MT até 10m 1 a 5 CL 

Camapum de Carvalho et al. 

(2001) 

Brasília - DF 
até 4m 2 a 6 Argiloso

Barbosa e Conciani (2001) Primavera Leste - MT até 12m 1 a 8 SM 

 

 

DÉCOURT e QUARESMA FILHO (1994) propuseram um método que permite 

estabelecer se um solo é ou não colapsível, em função dos resultados obtidos no ensaio 

SPT com medição de torque. Após determinação do valor do NSPT mede-se o torque 

máximo necessário para girar o amostrador padrão do solo. Define-se por índice de 

torque (TR) a razão entre o valor do torque máximo medido (Tmáx), em kgf x m, e o 

valor NSPT. Se o valor dessa razão estiver compreendido entre 2 e 3, o solo é 

considerável colapsível. É importante ressaltar que este limite foi definido com base em 

ensaios realizados em solo porosos de São Paulo, podendo não ser satisfatório para 

solos de outras regiões. 

 

2.9. O PRESSIÔMETRO APLICADO A SOLOS NÃO SATURADOS 

 

No Brasil, um dos primeiros a utilizar o pressiômetro em solos não saturados foi 

BRANDT (1978), num solo residual no campo experimental da PUC-RJ. ÁRABE 

(1995) realizou ensaios pressiométricos em solos residuais estruturados coesivos-

friccionais também no campus da PUC-RJ. 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, acumula experiência nesta área 

e tem contribuído com diversas publicações (ex: SCHNAID e ROCHA FILHO, 1994; 

SCHNAID et al., 1995; MÁNTARAS, 1995; NAKAHARA, 1995; BOSCH, 1996; 
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KRATZ de OLIVEIRA, 1999; MÁNTARAS, 2001; SCHNAID e MÁNTARAS, 2004; 

entre outros) que demonstram que para uma interpretação racional dos resultados de 

ensaios pressiométricos em solos não saturados é necessário a determinação prévia da 

sucção matricial “in situ”. 

 

A existência da sucção tende a aumentar a resistência e rigidez do solo. Este fato fica 

bem evidenciado nos resultados dos ensaios pressiométricos apresentado por SCHNAID 

et al. (2004) na Figura 2.25. 

 

VECCHI et al. (2000) citam que a interpretação dos dados de ensaios pressiométricos 

pode ser feita de forma tradicional, como descrito, por exemplo, em BAGUELIN et al. 

(1978), racional, utilizando-se de soluções analíticas (ORTIGÃO et al., 1996; BOSCH 

et al., 1997; CUNHA, 1994; CUNHA, 1996; CUNHA & CAMPANELLA, 1998), e 

numéricas (MÁNTARAS, 1995; SCHNAID et al., 1995). 

 

A maioria dos métodos de interpretação baseados em soluções analíticas utiliza a 

técnica de ajuste de curva, na qual a curva pressiométrica obtida a partir do ensaio é 

sobreposta por uma curva teórica, gerada como emprego de uma teoria de expansão de 

cavidade cilíndrica. CUNHA (1994) e SCHNAID et al. (2000) descrevem alguns destes 

métodos de interpretação do ensaio pressiométrico. 

 

 
Figura 2.25. - Ensaios pressiométricos típicos com sucção monitorada em um solo 

residual (SCHNAID et al., 2004). 
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Na realização de ensaios pressiométricos em solos não saturados existe uma dificuldade 

adicional que é o desconhecimento do valor da sucção atuando no solo. A maioria dos 

autores aponta a possibilidades de medida de sucção na região afetada pelo ensaio 

através do emprego de tensiômetros. Vale ressaltar que no presente trabalho as sucções 

encontradas são da ordem de 10 a 20 MPa impossibilitando o seu monitoramento, uma 

vez que os tensiômetros são recomendáveis para registrar sucções de até 

aproximadamente 80-90 kPa. 

 

CONCIANI et al. (2000) citam que a medida de sucção em ensaios de campo permite 

que se faça uma estimativa mais confiável do comportamento do solo. Como 

estabelecido no modelo de ALONSO et al. (1987), a deformação de um solo é função 

dos valores de sucção e tensão atuantes e históricas. Assim sendo, o conhecimento da 

sucção é fundamental na previsão de recalques de estruturas assentes em solos não 

saturados. 

 

Neste trabalho, devido à impossibilidade de monitorar a sucção “in situ”, buscou-se 

medir a umidade do solo paralelamente à realização de cada ensaio pressiométrico, visto 

que a partir das medidas do teor de umidade, e do conhecimento da curva característica 

do solo, a sucção do solo pode ser determinada indiretamente. 

 

2.10. O PRESSIÔMETRO APLICADO A SOLOS COLAPSÍVEIS 

 

O uso do pressiômetro aplicado a solos colapsíveis é recente. KRATZ de OLIVEIRA et 

al. (1999) apresentam uma proposta de identificação de solos colapsíveis a partir de 

resultados de ensaios pressiométricos duplos. A metodologia consiste na realização de 

um ensaio na condição natural e outro com o furo, previamente, inundado. A previsão 

do potencial de colapso é obtida comparando-se resultados dos ensaios na umidade 

natural e na condição inundada, semelhantemente ao ensaio edométrico duplo proposto 

por JENNINGS e KNIGTH (1957).  

 

Analogamente à técnica do ensaio edométrico duplo, é necessária a utilização de um 

ajuste dos raios iniciais de cavidade para determinar, de forma adequada, a magnitude 

do colapso pressiométrico, visto que no pressiômetro do tipo pré-furo dificilmente 
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obtém-se o mesmo raio inicial da cavidade para todos os ensaios. Na Figura 2.26 está 

apresentado, esquematicamente, o procedimento de cálculo para estimativa do colapso 

pressiométrico segundo KRATZ de OLIVEIRA et al. (1999). 
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Figura 2.26. - Ilustração da metodologia proposta para a determinação do colapso 

pressiométrico (KRATZ de OLIVEIRA et al., 1999). 

 

O potencial de colapso (Equação 2.27) é definido como: 

 

Onde: 

ri e rf são os raios da cavidade para o solo sob condição de umidade natural e para o solo 

saturado, respectivamente, ambos para o nível de tensão igual à pressão de plastificação 

PF do ensaio pressiométrico saturado; 

ronat e rosat são os raios iniciais de cavidade para as condições de umidade natural e 

saturada, respectivamente. 

 

SOUZA NETO (2004) destaca alguns pontos nesta proposta. As condições de tensões 

impostas no ensaio pressiométrico não são as mesmas transmitidas ao solo por uma 

fundação superficial, o que dificulta estabelecer correlações com ensaios edométricos. O 
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potencial de colapso varia com a tensão e a proposta, assim apresentada, avalia a 

colapsibilidade apenas para a tensão de plastificação. Finalizando, falta um critério de 

classificação. 

 

CONCIANI et al. (2000) apresentam resultados de ensaios pressiométricos realizados 

em solo compactado saturado e não saturado na região nordeste do Brasil. A sucção foi 

monitorada através de um tensiômetro convencional instalado na posição lateral aos 

ensaios. O valor do módulo pressiométrico sofreu uma redução de 17.423 kPa para 

6.000 kPa devido a redução da sucção de 67 kPa para 0 kPa. A pressão limite também 

sofreu uma variação de 1.420 kPa para 710 kPa quando da redução da sucção. Estas 

características são indicativas que se trata também de um solo colapsível. 
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CAPÍTULO 3 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, neste capítulo, serão apresentadas as características gerais do campo 

experimental referentes a sua localização, geologia e aspectos climáticos. Em seguida é 

apresentada uma síntese da caracterização geotécnica do solo estudado realizada por 

SOUZA NETO (2004), cujas campanhas de campo consistiram de: amostragem, sondagens 

SPT-T, ensaios de permeabilidade, perfis de umidade e sucção. Os ensaios de laboratório 

apresentados são referentes a ensaios de caracterização física (granulometria, Limites de 

Atterberg e densidade dos grãos), análises mineralógicas, ensaios de condutividade 

hidráulica, curva característica. 

 

Além da caracterização geotécnica básica serão apresentados de forma sucinta alguns dos 

principais resultados obtidos através de ensaios edométricos e ensaios de colapso “in situ” 

(provas de carga em placa e com o equipamento Expansocolapsômetro) realizados por este 

mesmo autor, os quais serão utilizados no trabalho de análise desta pesquisa. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.2.1. Localização da área de estudo 

 

A área escolhida como “Campo Experimental” está localizada no perímetro urbano do 

Município de Petrolândia, no semi-árido pernambucano, a cerca de 525 km do Recife. A 

escolha do local está associada à existência de danos nas edificações de um Colégio 

Agrícola, tendo resultado na demolição e reconstrução de várias salas de aula. Este local foi 

alvo de um amplo estudo realizado por SOUZA NETO (2004) como parte de um projeto de 

pesquisa CNPq / PRONEX, no qual esta dissertação também está inserida, conforme será 
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visto mais adiante. Estudos anteriores de ARAGÃO e MELO (1982); FERREIRA e 

TEIXEIRA (1989) e SOUZA et al. (1995) realizados tanto na região quanto no município, 

relatam problemas semelhantes ocorridos devido ao colapso. FERRREIRA (1995) 

apresenta uma série de estudos de laboratório e de campo para compreensão do mecanismo 

de variações volumétricas em um solo colapsível e um expansivo de Petrolândia. 

 

Na Figura 3.1 estão indicados os locais utilizados como campo experimental por 

FERREIRA (1995) e o local correspondente ao campo experimental da pesquisa realizada 

por SOUZA NETO (2004) e atual pesquisa. Parte das edificações que compõem o colégio, 

em geral construídas na estação seca, foram interditadas por conseqüência de extensas 

fissuras geradas devidos aos recalques adicionais durante a estação chuvosa. Na Figura 3.2 

são ilustrados exemplos típicos de danos observados nas construções locais, caracterizado 

por fissuras diagonais (a) devido a recalques diferenciais, muitas das quais estendendo-se 

do piso (b) ao teto (c). 

 

3.2.2. Caraterísticas geológicas e aspectos climáticos da região 

 

O município de Petrolândia está inserido na Bacia do Jatobá, a qual está localizado no 

centro sul do estado de Pernambuco, envolvendo mais cinco municípios (Tacaratu, Inajá, 

Tupanatinga, Buíque e Floresta). A área onde está inserida o campo experimental é 

formada por um capeamento eluvial pertencente à Formação Tacaratu. Esta formação é 

caracterizada por arenitos grosseiros a médios, ocasionalmente conglomeráticos e mal 

selecionados. É comum a ocorrência de intercalações de arenitos finos e siltitos, 

feldspáticos, e níveis argilosos em menor proporção. A coloração deste arenito varia de 

branco a avermelhado, com graduações para as tonalidades rósea, amarelada e amarronzada 

Maiores informações podem ser obtidas em FERREIRA (1995). 

 

No campo experimental em estudo, a análise táctil-visual do solo realizada através de 

sondagem indica uma areia siltosa fina de coloração amarelada. 
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Figura 3.1. - Localização do Campo Experimental (Colégio Agrícola) no município de 

Petrolândia – PE (modificado de FERREIRA, 1995; segundo SOUZA NETO, 2004). 
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Figura 3.2. - Exemplos de danos provocados por colapso do solo (SOUZA NETO, 2004). 

 

(a) Fissura em diagonal vista 

do interior de uma sala. 

(b) Fissura em diagonal 
estendendo-se ao piso 

(c) Fissuras no teto 
vistas do interior de 

uma sala. 
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O relevo observado na região é predominantemente plano. No Colégio Agrícola observa-se 

uma suave declividade, da ordem de 5 %, no sentido das edificações, suficiente para 

conduzir partes das águas pluviais nesta direção. Esta declividade, associada à ausência de 

um sistema de drenagem adequado, certamente tende a contribuir para deflagração do 

processo do colapso (SOUZA NETO, 2004). 

 

Dados pluviométricos fornecidos pelo LAMEPE / ITEP (Laboratório de Meteorologia de 

Pernambuco / Fundação Instituto Tecnológico de Pernambuco) referentes ao município de 

Petrolândia encontram-se na Tabela 3.1. Nesta tabela estão as precipitações mensais 

acumuladas nos anos de 2000 a 2002 e a média mensal dos últimos 30 anos de observação 

(1973 a 2002). Na Figura 3.3 estão apresentadas as precipitações pluviométricas mensais 

entre os anos de 2000 e 2002 (período da pesquisa), e as médias mensais dos últimos 30 

anos (média histórica). Nestes três anos, a precipitação mensal máxima observada (122 

mm) foi em março de 2001, estando acima da média histórica deste mês (93 mm). 

 

Tabela 3.1. - Precipitações pluviométricas em Petrolândia de 2001 a 2002 e médias mensais 

dos últimos 30 anos (LAMEPE / ITEP). 

Precipitação (mm) 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

2000 50 113 63 34 7 4 0 2 2 0 11 116 402 

2001 37 11 122 0 0 7 10 14 1 14 0 35 266 

2002 116 27 12 29 20 7 2 0 2 0 0 31 246 

Média 
30 anos 

54 60 93 51 37 32 26 11 11 7 29 39 450 

 

A estação chuvosa inicia-se em dezembro, sendo janeiro, fevereiro e março o trimestre 

mais chuvoso. As precipitações acumuladas nestes quatro meses envolvendo os dois anos 

onde foram realizadas as atividades de campo foram 286 mm de 2000 a 2001 e 190 mm de 

2001 a 2002, observa-se que praticamente toda a precipitação anual para os anos de 2001 e 

2002 estão concentradas neste período. A estação seca está compreendida entre os meses de 

maio a novembro, geralmente, tendo agosto, setembro e outubro o trimestre mais seco. A 

exceção ocorreu em 2001, onde o trimestre com menor índice pluviométrico (7 mm) esteve 
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compreendido entre abril e junho. Todavia, as precipitações nos meses subseqüentes até 

novembro (máxima de 14 mm) são muito baixas para provocar alteração significativa na 

umidade do solo (SOUZA NETO, 2004). 

 

Dados pluviométricos (1935 a 1993) do município de Petrolândia publicados pela divisão 

de meteorologia da SUDENE e analisados por FERREIRA (1995), indicam o trimestre de 

janeiro a março o mais chuvoso e o trimestre de agosto a outubro o mais seco, estando de 

acordo com os dados da atual pesquisa (Tabela 3.1 e Figura 3.3). A média anual dos 

últimos 30 anos para o município de Petrolândia (450 mm) foi próxima aos 437,5 mm do 

período relatado por FERREIRA (1995). Entre 2000 e 2002 as precipitações anuais foram 

sempre inferiores às médias históricas. No período que foram realizados os estudos de 

campo (2001 e 2002), as precipitações anuais foram inferiores ao ano que antecedeu as 

atividades (2000) (SOUZA NETO, 2004). 
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Figura 3.3. - Precipitação acumulada mensal (2000 a 2002) e média mensal dos últimos 30 

anos do município de Petrolândia - PE. Fonte: LAMEPE / ITEP. 
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Nesta pesquisa, procurou-se classificar o solo através do índice de aridez (A) conforme 

propõe De MARTONNE (1941) citado por FERREIRA (1995). Este índice classifica o 

clima relacionando as precipitações pluviométricas com a temperatura média num 

determinado período de obtenção. Foram considerados nos dados pluviométricos de 

Petrolândia para o período de 2000 a 2002, e uma temperatura média anual da estação mais 

próxima da localidade de Petrolândia, no município de Água Branca – AL. Estes dados 

foram obtidos através do 3º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET. A expressão que define o índice de aridez e a classificação de De Martonne 

encontram-se resumidos na Tabela 3.2. Na Tabela 3.3 estão apresentadas as precipitações e 

temperaturas médias anuais e o índice de aridez calculado, com a correspondente 

classificação segundo esta proposta. 
 

 

Tabela 3.2. - Classificação do clima segundo o índice de aridez (De MARTONNE, 1941; 

citado por FERRREIRA, 1995). 

ÍNDICE DE ARIDEZ (A) CLASSIFICAÇÃO DE De MARTONNE (1941) 

A > 20 Úmido 

20 > A > 5 Semi-árido 
10T

PA
+

=                     (3.1) 

A < 5 Deserto 

Onde:  P – precipitação (mm) durante um determinado período (ano, mês) e; 

 T – temperatura em centígrados durante o mesmo período. 
 

 

Tabela 3.3. - Precipitação anual, temperatura anual e classificação do clima segundo o 

índice de aridez para o município de Petrolândia - PE. 

CLASSIFICAÇÃO DO CLIMA SEGUNDO DE MARTONNE (1941) 

Ano 2000 2001 2002 

Precipitação (mm) 402 266 246 

Temperatura (º C) 22,5 23 22,8 

Índice de Aridez (A) 12,4 8 7,5 

Classificação Semi-árido Semi-árido Semi-árido 
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Os valores do índice de aridez, calculados (Tabela 3.3) encontrados no período classificam 

o município de Petrolândia, de semi-árido (20 > A > 5), concordando com a classificação 

encontrada por FERREIRA (1995) e SOUZA NETO (2004). Segundo estes autores, de 

acordo com a classificação de Köppen, o município possui características BSs’h’ (clima 

muito quente e semi-árido). 
 

3.3. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 
 

A caracterização geotécnica do solo foi feita através de um amplo estudo de campo e de 

laboratório realizado por SOUZA NETO (2004) como parte integrante de um projeto 

CNPq/PRONEX, cujas campanhas consistiram de: coleta de amostras indeformadas 

(blocos) e amolgadas (sacos); ensaios de permeabilidade (Guelph); sondagens SPT com 

medição do torque (SPT-T); perfis de umidade e perfil de sucção. Em laboratório foram 

realizados ensaios de caracterização (granulometria, limites de Atterberg, densidade dos 

grãos e compactação); análise qualitativa da fração granular e da fração fina; microscopia 

eletrônica de varredura; e curva característica. Além da caracterização geotécnica básica, 

SOUZA NETO (2004) realizou um amplo estudo envolvendo ensaios edométricos 

convencionais e com sucção controlada, ensaios de cisalhamento direto convencionais e 

com sucção controlada, ensaios triaxiais, provas de carga em placas e ensaios com o 

equipamento Expansocolapsômetro (ECT). 

 

Neste item serão apresentadas informações referentes à caracterização básica e no item 

seguinte deste capítulo serão apresentados de forma sucinta alguns dos principais resultados 

obtidos através dos ensaios edométricos, das provas de carga e do Expansocolapsômetro 

realizados por SOUZA NETO (2004), os quais serão considerados na análise dos resultados 

desta pesquisa. 

 

3.3.1. Sondagem de simples reconhecimento com ensaio de penetração e medida do 

torque (SPT-T) 

 

As sondagens realizadas por SOUZA NETO (2004) tiveram como objetivo avaliar a 

variação espacial do perfil e a variação da resistência à penetração (N) e do torque (T) com 
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a profundidade e com a variação sazonal da umidade do solo. Para isso, foram realizadas 

duas campanhas, sendo uma no período chuvoso e a outra no período seco. A locação dos 

furos de sondagem, juntamente com outras atividades de campo, bem como a locação dos 

furos pressiométricos da presente pesquisa, estão indicadas nas Figuras 3.4 e 3.5. 

 

Na primeira campanha (período chuvoso) foram realizados três furos (SPT-T1, SPT-T2 e 

SPT-T3) formando uma triangulação em torno da área destinada aos outros ensaios de 

campo (Figura 3.4 e Figura 3.5). Um quarto furo (SPT-T4) foi realizado fora dos limites 

desta área com o objetivo de verificar se o perfil do solo próximo às edificações é 

semelhante aos demais. Todos os furos foram executados a seco com trado tipo concha. Na 

segunda campanha (período seco) foram realizados três furos (SPT-T1b, SPT-T2b e SPT-

T3b), sendo um a seco e dois por circulação d’água com o objetivo de avaliar a 

possibilidade de definir um critério de identificação para solos colapsíveis a partir da 

comparação dos resultados. 

 

Em ambas campanhas, os ensaios de penetração com medida do torque eram realizados a 

cada 0,50 m, até alcançar a condição de impenetrável ao trado. Uma vez alcançada a 

condição de impenetrável nos furos a seco, a sondagem era prosseguida por meio de 

circulação d’água, até os limites estabelecidos pela NBR 6484. 

 

A Figura 3.6 apresenta resultados típicos de sondagens realizadas na estação seca e estação 

úmida, próximas aos ensaios pressiométricos. Nesta Figura está apresentada a classificação 

da granulometria baseada na análise táctil-visual do solo; os índices de penetração (NSPT); 

os índices de torque, definido pela razão Tmáx / NSPT (DÉCOURT e QUARESMA FILHO, 

1994); e os teores de umidade referentes às duas estações, os quais são comparados com os 

resultados obtidos a partir de amostras coletadas do poço de amostragem, correspondendo 

ao período seco de 2001. As linhas tracejadas nos furos da primeira campanha (estação 

chuvosa) indicam a profundidade onde prosseguiu a sondagem por circulação d’água. 

Também está apresentada a umidade necessária para a saturação do solo, calculada a partir 

dos índices físicos dos corpos de prova moldados “in situ” para determinação da sucção do 

solo. 
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Figura 3.4. - Locação da área de estudo em relação ao campo experimental.
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Figura 3.5. - Locação das atividades de campo realizadas na área de estudo. 
 

Na Figura 3.7 apresenta-se uma seção geológico-geotécnica obtida a partir das sondagens 

com as cotas de cada amostra indeformada (bloco), dos ensaios de placa e dos ensaios com  

o equipamento Expansocolapsômetro (ECT), a serem mostrados no Capítulo 6 e dos 

ensaios pressiométricos (PMT) da atual pesquisa. 
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Figura 3.6. - Resultados de sondagem SPT-T com perfis de umidade e grau de saturação (SOUZA NETO, 2004). 
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Considerando a sondagem realizada na estação úmida (1a campanha), o solo é constituído 

de uma areia fina siltosa amarelada, apresentando duas camadas distintas (Figura 3.7). Uma 

camada superior, com espessura variando de 1,2 a 1,3 m, sem apresentar plasticidade, e 

com compacidade variando de fofa (N ≤ 4) a média (9 < N < 18). Na segunda camada, 

subjacente, o solo apresenta pouca plasticidade (3 ≤ IP ≤ 6 %), com espessura variando em 

torno de 1,0 a 4,0 m e compacidade variando de média a muito compacta (N > 50), porém 

esta última classificação ocorrendo já na condição de impenetrável a percussão. Ao 

comparar os perfis SPT-T1 e SPT-T1b (Figura 3.6) obtidos no final da estação chuvosa e da 

estação seca, respectivamente, observa-se um considerável aumento (45 a 55 %) no valor 

do índice de penetração no ensaio SPT-T1b, conseqüente do aumento da sucção do solo. O 

aumento no valor de N neste ensaio veio a classificar a areia de medianamente compacta a 

compacta (19 < N < 40) até 2 m de profundidade. 
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Figura 3.7. - Seção geológico-geotécnica do Campo Experimental (SOUZA NETO, 2004). 
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Nos furos realizados na área de estudo (Figura 3.5) a condição de impenetrável está 

próxima dos 3 m de profundidade, com a espessura do solo reduzindo à medida que 

aumenta a distância do furo em relação às edificações (Figura 3.7). Tomando-se como 

referência o furo SPT-T1, observa-se uma suave declividade (entre 3 e 4 %) na direção dos 

furos SPT-T2 e SPT-T3. As diferenças de cota entre o furo SPT-T1 (cota 319,85 m) e os 

furos SPT-T2 (cota 319,05 m) e SPT-T3 (cota 319,15 m) são 0,8 m e 0,7 m, 

respectivamente. No furo SPT-T4, o mais próximo das edificações (Figura 3.4), a condição 

de impenetrável a percussão ocorre em 5 metros de profundidade. Em todos perfis, o índice 

de torque, em geral, acompanha a mesma tendência do NSPT. 

 

É importante ressaltar que a classificação, quanto à compacidade, descrita no parágrafo 

acima reflete o período em que foram realizadas as sondagens, em sua maioria na estação 

úmida. Observa-se na Figura 3.6 um valor um pouco maior de N no primeiro 0,5 m, em 

relação à profundidade subseqüente, isto também foi observado por SOUZA NETO (2004) 

em outros perfis. Tal fato deve estar associado a maior exposição dessa camada às 

variações climáticas. 

 

Segundo SOUZA NETO (2004), a variação da resistência à penetração, por conseqüência 

das variações sazonais, mostra o quanto pode ser questionável um critério de identificação 

com base no valor de N, apenas. Além disso, o simples processo de circulação d’água 

mostrou-se ineficiente na saturação do solo, sugerindo que, nem sempre, a comparação de 

resultados de ensaios por circulação d’água na estação seca, com outros realizados no 

estado natural dará uma boa indicação da colapsibilidade do solo. É importante que a 

inundação dos 45 cm do solo, referente à penetração do amostrador seja avaliada em 

pesquisas futuras, pois caso o procedimento de inundação do solo envolva um tempo 

demasiadamente longo poderá perder o sentido prático. 

 

Em geral, os teores de umidade (Figura 3.6) referentes aos ensaios da primeira campanha 

(período úmido) foram sempre superiores aos obtidos durante a coleta das amostras 

(período seco). A única exceção foi verificada nos perfis de umidade dos ensaios SPT-T1 e 
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SPT-T1b, que tenderam a convergir na profundidade de 3,0 m, quase na condição de 

impenetrável. 

 

A umidade de saturação (Figura 3.6) foi cerca de duas vezes o valor da máxima umidade 

obtida na sondagem da primeira campanha (final da estação chuvosa), sugerindo que, para 

as condições de campo, a saturação é pouco provável de ocorrer neste solo. 

 

Estes resultados sugerem que as águas decorrentes das chuvas tendem a alterar todo a 

camada de solo colapsível, provavelmente devido a pequena espessura e elevada 

permeabilidade que esta apresenta. 

 

3.3.2. Coleta de amostras 

 

SOUZA NETO (2004) realizou a campanha de amostragem em Julho de 2001, 

correspondendo ao período seco da região. Foram obtidas amostras indeformadas (blocos) e 

amolgadas (sacos) para realização de ensaios de laboratório. Todos os procedimentos sobre 

as etapas da amostragem e cuidados referentes ao acondicionamento dos blocos foram 

detalhados pelo referido autor. Ao todo foram coletados nove blocos cúbicos com arestas 

variando entre 270 mm e 300 mm em um poço de 3 m de profundidade. A locação do poço, 

juntamente com outras atividades de campo realizadas estão indicadas nas Figuras 3.4 e 

3.5. Na escolha das profundidades de cada bloco levou-se em consideração o tamanho do 

bulbo de tensão a ser induzido ao terreno nos ensaios de provas de carga em placas 

realizados. Considerou-se uma placa circular com diâmetro (D) de 0,80 m e um bulbo 

correspondente a 2,5 D (2 m). 

 

Na Figura 3.8 está apresentado um resumo da campanha de amostragem, onde está indicada 

a profundidade de cada bloco e a cota (319,55 m) do nível do terreno. Vale ressaltar que na 

área de estudo há uma declividade da ordem de 3 %, resultando numa diferença de cota em 

torno de 0,40 m entre a locação do poço e a dos demais ensaios de campo. 
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Camada Data 
Bloco 

Nº 
Prof. (m)

Posição dos blocos no bulbo de pressão 

Cota do nível do terreno: 319,55m 

03/07/01 1 e 2 0,5 a 0,8 
1 

04/07/01 3 e 4 1,0 a 1,3 

04/07/01 5 e 6 1,5 a 1,8 
2 

05/07/01 7 e 8 2,0 a 2,3 

NSPT > 50 05/07/01 9 2,5 a 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. - Resumo da campanha de amostragem (SOUZA NETO, 2004). 

 

 

3.3.3. Ensaios de caracterização – granulometria, peso específico dos grãos e limites de 

consistência 

 

Os ensaios de caracterização física foram realizados de acordo com as metodologias da 

norma brasileira: NBR 7181 para a granulometria; NBR 6508 para o peso específico dos 

grãos; e NBR 6459 para os limites de liquidez e plasticidade. 

 

Os ensaios foram realizados a partir das amostras amolgadas (sacos) obtidas durante a 

moldagem dos blocos. No caso dos ensaios de granulometria, também foram realizados 

ensaios sem o uso do defloculante. 

 

Na Figura 3.9 estão apresentadas as curvas granulométricas referentes aos ensaios 

realizados com o uso do defloculante. Na Tabela 3.4 é apresentado um resumo das frações 

do solo com outros resultados de caracterização (peso específico relativo dos grãos, Gs, e 

limites de Atterberg). Está apresentada também a classificação das amostras no Sistema 

Unificado. 
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Figura 3.9. - Curvas granulométricas – ensaio com defloculante (SOUZA NETO, 2004). 

 

 

O solo apresenta uma granulometria, predominantemente grossa, com menos de 50 % 

(entre 12 e 26 %) passando na peneira 200 (# 0,075 mm). A fração predominante é areia 

fina, com percentual variando entre 69 e 78 %, enquanto a porcentagem de argila varia no 

intervalo de 7 e 16 %, com maior concentração a partir de 1,5 m de profundidade. 

 

Os valores do peso específico relativo dos grãos Gs (2,64 a 2,67) sugerem uma mineralogia, 

predominantemente, composta do mineral Quartzo (2,67). Embora a porcentagem de silte 

seja pequena (≤ 5 %), a relação silte/argila tende a decrescer com a profundidade até 2,5 m, 

indicando haver uma pequena lixiviação da argila da camada superior para as mais 

profundas, aumentando na camada de 2,5 a 2,8 m. 
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Tabela 3.4. - Resumo dos resultados de caracterização – ensaios com defloculante (SOUZA NETO, 2004). 

 

Composição Granulométrica (%) - ABNT 

Areia 

Limites de 

Atterberg (%) 
Prof. 

(m) 

% Pass.

#200 
Gs 

Arg. Silte 

fina média grossa 

Pedr. 

LL LP IP 

Silte/Arg. Ia USCS 

0,5-0,8 12 2,67 7 2 78 12 1 0 NL NP ----- 0,29 ---- SP-SM 

1,0-1,3 14 2,64 9 3 74 13 1 0 14 NP ----- 0,33 ----- SP-SM 

1,5-1,8 19 2,64 14 2 70 13 1 0 16 12 4 0,14 0,3 SM 

2,0-2,3 21 2,64 15 0,5 69 12 0,5 3 17 15 3 0,03 0,2 SM 

2,5-2,8 25 2,64 16 5 69 10 0 0 19 13 6 0,31 0,4 SM/SC 
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Até a camada de 1,0 a 1,3 m (amostras 1 e 2) o solo não apresenta comportamento plástico, 

embora apresente mais de 12% de finos. Isto gera um inconveniente quanto à aplicação da 

classificação USCS, pois para percentual de finos superior a 12 % faz-se necessária a 

identificação do solo na carta de plasticidade. Uma vez que os percentuais de finos das 

respectivas amostras (12,3 e 13,8 %) encontram-se próximos a este limite, o bom senso 

conduz a classificá-las no grupo SP-SM (areia fina siltosa mal-graduada), o qual seria 

restrito a solos com percentuais de fino entre 5 e 12 %. 

 

As demais amostras apresentaram tanto maiores percentuais de finos quanto uma pequena 

plasticidade (3 < IP < 6), o que permite classificá-las no grupo SM. A única ressalva é feita 

para a amostra referente às profundidades 2,5 a 2,8 m, cuja fração fina enquadrou-se, na 

Carta de Plasticidade, na zona de fronteira entre os grupos ML e CL, definida pelos pontos 

acima da linha A com IP entre 4 e 7 %, resultando numa dupla classificação (SM/SC). Nas 

amostras que apresentam alguma plasticidade, o índice de atividade foi inferior a 0,75, 

indicando a não existência de minerais argílicos expansivos na fração argila. 
 

3.3.4. Índices físicos, perfis de umidade e de sucção 
 

Durante a amostragem, foram moldados corpos-de-prova a cada 0,25 m ao longo da 

profundidade para obtenção do teor de umidade, índices físicos (peso específico, índice de 

vazios, grau de saturação e porosidade) e sucção do solo.  
 

Na Figura 3.10 apresentam-se as variações da granulometria, considerando os resultados 

dos ensaios realizados com o uso do defloculante, dos índices físicos, do teor de umidade e 

da sucção do solo com a profundidade. Estes três últimos obtidos em corpos-de-prova 

moldados durante a campanha de amostragem. Não se observou tendência de variação do 

peso específico (γd) seco com a profundidade (Figura 3.10b). Os valores variam entre 16 e 

18 kN/m3. O peso específico médio do perfil é de 16,9 kN/m3, estando dentro da faixa 

normalmente observada em outros solos arenosos colapsíveis (17 kN/m3) conforme 

THORNTON e ARULANANDAN (1975). Os pesos específico seco e natural (γnat) foram 

próximos, com diferença máxima de 15 % na profundidade de 2 m. No restante do perfil 

essa diferença variou entre 1 e 5 %. 
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Figura 3.10. - Variação da granulometria com defloculante, umidade, grau de saturação e sucção com a profundidade, obtidos durante a 

amostragem em Julho/2001 (SOUZA NETO, 2004). 
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Os teores de umidade (Figura 3.10c), para profundidades inferiores a 1,5 m, variaram entre 

1 e 2 %. Para profundidades superiores, em geral, os teores de umidade variaram entre 2 e 4 

%, provavelmente devido ao maior teor de argila (Figura 3.10a) que se observa a partir 

desta profundidade. Estes baixos valores são um reflexo da seca que assolava a região no 

ano de 2001. Resultados semelhantes foram encontrados por FERREIRA (1995) em outra 

localidade de Petrolândia. Para estes valores, o grau de saturação (S) varia entre 5 e 10 % e 

entre 10 e 20 % para profundidades inferiores e superiores a 1,5 m, respectivamente. 

 

Os valores de sucção determinados pelo método do papel filtro (Figura 3.10f) foram 

elevados, na faixa de 10 a 20 MPa, aproximadamente Para valores dessa ordem, destaca-se 

a impossibilidade de monitoramento da sucção no campo através de tensiômetros. 

 

3.3.5. Ensaio de permeabilidade “in situ” 

 

Para avaliação da condutividade hidráulica do solo, foram realizados ensaios de 

permeabilidade de campo através do permeâmetro Guelph. Este equipamento permite 

realizar ensaio pontual de carga constante, fornecendo diretamente a permeabilidade 

saturada (Kfs) e o potencial mátrico de fluxo (φm) do solo. Caso o valor da sucção no solo 

seja determinado, o ensaio também permite a obtenção, indiretamente, da condutividade 

hidráulica não saturada (K) para aquele solo naquela sucção, utilizando-se os valores de Kfs 

e φm obtidos durante a realização do ensaio. 

 

Os ensaios de permeabilidade foram realizados paralelamente a duas outras campanhas 

durante a estação seca da região. A primeira campanha de ensaios ocorreu durante a 

amostragem, enquanto a segunda campanha foi feita durante a realização de ensaios 

pressiométricos da pesquisa atual, totalizando 11 ensaios em quatro furos em localizações 

distintas do terreno (Figura 3.4 e Figura 3.5). Os resultados estão apresentados na Figura 

3.11 e na Tabela 3.5, com a granulometria do solo referente aos ensaios realizados com 

defloculante e os índices de vazios em profundidades equivalentes às dos ensaios. 
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Figura 3.11. - Resultados de permeabilidade saturada Kfs “in situ” com o permeâmetro 

Guelph (SOUZA NETO, 2004). 

 

Tabela 3.5. - Resumo dos resultados dos ensaios de permeabilidade “in situ” (SOUZA 

NETO, 2004). 

Camada Prof.(m) Mês / Ano Furo Kfs  
(cm/s) 

Kfs médio 
(cm/s) 

e 

GH1 5,74 x 10-3 

Julho/2001
GH2 1,44 x 10-3 0,5 

Nov./2002 GH3 9,73 x 10-3 

5,64 x 10-3 0,67 

Julho/2001 GH1 8,44 x 10-3 

GH3 -0,47 x 10-3 

1 

1 
Nov./2002

GH4 -1,22 x 10-3 

8,44 x 10-3 

(válido o valor 

positivo) 

0,66 

Julho/2001 GH2 3,91 x 10-3 

1,5 
Nov./2002 GH3 3,96 x 10-3 

3,93 x 10-3 0,65 

2 Nov./2002 GH3 3,74 x 10-3 0,64 

Nov./2002 GH1 1,82 x 10-3 

2 

2,5 
Nov./2002 GH3 0,481 x 10-3 

1,15 x 10-3 0,56 
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Estes resultados mostram que o solo considerado possui elevada permeabilidade saturada 

(típico de solos arenosos) com tendência a diminuir com a profundidade. Esta tendência 

está coerente com os valores dos índices de vazios correspondentes e as características 

granulométricas do solo, cuja análise táctil-visual de amostras coletadas do trado durante a 

realização dos furos, indica aumento no teor de argila e um comportamento plástico a partir 

da profundidade de 1,5 m, tal como os resultados dos ensaios de caracterização 

apresentados na Tabela 3.4. 

 

3.3.6. Análise mineralógica da fração granular e da fração fina (silte e argila) 

 

Embora o conhecimento da mineralogia não seja normalmente utilizado em um projeto 

geotécnico, a análise mineralógica é de grande auxílio na interpretação de resultados de 

ensaios de laboratório e no comportamento de campo. Em sua tese de doutorado SOUZA 

NETO (2004) realizou a análise mineralógica da fração granular (areia), utilizando uma 

lupa binocular pertencente ao Laboratório de Geologia Sedimentar (LAGESE) do 

departamento de Geologia da UFPE, com a participação direta da Professora Lúcia 

Valença. Uma vez que este equipamento provinha de uma câmera fotográfica acoplada, foi 

possível obter fotos desta fração do solo. 

 

Na Figura 3.12 estão apresentados alguns resultados representativos do perfil. Nas análises, 

não foram observadas variações significativas quanto ao formato dos grãos. A fração 

granular é composta, essencialmente, de quartzo, com formato dos grãos variando de 

arredondado a subarredondados na fração areia fina a média (0,062 mm < φgrãos < 2 mm). 

Na profundidade de 2,5 m (Figuras 3.12e, 3.12f), alguns grãos apresentam-se revestidos por 

uma película de óxido de ferro, resultando na tonalidade avermelhada. Na fração areia 

grossa e pedregulho (φgrãos > 2 mm) o formato dos grãos varia de subarredondado a 

subanguloso. 

 

A natureza mineralógica da fração fina pode ter forte influência no processo do colapso. 

Solos que contém, na fração argila, minerais de natureza dispersiva (ex: montmorilonita) 
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podem ter seu potencial de colapso aumentado devido à interação química com o líquido 

permeante. Daí a importância em identificar a mineralogia da fração fina do solo. 

 

 

 
(a) Prof.: 1,5 a 1,8m (0,062 <φgrão mm < 2) 

 

 
(b) Prof.: 2,0 a 2,3m (0,062 < φgrão mm < 2)

 
(c) Prof.: 1,5 a 1,8m (φgrão > 2mm) (d) Prof.: 2,0 a 2,3m (φgrão > 2mm) 

 
(e) Prof.: 2,5 s 2,8m (0,062 <φgrão mm < 2) (f) Prof.: 2,5 s 2,8m (0,062 <φgrão mm < 2) 

 
Figura 3.12. - Análise mineralógica da fração areia por lupa binocular (SOUZA NETO, 

2004). 
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A análise mineralógica da fração silte e da fração argila foi realizada através de difração de 

Raio X. Através das análises dos difratogramas observou-se que a mineralogia das três 

amostras foi similar. A fração argila possui como principais componentes os minerais 

Caulinita (3,57 
o
A - 7,16 

o
A ) e Ilita (5,04 

o
A - 10,1 

o
A ). Na fração silte, predomina o mineral 

Quartzo (3,34 
o
A - 4,26 

o
A ). 

 

SOUZA NETO (2004) conclui que a predominância de minerais de natureza pouco 

dispersiva nos solos estudados nesta pesquisa sugere que a interação química deve ter um 

papel secundário no processo do colapso, sendo este dominado pela perda de resistência 

dos vínculos devido à redução da sucção. 
 

3.3.7. Análise da micro-estrutura do solo 
 

A análise da micro-estrutura do solo foi feita por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) da UFPE, tendo 

como principal objetivo avaliar o modelo estrutural representativo para o solo em estudo. 

Na análise das micrografias, contou-se com a ajuda do Professor Sílvio Romero do 

DEC/UFPE. 
 

Na Figura 3.13 estão apresentados os resultados representativos das amostras 1 (0,5 a 0,8 

m), 2 (1,0 a 1,3 m) e 3 (1,5 a 1,8 m). A estrutura do solo é caracterizada por grãos de 

quartzo revestidos, total ou parcialmente, por partículas de argila e silte e, quase sempre, 

não se estendendo ou formando pontes. Das micrografias analisadas, apenas a da Figura 

3.13f (amostra 3) apresenta ponte de argila e silte interligando os grãos de quartzo, como 

também maior revestimento dos grãos do que as amostras 1 e 2 (Figuras 3.13a a 3.13b). A 

porosidade é do tipo de empacotamento simples, observando poucos canais, similar à 

observada por FERREIRA (1995) para outro local de Petrolândia. 
 

A predominância do silte como material de ligação sugere que grandes variações na sucção 

devem ocorrer em um curto espaço de tempo com o processo de umedecimento. Com isso, 
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é de se esperar que todo o processo do colapso ocorra de forma muito rápida com o 

umedecimento (SOUZA NETO, 2004). 

 

   
Amostra 1 (prof. 0,5 a 0,8 m): (a) e (b) grãos de quartzo na dimensão de areia fina e silte (parcialmente 
revestidos por películas de fração menores) conectados com grãos de quartzo na dimensão de areia média. 

   
Amostra 2 (prof. 1,0 a 1,3 m): (c) grãos de quartzo na dimensão de areia fina circundados por grãos de 

quartzo na dimensão de areia média e fina, formando um pacote; (d) semelhante às micrografias (a) e (b). 

   
Amostra 3 (prof. 1,5 a 1,8 m): (e) similar a micrografia (f); presença de pontes de argila e silte interligando os 

grãos de quartzo, apresentando maior revestimento que as Amostras 1 e 2. 

Figura 3.13. - Resultados de microscopia eletrônica de varredura (SOUZA NETO, 2004). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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3.3.8. Curva característica 

 

As curvas características de cada amostra foram obtidas pelo método do papel filtro, os 

ensaios envolveram tanto o umedecimento quanto secagem. 

 

Na Figura 3.14 estão apresentadas as curvas características (secagem e umedecimento) com 

a umidade gravimétrica (relação entre o peso da água e o peso seco do solo) no eixo das 

ordenadas. A forma das curvas é típica de solo arenoso. Há um trecho inicial onde se 

observa grande variação na umidade com pequena variação da sucção, seguido por outro 

trecho onde pequenas variações de umidade ocorrem com o grande aumento da sucção. A 

interseção destes dois trechos caracteriza a umidade residual. Observa-se também aumento 

da inclinação do segundo trecho com a profundidade, sugerindo aumento da umidade 

residual com o teor de argila, uma vez que esta fração do solo tende a aumentar com a 

profundidade (Tabela 3.4). 

 

Os dados referentes à curva característica obtida pelo processo de secagem não evidenciam, 

com clareza, o comportamento de histerese, podendo as diferenças observadas entre os 

valores referentes ao umedecimento e secagem corresponderem à própria variabilidade 

estrutural do solo. Caso a histerese fosse evidenciada, os dados experimentais referentes à 

secagem posicionariam acima da curva de umedecimento, representada na Figura 3.14 pela 

linha cheia, obtida por interpolação gráfica aos pontos correspondentes. 

 

A Figura 3.15 representa as curvas características com o grau de saturação (S) no eixo das 

ordenadas. Considerando os dados experimentais (umedecimento e secagem) e a umidade 

volumétrica na condição de saturação, os dados foram ajustados segundo a proposta de 

VAN GENUTCHEN (1980). Como se pode perceber nesta figura, em nenhuma amostra os 

dados experimentais indicam algum ponto de inflexão que evidencie o valor de entrada de 

ar. 

 

Das curvas ajustadas (Figura 3.15) pode-se perceber que a sucção correspondente ao valor 

de entrada de ar (primeiro ponto de inflexão) foi da ordem de 1kPa, para algumas amostras,  
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Figura 3.14. - Curvas características: a) Blocos 1 e 2 (Prof.: 0,5-0,8m); b) Blocos 5 e 6 

(Prof.: 1,0-1,3m); c) Blocos 5 e 6 (Prof.: 1,5-1,8m); e d) Blocos 5 e 7 (Prof. 2,0-2,3m) 

(SOUZA NETO, 2004). 
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      (c)      (d) 

Figura 3.15. - Curvas características: (ua-uw) vs S, ajustadas segundo a equação de VAN 

GENUTCHEN (1980): a) Blocos 1 e 2 (Prof.: 0,5-0,8m); b) Blocos 5 e 6 (Prof.: 1,0-1,3m); 

c) Blocos 5 e 6 (Prof.: 1,5-1,8m); e d)Blocos 5 e 7 (Prof. 2,0-2,3m) (SOUZA NETO, 2004). 
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e não excedendo este valor para outras. Baseado nos outros perfis de umidade obtidos na 

estação úmida e em dados experimentais de curvas características apresentados por 

SOUZA NETO (2004), este autor sugere que sucções da ordem do valor de entrada de ar é 

pouco provável de ocorrer no campo, sob condições normais. 

 

3.4. ENSAIOS EDOMÉTRICOS 

 

SOUZA NETO (2004) realizou ensaios edométricos convencionais e com sucção 

controlada. Os ensaios edométricos convencionais objetivaram avaliar a influência do 

estado de tensão, a classificação da colapsibilidade e avaliação do colapso parcial. Outro 

objetivo foi avaliar propostas de previsão de recalques de colapso com base nos resultados 

destes ensaios, cujos resultados serão comentados e discutidos no Capítulo 6. Os ensaios 

edométricos com sucção controlada teve como objetivo fornecer parâmetros do solo a 

serem utilizados em modelos constitutivos. A Tabela 3.6 apresenta uma síntese dos ensaios 

realizados por este autor. 

 

 

Tabela 3.6. - Resumo da quantidade de ensaios edométricos realizados por SOUZA NETO 

(2004). 

ENSAIO / TIPO CAMADA AMOSTRA PROF. 
(m) EDN EDI EDN* EDNC EDIC EDS EDSC CLRS EDSV 

BL 01 e 02 0,5 a 0,8 03 02  02 03 07 ----- ---- ----- I BL 03 e 04 1,0 a 1,3 06 02  02 02 07 02 04 01 
BL 05 e 06 1,5 a 1,8 04 02  02 02 07 02 04 01 II BL 07 e 08 2,0 a 2,3 04 2 -----  02 07 02 04 ----- 

 SPT > 50 BL 09 2,5 a 2,8 03 2 -----  02 07 ----- ----- ----- 
EDN = ensaio edométrico na umidade natural; 

EDI = ensaio edométrico inundado. 

EDN* = ensaio edométrico com teor de umidade superior ao da estação seca. 

EDNC = ensaio edométrico na umidade natural em amostra compactada. 

EDIC = ensaio edométrico inundado em amostra compactada. 

EDS = ensaio edométrico simples. 

EDSC = ensaio edométrico com sucção constante. 

CLRS = ensaio de colapso com redução gradativa da sucção. 

EDSV = ensaio edométrico com sucção variável. 
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Dentro dos ensaios convencionais foram realizados ensaios edométricos na umidade natural 

de campo na época da coleta das amostras, identificados pela sigla EDN; ensaios em 

amostras pré-inundadas, identificados pela sigla EDI. Estes ensaios tiveram o objetivo 

principal de compor os pares de curvas dos ensaios edométricos duplos. 

 

Numa série de ensaios sem inundação, os corpos-de-prova foram pré-umedecidos, sob 

diferentes teores de umidade, sem atingir a saturação. O objetivo desses ensaios foi avaliar 

o colapso do solo sob diferentes graus de saturação, definido como “colapso parcial”, 

conforme SOUZA NETO (2004). Estes ensaios foram identificados pela sigla EDN*. 

 

Além dos ensaios supramencionados, foram realizados também ensaios convencionais em 

amostras compactadas, os quais não serão considerados na atual pesquisa. 

 

A seguir serão apresentados alguns resultados de ensaios (EDN, EDI e EDN*), devido a 

importância na atual pesquisa. Os objetivos de avaliar a classificação da colapsibilidade e 

avaliar propostas de previsão de recalques de colapso com base nos resultados destes 

ensaios, serão comentados e discutidos no Capítulo 6 junto com os resultados obtidos nesta 

pesquisa. 

 

A Figura 3.16 ilustra resultados típicos de ensaios edométricos realizados com a areia 

siltosa colapsível (Camada I) de Petrolândia – PE. Resultados de ensaios edométricos 

referentes à Camada II podem ser encontrados em SOUZA NETO (2004) e no Capítulo 6 

desta dissertação. 

 

As Figuras 3.16(a) e (b) apresentam resultados típicos de ensaios realizados em amostras na 

umidade natural de campo (EDN) e inundadas (EDI) necessárias para compor o par de 

curvas dos ensaios edométricos duplos. Nas Figuras 3.16(c) e (d) estão apresentadas as 

curvas deformação volumétrica (εv) versus o logaritmo da tensão vertical (σv log) referentes 

a ensaios edométricos simples (EDS) sob diferentes tensões verticais de inundação. Os 

ensaios foram realizados objetivando a obtenção das deformações de colapso (εc) sob 

diferentes tensões de inundação (σvi), fornecendo curvas εc versus σvi (Figura 3.16e e f). 
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Figura 3.16. – Curvas: (a) e (b) ensaios edométricos duplos; (c) e (d) εv versus σv log; (e) e 

(f) variação de εc com σvi  da Camada I (SOUZA NETO, 2004). 
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Para os níveis de tensões adotados nos ensaios, em geral o comportamento de εc é de 

aumento com a tensão vertical de inundação (ver Figura 3.16f). A exceção se verifica na 

amostra da profundidade de 0,5 a 0,8 m (Figura 3.16e), onde se observa uma redução de εc 

com a tensão vertical de inundação, em torno da tensão de 320 kPa. 

 

Na Figura 3.17 apresentam-se exemplos das variações das deformações de colapso total (εc) 

e colapso parcial com a tensão vertical (σv) para as amostras da Camada I, calculadas 

considerando a diferença das deformações dos corpos-de-prova dos ensaios EDN e EDI e 

entre os corpos de prova dos ensaios EDN e EDN*, respectivamente. Apresentam-se 

também as razões entre εc (parcial) /εc (total) para cada tensão vertical de inundação. 

 

Como se pode perceber na Figura 3.17a, para a amostra de 0,5 a 0,8 m, tomando-se como 

referência uma tensão de 100 kPa e um grau de saturação da ordem de 15 %, a deformação 

de colapso parcial foi cerca de 70 % da deformação de colapso total. Na amostra entre 1,0 e 

1,3 m de profundidade (Figura 3.17b) o colapso parcial nesta mesma tensão foi da ordem 

de 55 % do colapso total. 

 

Com base nesses resultados, SOUZA NETO (2004) conclui que variações no teor de 

umidade, tal como as observadas no perfil de sondagem apresentado na Figura 3.6, sem que 

alcance a saturação, podem ser suficientes para provocar intenso colapso parcial no solo. 

Ressalta também que o uso de uma solução que tem por princípio a pré-inundação do solo 

pode ter um efeito limitado caso o solo não seja suficientemente umedecido ou o grau de 

saturação alcançado no umedecimento não seja mantido durante a construção. Em tais 

situações, o solo pode continuar sendo colapsível, com o colapso vindo a ser deflagrado em 

um futuro umedecimento. A magnitude do colapso parcial com a variação do grau de 

saturação dependerá do tipo de solo, em geral, sendo mais intenso nos solos arenosos com 

pouco finos, onde pequenas variações na umidade podem provocar grande variação na 

sucção, tal como as amostras da Camada I. 
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Figura 3.17. - Variação das deformações de colapso total e parcial com a tensão vertical 

para as amostras da Camada I (SOUZA NETO, 2004). 
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3.5. ENSAIOS DE COLAPSO IN SITU 

 

Os ensaios de colapso in situ foram realizados durante a estação seca. Basicamente 

consistem de um ensaio de carregamento em placa, onde o solo é carregado e inundado 

após a estabilização do recalque numa determinada tensão (tensão de inundação). Estes 

ensaios procuraram simular a situação mais comum sujeita a uma fundação direta assente 

em um solo condicionalmente colapsível, ou seja, carregamento (construção da obra) no 

período seco e, posteriormente submetida a um processo de umedecimento, o qual resultará 

nos recalques de colapso. 

 

Foram realizados dois grupos de ensaios: Grupo 1- provas de carga superficiais e Grupo 2 - 

provas de carga em profundidades (Expansocolapsômetro). O objetivo dos ensaios do 

Grupo 1 foi de servir de referência para as previsões de recalques de colapso, que serão 

apresentadas e discutidas no Capítulo 6. Os ensaios do Grupo 2 foram realizados com o 

objetivo de obter as deformações de colapso, representativas das camadas de solo 

envolvidas pelo bulbo de tensões dos ensaios do Grupo 1, a serem aplicadas na previsão de 

recalques. 

 

Nos ensaios do Grupo 1, após a estabilização dos recalques de colapso, novos estágios de 

carregamento foram aplicados até o solo atingir uma condição de ruptura. Nestes ensaios, 

as tensões de inundação foram 60 kPa (σvi  ≅ 1/6σrn), e 100 kPa, (σvi ≅ 1/3σrn). Nos 

ensaios do Grupo 2, as tensões de inundação foram 15, 30, 60 e 100 kPa. 

 

A definição das tensões onde foram efetuadas as inundações (σvi) foi com base nos tipos de 

edificações predominantes no local de pesquisa e que resultassem num FS > 3, 

considerando a capacidade de carga do solo na condição natural. Neste caso, tomou-se 

como referência o resultado da prova de carga na umidade natural apresentado por 

FUCALE (2000), onde obteve-se uma tensão de ruptura em torno de 360 kPa. Este ensaio 

foi realizado no mesmo campo experimental de FERREIRA (1995), em Petrolândia - PE, 

num solo similar ao estudado na atual pesquisa. 
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3.5.1. Metodologia dos ensaios do Grupo 1 

 

A locação das provas de carga, em relação aos outros ensaios de campo realizados, está 

indicada nas Figuras 3.4 e 3.5, sob as siglas PC01 (prova de carga 1) e PC02 (prova de 

carga 2). 

 

Nas provas de carga foi utilizada uma placa circular rígida com diâmetro de 80 cm em uma 

cava de 1,0 m de diâmetro com profundidade de 0,5 m da superfície do terreno. O fundo da 

cava foi devidamente nivelado e coberto com uma fina camada de areia lavada de maneira 

a fazer uma infiltração uniforme. Sensores eletrônicos foram instalados em 4 posições 

abaixo da placa para observar o avanço da frente de umedecimento. 

 

O início da inundação foi realizado lançando-se um grande volume de água sobre o centro 

da placa, sob uma vazão mínima de 0,11 l/s, até formar uma lâmina d’água que oscilava 

entre 50 e 70 mm. 

 

Para execução das provas de carga de referência, foi utilizado um macaco hidráulico com 

capacidade de 70 tf, alimentado por uma bomba hidráulica manual. O sistema de reação 

empregado consistiu de uma cargueira (caminhão caçamba de três eixos carregado com 

solo e pedras), com capacidade de aplicar até 15 tf. O macaco foi aplicado diretamente no 

eixo traseiro do caminhão, utilizando uma rótula para melhor centralização da carga, 

impedindo assim a inclinação do eixo e a rotação da placa. SOUZA NETO (2004) detalha 

todos os procedimentos adotados nas provas de carga em placa. 

 

Nestes ensaios, o avanço da frente de umedecimento foi acompanhado utilizando um 

sistema de alarme eletrônico composto de sirene e indicador analógico, o qual registra, por 

meio de um sensor instalado no solo, a variação de umidade provocada pelo umedecimento 

do solo. Este sistema não fornece informações quanto ao valor de umidade. Serve apenas de 

um indicador da profundidade da frente de umedecimento. Este sistema também foi 

utilizado na realização dos ensaios pressiométricos inundados da presente pesquisa. 
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3.5.2. Metodologia dos ensaios do Grupo 2 

 

Os ensaios do Grupo 2 foram realizados utilizando o equipamento denominado 

“Expansocolapsômetro” desenvolvido por FERREIRA e LACERDA (1993). Esta 

nomenclatura foi atribuída uma vez que o equipamento permite, em princípio, medir tanto o 

colapso quanto expansão no campo. Este equipamento permite a realização de ensaios de 

colapso no campo ao longo da profundidade, utilizando uma placa tamanho miniatura (10 

cm) em um furo aberto a trado. A inundação é feita através de um reservatório 

independente que permite o controle da vazão e a medição do volume de água consumido 

durante a inundação. SOUZA NETO (2004) utilizou uma versão aperfeiçoada do 

equipamento a partir da proposta desses autores e de MAHMOUD et al. (1995). 

 

Nesta versão utilizou-se o permeâmetro Guelph para servir de sistema de inundação. O 

Guelph possui uma escala interna, onde pode-se monitorar o consumo de água durante o 

ensaio, além do controle da vazão, que pode ser feito por meio de uma torneira num 

recipiente de água alimentado por este equipamento, instalado na parte inferior. Na Figura 

3.18 está apresentado, esquematicamente, um desenho da versão do Expansocolapsômetro 

utilizado e o acoplamento dos dois equipamentos. 

 

A locação dos ensaios com o Expansocolapsômetro, em relação aos outros ensaios 

realizados, também está indicada nas Figuras 3.4 e 3.5, sob as siglas ECTi-j, onde i é o 

número do furo e j o número do ensaio. Os furos foram posicionados numa área delimitada 

pelas duas provas de carga dos ensaios de referência. A distância mínima entre dois furos 

foi 1,0 m, evitando assim qualquer influência da inundação de um ensaio sobre o outro. 

Foram realizados um total de 14 ensaios, distribuídos em oito furos. 

 

Os ensaios foram realizados nas profundidades de 0,5; 1,0 e 1,5 m, dentro dos limites do 

bulbo de tensões dos ensaios do Grupo 1 (0,5 a 2,5 m) (ver Figura 3.19). O procedimento 

geral deste ensaio consiste em: 1) abertura de um furo através de um trado e nivelamento da 

base do furo; 2) montagem e nivelamento do equipamento; 3) aplicação dos carregamentos  
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Figura 3.18. - Representação esquemática do equipamento Expansocolapsômetro e o 

acoplamento com o permeâmetro Guelph (SOUZA NETO, 2004). 

 

 

e medições das respectivas deformações; 4) umedecimento do solo abaixo da placa; 5) 

estimativa da profundidade da frente de umedecimento. 

 

O umedecimento do solo foi realizado sob uma razão de fluxo de cerca de 0,25 ml/s. A 

estimativa da profundidade da frente de umedecimento foi determinada com base no teor de 

umidade do solo abaixo da placa depois dos ensaios. Foi observado que variações 

significativas  no  teor  de  umidade  ocorreram até uma profundidade próxima dos 120 mm  
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Figura 3.19. - Representação esquemática das profundidades dos ensaios com o 

Expansocolapsômetro, em relação ao bulbo de tensões dos ensaios de placa de referência 

(SOUZA NETO, 2004). 

 

 

abaixo da placa, quase na metade do bulbo de tensões (200 mm). Maiores informações 

sobre os procedimentos adotados na realização dos ensaios com o Expansocolapsômetro 

podem ser obtidas em SOUZA NETO (2004). 

 

3.5.3. Resultados dos ensaios do Grupo 1 

 

Na Figura 3.20 estão apresentadas as curvas tensão-recalque referentes às duas provas de 

cargas realizadas, onde observa-se proporcionalidade entre os recalques de colapso com a 

tensão vertical de inundação. Até a tensão de inundação (100 kPa para o ensaio PC01 e 60 

kPa para o ensaio PC02), antes de iniciar o umedecimento do solo, os recalques totais 

foram pequenos (1,24 mm no ensaio PC01 e 0,56 mm no ensaio PC02). Os colapsos 

(parcela de recalque devido à inundação) foram de 45 mm para o ensaio PC01 e 20,5 mm 

para o ensaio PC02. No caso do ensaio PC02 o colapso observado aproxima-se do critério 

de ruptura técnica da NBR 6489/84 (25 mm), enquanto no ensaio PC01 o colapso 

ultrapassa em 20 mm este valor. 
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Figura 3.20. - Curvas tensão vs. recalques das provas de carga (SOUZA NETO, 2004). 

 

 

A Figura 3.21 apresenta as variações dos recalques de colapso, consumo de água necessário 

para umedecer o solo em cada profundidade e o avanço da frente de umedecimento. Os 

dados relacionando profundidade inundada (D) com o tempo (t) foram ajustados segundo a 

proposta de EL-EHWANY e HOUSTON (1990), resultando em boa concordância entre os 

valores experimentais e a curva ajustada. O volume total de água consumido para o 

umedecimento de cada profundidade especificada pela instrumentação, não definiu com 

clareza uma tendência que possa ser expressa por uma função. 

 

A maior parte do recalque de colapso (43,5 mm, ou seja, aproximadamente 96 %) ocorreu 

num tempo de aproximadamente 100 minutos, consumindo cerca de 600 litros de água 

(Figura 3.21a). Neste exato momento a frente de umedecimento alcançou uma 

profundidade próxima dos 0,90 m abaixo da placa (Figura 3.21b). O volume adicional de 

água (cerca de 700 litros) não resultou num colapso significante. Estes resultados sugerem 

que a  maior  parte  dos  recalques  de  colapso  ocorrerá  na  metade  superior  do  bulbo  de  
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Figura 3.21. - Recalque, consumo de água e profundidade inundada em função do tempo 

(SOUZA NETO, 2004). 

 

 

tensões, embora a frente de umedecimento tenha alcançado o bulbo de tensões por inteiro 

(1,6 m abaixo da placa). 

 

Com base nos resultados apresentados, SOUZA NETO (2004) concluiu que a maior 

influência da inundação nos recalques de colapso deverá estar limitada a uma profundidade 

equivalente ao diâmetro da placa. Esta profundidade pode ser maior no caso da existência 

de camadas subjacentes com maior susceptibilidade ao colapso (ex: camadas 
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verdadeiramente colapsíveis) submetidas a um grau de saturação superior ao crítico (limite 

inferior) para o estado de tensão atuante. 

 

Considerando, ainda, os resultados do avanço da frente de umedecimento e uma fundação 

direta com cerca de 1m x 1m de lado, apoiada a 1,0 m da superfície do terreno na areia 

colapsível de Petrolândia, é possível que a frente de umedecimento alcance o primeiro 

metro sob a fundação (2 m da superfície do terreno) entre 5 e 9 horas, caso ocorra 

precipitações pluviométricas intensas, a qual associadas à deficiência de drenagem, 

possibilite o acúmulo de água próximo a um elemento de fundação, tal como se observa na 

área da Escola Agrícola. 

 

Mesmo em um ano de baixa pluviometria, é possível que precipitações entre 35 mm e 40 

mm (ou superiores) possam ocorrer em apenas uma noite no período chuvoso. Assim, as 

condições descritas no parágrafo anterior são possíveis de ocorrer e podem justificar vários 

danos observados nas edificações da escola. Além disso, a constatação de uma camada com 

maior susceptibilidade ao colapso entre 1,0 m a 2,0 m da superfície do terreno é um fator 

agravante, o que pode justificar a intensificação dos danos observados. 

 

3.5.4. Resultados dos ensaios do Grupo 2 

 

Na Figura 3.22 estão apresentados típicos resultados de ensaios de colapso in situ 

realizados com o Expansocolapsômetro (ECT). Observa-se, nesta figura, que os recalques 

de colapso aumentam com a tensão vertical de inundação. 

 

Na Tabela 3.7 estão apresentados os recalques de colapso referentes a cada ensaio ECT e na 

Figura 3.23 estão apresentadas as correspondentes curvas tensão de inundação versus 

recalque de colapso para cada profundidade. 

 

Conforme esperado, o comportamento geral dos recalques de colapso foi de aumento com o 

aumento da tensão de inundação (Figuras 3.22 e 3.23). As exceções se verificam nos ensaios  
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Figura 3.22. - Curvas tensão-recalque típicas dos ensaios de colapso in situ do Grupo 2 

(SOUZA NETO, 2004). 

 

Tabela 3.7. - Recalques de colapso obtidos a partir dos ensaios ECT (SOUZA NETO, 

2004). 

FURO ENSAIO PROF. (m) σvi (kPa) COLAPSO (mm) 

ECT1-1 0,5 100 3,46 
1 

ECT1-3 1,5 100 9,89 
1B ECT1B-1 0,5 100 3,81 
1A ECT1A-1 1,0 100 5,52 

ECT2-1 0,5 60 3,98 
ECT2-2 1,0 60 2,57 2 
ECT2-3 1,5 60 3,47 
ECT3-1 0,5 30 1,24 
ECT3-2 1,0 30 1,35 3 
ECT3-3 1,5 30 3,10 

3A ECT3A-1 1,0 30 3,09 
ECT4-1 0,5 15 0,21 

4 
ECT4-2 1,5 15 2,24 

4A ECT4A-1 1,0 30 1,54 
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ECT2-1 e ECT2-3 (Tabela 3.7) inundados na tensão de 60 kPa, referentes às profundidades 

de 0,5 m e 1,5m, respectivamente e no ensaio ECT3A-1 realizado na profundidade de 1,0 m 

sob uma tensão de inundação de 30 kPa. No ensaio ECT2-1 o recalque de colapso foi 3,98 

mm, superando os colapsos obtidos nos ensaios ECT1-1 e ECT1B-1 realizados na mesma 

profundidade e sob uma tensão de inundação de 100 kPa. Fato semelhante ocorreu no 

ensaio ECT3A-1. No ensaio ECT2-3 o colapso de 3,47 mm foi ligeiramente superior ao 

obtido no ensaio inundado na tensão de 30 kPa (3,1 mm) da mesma profundidade.  

 

Observa-se também (Figura 3.23) aumento nos recalques de colapso à medida que aumenta 

a profundidade ensaiada. 

Figura 3.23. - Variação dos recalques de colapso com a tensão vertical de inundação 

(SOUZA NETO, 2004). 

 

 

Em alguns ensaios, esforços foram realizados para inundar a profundidade do bulbo de 

tensões, colocando um volume adicional de água após a estabilização do recalque de 

colapso. As Figuras 3.24 e 3.25 apresentam as variações dos recalques de colapso e volume 

de água com o tempo referentes aos ensaios ECT4-2 e ECT1B-1, respectivamente.  
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Figura 3.24. - Curvas tempo-recalque de colapso e tempo-consumo de água para o ensaio 

ECTA4-2, realizado na profundidade de 1,5 m, sob uma tensão de 15 kPa (SOUZA NETO, 

2004). 
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Figura 3.25. - Curvas tempo-recalque de colapso e tempo-consumo de água para o ensaio 

ECTA1B-1, realizado na profundidade de 0,5 m, sob uma tensão de 100 kPa (SOUZA 

NETO, 2004). 
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Percebe-se Figuras 3.24 e 3.25 que após a estabilização inicial dos recalques, os colapsos 

decorrentes do volume de água adicional foram pequenos, estando dentro do critério de 

estabilização considerado para estes ensaios (recalques entre duas leituras consecutivas 

menores do que 5 % do recalque total). O comportamento foi similar ao que foi observado 

nos ensaios do Grupo 1 (Figura 3.21). 

 

Os volumes totais de água consumidos até o final dos ensaios foram aproximadamente 6 

litros (Figura 3.24) e 4 litros (Figura 3.25). Até a estabilização dos recalques de colapso, o 

volume de água consumido foi menos de 1,5 litros de água (Figura 3.24) e 2,5 litros de 

água (Figura 3.25) para uma tensão de 100 kPa, sugerindo que a espessura de solo 

envolvida no processo de colapso tende a aumentar com a tensão vertical de inundação. 

 

Em outros ensaios onde a inundação limitou-se à estabilização dos recalques (ECT1-1, 

ECT1A-1, ECT1-3, ECT2-1, ECT2-2, ECT2-3, ECT3-2, ECT4-1 e ECT4A-1) as variações 

significativas da umidade estiveram concentradas em até 0,125m (1,25D, sendo D o 

diâmetro da sapata) para os níveis de tensões adotados. Estes resultados reforçam as 

conclusões anteriores dos ensaios do Grupo 1 que, para um solo condicionalmente 

colapsível, as deformações de colapso estejam concentradas na metade superior do bulbo 

de tensões. 
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CAPÍTULO 4 

 

CAMPANHA DE ENSAIOS REALIZADOS 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 
Este capítulo é composto de três partes. Inicialmente apresentam-se resultados da 

caracterização física em amostras coletadas no local dos ensaios pressiométricos. Em 

seguida, apresenta-se o equipamento utilizado e metodologia adotada na realização dos 

ensaios pressiométricos na condição natural e na condição inundada. Por fim são 

apresentados resultados dos teores de umidade determinados e graus de saturação e 

sucção estimados para o solo estudado em ambas condições. 

 

4.2. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Durantes as execuções dos furos para a realização dos ensaios pressiométricos, foram 

coletadas amostras para realização de ensaios de caracterização e obtenção do teor de 

umidade do solo. Os ensaios de caracterização foram realizados de acordo com as 

metodologias da norma brasileira: NBR 7181 para a granulometria; NBR 6459 para os 

limites de liquidez e plasticidade; NBR 6508 para o peso específico dos grãos. 

 

Na Figura 4.1 estão apresentadas as curvas granulométricas de ensaios realizados com o 

uso de defloculante. Na Tabela 4.1 apresentam-se os resultados dos ensaios de 

caracterização e a classificação no sistema unificado. Na Tabela 4.2 apresentam-se os 

resultados obtidos por SOUZA NETO (2004) em amostras coletadas do poço (ver 

Figura 3.4 e 3.5). 

 

O solo apresenta uma granulometria relativamente uniforme, predominantemente 

grossa, com menos de 50 % (entre 10 e 21 %) passando na peneira 200 (# 0,075 mm). A 

fração predominante é a areia fina, com percentual variando entre 72 e 87 %. A 

porcentagem de argila varia no intervalo de 2 e 15 %, com maior concentração a partir 

de 1,0 m de profundidade.  Os valores  do  Gs  (2,60 a 2,65)  sugerem  uma  mineralogia,  
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Figura 4.1. - Curvas granulométricas – ensaio com defloculante. 

 

predominantemente, composta do mineral Quartzo (2,67). Embora a porcentagem de 

silte seja pequena (≤ 4 %), em geral, a relação silte/argila tende a ser menor para 

profundidades superiores a 1,0 m, indicando haver uma pequena lixiviação da argila das 

camadas superiores para as camadas inferiores. 

 

Até a profundidade de 1,5 m o solo não apresenta comportamento plástico, com o 

percentual de finos variando de 10 a 14 %. Acima desta profundidade o solo apresenta 

uma pequena plasticidade (1 ≤ IP ≤ 4 %), com finos variando de 16 a 21 %. 

A ausência de plasticidade e o baixo percentual de finos das amostras inferiores a 1,5 m 

vem a classificá-las no grupo SP-SM (areia fina siltosa bem ou mal graduada), enquanto 

as amostras superiores a 1,5 m de profundidade classificadas no grupo SM (areia fina 

siltosa). Nas amostras que apresentam plasticidade, o índice de atividade foi inferior a 

0,75, sugerindo a não existência de minerais argílicos expansivos na fração argila. Os 

resultados obtidos (Tabela 4.1) das amostras coletadas durante a abertura do furo dos 

ensaios pressiométricos foram similares aos apresentados por SOUZA NETO (2004) 

(Tabela 4.2), mostrando que a granulometria do solo apresenta pouca variação na área 

de estudo. 
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Tabela 4.1. - Resumo dos resultados de caracterização – ensaio com defloculante (atual pesquisa). 

Composição Granulométrica (%) - ABNT 

Areia 

Limites de 

Atterberg (%) 
Prof. 

(m) 

% Pass. 

#200 
Gs 

Arg. Silte 
fina média Grossa 

Pedr. 
LL LP IP 

Silte/Arg. Ia USCS 

0,0-0,5 10 2,63 4 2 85 9 0 0 NL NP ---- 0,50 ---- SP-SM 

0,5-1,0 13 2,62 2 1 87 10 0 0 NL NP ---- 0,50 ---- SP-SM 

1,0-1,5 14 2,65 10 1 81 7 1 0 NL NP ---- 0,10 ----- SP-SM 

1,5-2,0 16 2,60 12 3 75 8 1 1 15 14 1 0,25 0,1 SM 

2,0-2,6 21 2,60 14 4 72 8 1 1 17 13 4 0,29 0,3 SM 

2,6-2,8 21 2,64 15 4 72 9 0 0 17 14 3 0,27 0,2 SM 

 
 
Tabela 4.2. - Resumo dos resultados de caracterização – ensaios com defloculante (SOUZA NETO, 2004). 

Composição Granulométrica (%) - ABNT 

Areia 

Limites de 

Atterberg (%) 
Prof. 

(m) 

% Pass. 

#200 
Gs 

Arg. Silte 

fina média grossa 

Pedr. 

LL LP IP 

Silte/Arg. Ia USCS 

0,5-0,8 12 2,67 7 2 78 12 1 0 NL NP ----- 0,29 ---- SP-SM 

1,0-1,3 14 2,64 9 3 74 13 1 0 14 NP ----- 0,33 ----- SP-SM 

1,5-1,8 19 2,64 14 2 70 13 1 0 16 12 4 0,14 0,3 SM 

2,0-2,3 21 2,64 15 0,5 69 12 0,5 3 17 15 3 0,03 0,2 SM 

2,5-2,8 25 2,64 16 5 69 10 0 0 19 13 6 0,31 0,4 SM/SC 



 

 

112

4.3. ENSAIOS PRESSIOMÉTRICOS 

 

4.3.1. Generalidades 

 

A campanha de ensaios pressiométricos foi realizada através da empresa ATECEL da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) contratada pelo Projeto PRONEX 

“Engenharia Geotécnica e Hidrologia no Sistema Encosta e Planície Costeira” - UFPE. 

Os ensaios foram realizados no início do mês de dezembro de 2002, final do período 

seco da região, num total de seis furos e 13 ensaios pressiométricos. A profundidade de 

ensaio máxima alcançada foi de aproximadamente 3 metros, em razão da dificuldade 

encontrada em executar os furos com trado manual, devido à rigidez do solo no estado 

natural (limitação do próprio perfil). 

 

4.3.2. Locação e numeração dos ensaios 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram efetuados ensaios em dois conjuntos de 

três furos, sendo um conjunto com a umidade do solo no estado natural e o outro após 

inundação do solo, totalizando seis furos. Os ensaios foram realizados nas 

profundidades entre 0,75 m e 3 m devido à limitação do próprio perfil. Em cada furo, os 

espaçamentos entre os ensaios foram de 0,75 m, no mínimo. A locação dos ensaios com 

o pressiômetro Ménard, em relação aos outros ensaios realizados no campo 

experimental, está indicada nas Figuras 3.4 e 3.5 apresentadas no Capítulo 3. A Tabela 

4.3 apresenta as profundidades de cada ensaio. 

 

 

Tabela 4.3. - Furos pressiométricos e profundidades ensaiadas. 
Solo no estado natural Solo inundado 

PMT1 PMT1-A PMT1-B PMT2 PMT2-A PMT2-B 
 0,75 m  0,75 m   
  1,00 m  1,00 m  

1,50 m   1,50 m  1,50 m* 
 2,00 m   2,00 m  

2,25 m   2,25 m   
  2,60 m  2,90 m  

* repetição do ensaio nesta profundidade.  
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Os ensaios na umidade natural foram realizados nos furos PMT1, PMT1-A e PMT1-B, 

nas profundidades de 0,75 m; 1,00m, 1,50m, 2,00 m, 2,25 m e 2,60 m. Os ensaios 

inundados foram realizados nos furos PMT2, PMT2-A e PMT2-B, nas profundidades de 

0,75 m; 1,00m, 1,50m, 2,00 m, 2,25 m e 2,90 m. 

 

4.3.3. Descrição do equipamento utilizado 

 

O pressiômetro Ménard utilizado nesta pesquisa é o modelo GC, fabricado e 

comercializado, pela firma francesa APAGEO. Este equipamento (ver Figura 4.2) 

consiste de uma unidade de controle de pressão e volume (CPV), um sistema de 

alimentação de pressão (cilindro de gás nitrogênio, com capacidade para armazenar 20 

MPa de pressão de gás), uma tubulação coaxial flexível que estabelece conexão entre a 

sonda e a unidade de controle, e uma sonda cilíndrica. 

 

 

 
 

Figura 4.2. - Fotografia do Pressiômetro Ménard utilizado nesta pesquisa. 

Sonda 
pressiométrica 

Fonte de 
pressão 
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A sonda utilizada foi do tipo BX munida de revestimento flexível de borracha (Figura 

4.3). Esta sonda possui duas células-guarda e uma célula central de medida. A célula 

central é inflada com água e nela se registra a variação de volume, as células-guarda são 

infladas com gás Nitrogênio de forma que ocorra uma expansão cilíndrica. A sonda 

utilizada (tricelular) tem aproximadamente 6 cm de diâmetro externo e comprimento 

total medindo cerca de 45 cm, e uma relação comprimento/diâmetro (L/D) de 7,5.  

 

4.3.4. Procedimentos adotados 

 

A execução dos ensaios pressiométricos Ménard foi baseada nas recomendações das 

normas técnicas ASTM – D4719 (1987) e NF P94-110 (1991). 

 

 

 
Figura 4.3. - Sonda pressiométrica utilizada nesta pesquisa. 
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A seguir serão apresentadas as etapas necessárias para a realização dos ensaios 

pressiométricos. 

 

4.3.4.1. Montagem e preparação do pressiômetro 

 

Inicialmente deve-se fazer a montagem do equipamento, conectando o sistema de 

alimentação de gás nitrogênio à CPV (unidade de controle de pressão e volume) e 

também conectando a sonda à CPV. 

 

Após a montagem do equipamento, primeiramente se abastece o volumímetro com 

água. Em seguida faz-se a completa saturação da sonda pressiométrica verificando 

possíveis vazamentos no sistema. Posteriormente, deve-se estabelecer o zero do 

volumímetro e dos manômetros. Depois, deve-se verificar se a CPV está nivelada em 

relação à superfície do terreno. Também é necessário observar a diferença de cota entre 

a CPV e a superfície do terreno. Este nivelamento deve ser feito, de forma a garantir o 

posicionamento correto da sonda próximo ao local onde será realizado o ensaio e 

auxiliar no estabelecimento da pressão diferencial entre a célula central de medida e as 

células-guarda. 

 

A pressão diferencial deve ser estabelecida, devido à diferença de rigidez entre a 

membrana que reveste a célula central e a membrana externa (bainha) que reveste todo 

o conjunto (célula central e células-guarda). A pressão diferencial deve ser ajustada de 

modo que a pressão aplicada às paredes do furo seja a mesma ao longo do comprimento 

da sonda pressiométrica, permitindo que as células-guarda solicitem o solo com uma 

tensão ligeiramente inferior a da célula central. Esta pressão deve manter-se constante, e 

o seu ajuste depende da profundidade do ensaio. Neste trabalho a pressão diferencial 

estabelecida foi 100 kPa. 

 

Para que as condições de carregamento sejam mantidas constantes durante o ensaio, 

deve-se sempre observar se a pressão diferencial é mantida em cada incremento de 

pressão. Outro fator importante é saber em qual profundidade se encontra a sonda, pois 

esta profundidade indica a pressão exercida pela coluna d’água na sonda. Para ensaios 

em profundidades menores que 10 m, é necessário diminuir a pressão no circuito de gás. 
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Para ensaios em profundidades maiores que 10 m, é necessário compensar pelo aumento 

da coluna d’água na célula central aumentando a pressão no circuito de ar. 

 

4.3.4.2. Calibração do equipamento 
 

Após a preparação e ajuste do pressiômetro, deve-se prosseguir fazendo-se as 

calibrações por perda de pressão para descontar o efeito da rigidez da membrana de 

borracha que reveste a sonda e as calibrações por perda de volume, para descontar o 

efeito da expansibilidade da tubulação e dispositivos conectores, ambas normalizadas 

pelas normas ASTM – D4719 (1987) e NF P94-110 (1991). 

 

a) calibração por perda de volume 

 

A calibração por perda de volume foi realizada aplicando-se incrementos de pressão 

iniciais de 50 kPa em cinco estágios de pressão, para melhor definição do trecho inicial 

da curva pressão x volume. Em seguida, mais 8 estágios de pressão com incrementos de 

250 kPa foram aplicados até a pressão de 2.250 kPa. Esta operação é realizada com a 

sonda dentro de um tubo de aço, considerado indeformável. 

 

A curva de calibração por perda de volume é apresentada na Figura 4.4. A sonda 

utilizada apresenta um volume inicial (Vs) estimado em 453 cm3 e o conjunto possui um 

coeficiente de compressibilidade (a) igual a 0,0043 cm3/kPa. 

 

b) calibração por perda de pressão 

 

Esta calibração é realizada com o objetivo de corrigir as pressões em função da 

resistência da própria sonda. Neste trabalho, foram utilizados dois tipos de membrana, 

sendo uma para os ensaios realizados com a umidade de campo (membrana 01) e a 

outra para os ensaios inundados (membrana 02). As calibrações por perda de pressão 

foram realizadas expandindo ao ar a sonda pressiométrica em 6 incrementos de pressão 

iniciais de 12,5 kPa. Posteriormente aplicou-se de 4 a 5 estágios de pressão de 25 kPa 

até atingir o volume máximo de expansão da sonda. A curva de calibração por perda de 

pressão (membrana 01) resultante desta campanha de ensaios está mostrada na Figura 

4.5. 
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Figura 4.4. - Curva de calibração da perda de volume devido à compressibilidade do 

sistema pressiométrico Ménard. 

 
Calibração da perda de pressão (membrana 01)
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Figura 4.5. - Curva de calibração da perda de pressão devido à rigidez da membrana 

usada na campanha de ensaios realizados com a umidade de campo. 
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Observa-se na Figura 4.5 que a sonda utilizada possui uma resistência limite próxima de 

150 kPa, para um volume igual a 1,2 Vs (1,2 x 453 = 544 cm3), medida através da sua 

máxima expansão ao ar livre. 

 

Na Figura 4.6 está apresentada a calibração da perda de pressão devido à rigidez da 

membrana 02 utilizada nos ensaios com o solo inundado. Pode-se observar, nesta figura, 

que a resistência da sonda é cerca de 167 kPa. 

 

 

Calibração da perda de pressão (membrana 02)
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Figura 4.6. - Curva de calibração da perda de pressão devido à rigidez da membrana 

usada na campanha de ensaios realizados com o solo inundado. 

 

 

4.3.4.3. Execução dos furos 

 

Neste trabalho, todos os cuidados necessários para manter a verticalidade do furo e o 

mínimo de perturbação às paredes da cavidade foram tomados. Estes cuidados são 

indispensáveis para a obtenção de ensaios pressiométricos de boa qualidade. 
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O sistema de perfuração empregado para realização dos ensaios foi constituído de trados 

manuais com, no máximo, 60 mm de diâmetro externo. Foram utilizados dois modelos 

de trados: um do tipo concha (de ponta semi-aberta) e outro do tipo helicoidal. Como o 

solo é arenoso, a segunda opção (trado helicoidal) só pôde ser utilizada após a 

inundação do perfil de solo. A Figura 4.7 mostra detalhes dos trados empregados. 

 

 

(a) Trado especial tipo concha 

Adequados para solos arenosos secos 

 
(b) Trado tipo helicoidal 

Adequado para solos arenosos saturados 

 

Figura 4.7. - Tipos de trados utilizados na execução dos furos para realização dos 

ensaios pressiométricos em Petrolândia. 

 

 

Paralelamente à execução dos furos foram coletadas três cápsulas com amostras de solo 

em cada profundidade, as quais eram pesadas para posteriormente determinação do teor 

de umidade no laboratório. 
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4.3.5. Realização dos ensaios pressiométricos 

 

Após execução do furo, preparação e calibração do equipamento, inicia-se o ensaio 

propriamente dito. Desta maneira, introduz-se a sonda pressiométrica no interior do 

furo, na cota altimétrica desejada (correspondente à altura média da célula central de 

medida), e inicia-se a aplicação dos incrementos de pressão. Os valores das pressões 

aplicadas ao solo foram medidos através de manômetros existentes na unidade de 

controle do pressiômetro. Os manômetros permitiram leituras com sensibilidade de 12,5 

kPa. A variação de volume na cavidade do solo foi obtida através da variação do nível 

d’água do volumímetro, com sensibilidade de 5 cm3. 

 

Durante a realização do ensaio, cada incremento de pressão aplicado deverá ter seu 

valor controlado através do regulador principal, para evitar variação do valor pré-

estabelecido. Este cuidado é para que a tensão aplicada seja mantida constante. 

 

O valor da pressão máxima de cada ensaio foi estimado a partir dos resultados de 

sondagens SPT realizados no local, de acordo com a Tabela 2.4 do Capítulo 2. Para 

cada incremento de pressão, as leituras de variação de volume são anotadas aos 15, 30 e 

60 segundos. 

 

É possível, também a realização de ciclos de carregamento-descarregamento para 

melhor representar o comportamento elástico do solo. O carregamento inicial é levado 

até um determinado ponto da curva e então, a pressão é reduzida até um valor que não 

ultrapasse a pressão inicial do trecho linear. Tanto o descarregamento como 

carregamento são feitos em incrementos iguais aos incrementos do carregamento inicial. 

Após a realização dos ciclos, prossegue-se o ensaio normal até alcançar a pressão limite. 

Sabe-se da importância de executar esses ciclos, uma vez que o módulo cíclico é 

determinado numa zona teoricamente livre dos efeitos da execução do pré-furo e de 

instalação da sonda. Todavia, neste trabalho a execução desses ciclos não foi realizada. 

 

Neste trabalho, o número de estágios de pressão nos ensaios na umidade natural variou 

entre 15 e 21 e nos ensaios inundados variou entre 10 a 14. O ensaio era finalizado 

quando a máxima expansão da sonda (aproximadamente 700 cm3), ou seja, sua 
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resistência limite fosse alcançada. Em seguida, a sonda era deflatada para o seu volume 

original e cuidadosamente retirada do furo para dar prosseguimento ao outro ensaio. 

 

4.3.5.1. Procedimento adotado na inundação do solo 

 

Para inundar o solo foi construído um pequeno dique, com cerca de 30 cm de altura, 

envolvendo uma área circular com diâmetro de 2 metros. Esse dique teve como objetivo 

manter uma lâmina d’água constante em torno de 15 cm, mantida por um reservatório 

de 500 litros alimentado por um carro-pipa. Este procedimento é similar ao adotado por 

SOUZA NETO (2004) na campanha de ensaios de colapso in situ e encontra-se 

ilustrado nas Figuras 4.8 e 4.9. 

 

 
Figura 4.8. - Representação esquemática do sistema para acompanhamento da frente de 

umedecimento. 
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Figura 4.9. - Fotografia do pequeno dique para inundar o solo sendo abastecido pelo 

carro-pipa. 

 

 

A inundação consistiu no lançamento de um grande volume de água sobre o dique até 

formar uma lâmina d’água em torno de 15 cm. Esta lâmina era mantida por meio de 

uma mangueira conectada ao reservatório, cujo volume de água lançado era controlado 

por meio de uma torneira. O procedimento era mantido até todo perfil de solo no local 

dos ensaios PMT ter sido suficientemente umedecido. 

 

Para garantir o completo umedecimento do perfil, a profundidade da frente de 

umedecimento era monitorada através de sensores elétricos instalados em furos 

posicionados adjacentes à parede da cava, ao longo do perfil de solo, cada um com 

profundidade distinta em 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,6 m e 3,0 m; de acordo com o 

esquema apresentado na Figura 4.8. Este dispositivo era conectado a um sistema de 

alarme que emite sinais sonoros e analógicos que são acionados quando o solo, em 

torno do sensor, for suficientemente umedecido. Para o solo em estudo, os primeiros 

sinais são emitidos quanto o solo atinge uma umidade inicial da ordem de 5 %, 



 

 

123

atingindo o seu máximo quando o solo encontra-se próximo da saturação. A Figura 4.10 

mostra detalhes do pequeno dique executado para permitir a inundação do perfil do solo 

até 3 m de profundidade, bem como o sistema de alarme utilizado na monitoração do 

avanço da frente de umedecimento. 

 

 

 

 
 

Pequena cava Sistema de alarme 

 

Figura 4.10. - Detalhes do dique para inundar o solo e do sistema de alarme. 

 

 

Os sensores foram instalados durante a preparação do dique e após a realização dos 

ensaios na umidade natural em furos abertos a trado. O sensor, conectado ao cabo, era 

apoiado na base do furo na profundidade determinada e, em seguida, o furo era 

preenchido com solo compactado (a mesma areia colapsível). Os 10 cm superiores do 

furo era preenchido com um selo constituído de uma mistura de solo (areia) com 

bentonita. Este selo teve como objetivo evitar caminhos preferenciais da água, o que 

poderia acarretar o acionamento do sistema de alarme antes da frente de umedecimento 

ter atingido a profundidade do sensor instalado a 3 m (considerada o limite do perfil). 

Mesmo após a frente de umedecimento ter atingido a profundidade de 3 m, um volume 

adicional de 500 litros de água foi acrescentado com o propósito garantir o completo 

umedecimento do perfil. 
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O processo total de umedecimento levou em torno de 5 horas e envolveu cerca de 5 mil 

litros de água. Concluída a inundação procedeu-se a abertura dos furos para realização 

dos ensaios inundados utilizando o trado helicoidal. Durante esta etapa, foram coletadas 

três cápsulas com amostras de solo, as quais eram pesadas para posteriormente 

determinação do teor de umidade no laboratório. 

 

4.3.6. Dificuldades encontradas 

 

A seguir estão relacionadas as principais dificuldades encontradas durante a realização 

da campanha de ensaios pressiométricos e algumas soluções adotadas: 
 

 Preparação dos furos no solo, principalmente no solo com umidade natural, por 

se encontrar muito resistente, dificultando uma perfuração de boa qualidade, 

fundamental para obtenção da curva pressiométrica e dos parâmetros; 

 Manter o controle referente à aplicação correta dos estágios de pressões 

aplicados no sistema; 

 Precisão ao se efetuar as leituras no volumímetro; 

 Problema na válvula do sistema de controle de pressão do pressiômetro que 

apresentou problemas logo no primeiro ensaio realizado no solo no estado 

natural, ocasionando na paralisação para conserto do sistema e repetição do 

ensaio em outro furo; 

 Problema devido a rompimentos da membrana interna que reveste a célula 

central (Figura 4.11) devido à alta resistência do solo no estado natural, 

resultando em paralisações momentâneas dos ensaios, retirada das hastes para 

desmontar a sonda e trocar a membrana (procedimento trabalhoso e demorado) e 

repetições dos ensaios em outro furo. Por precaução, é necessário sempre se ter 

membranas de reserva, para o caso de um eventual rompimento; 

 Em alguns ensaios no solo inundado percebeu-se um comportamento de um furo 

perturbado. Para aferir a qualidade do ensaio, logo após o seu término e ainda no 

local do ensaio, era realizado a plotagem da curva pressão x volume. Desta 

maneira, permitiu-se avaliar a curva bruta do ensaio, antes de efetuar o ensaio 

seguinte ou, caso se julgasse necessário, repetir o ensaio em outro furo para se 

comparar os resultados. 
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Figura 4.11. - Rompimento da membrana interna que reveste a célula central. 

 

 

4.4. DETERMINAÇÃO DA UMIDADE “IN SITU”, ESTIMATIVA DO GRAU 

DE SATURAÇÃO E SUCÇÃO DE CAMPO 

 

Conforme mencionado anteriormente, os teores de umidade foram determinados através 

do método da estufa a partir do material remanescente da perfuração com o trado, 

retirados das mesmas profundidades dos ensaios pressiométricos (tanto no solo natural 

como no solo inundado). Neste trabalho, os valores do grau de saturação foram 

estimados a partir dos pesos específicos médios determinados por SOUZA NETO 

(2004) e os valores de sucção estimados com base nas curvas características 

apresentadas deste mesmo autor apresentadas no Capítulo 3. 

 

Na Tabela 4.4 estão apresentados os teores de umidade com os correspondentes valores 

de saturação e sucção no estado natural (antes da inundação) e após a inundação. Estes 

resultados encontram-se representados graficamente na Figura 4.12, juntamente com os 

resultados de caracterização. 
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Tabela 4.4. - Resultados de umidade, graus de saturação e sucção do solo antes e após a 

inundação. 

Solo no estado natural Solo após umedecimento do perfil 
Prof. (m) Umidade 

Média (%) 

Grau de 

Saturação (%)

Sucção 

(kPa) 

Umidade 

Média (%) 

Grau de 

Saturação (%) 

Sucção 

(kPa) 

0,75 1,56 6 20.000 15,11 62 6 

1,00 1,16 5 20.000 9,14 38 8 

1,50 2,95 12 10.000 14,42 59 5 

2,00 2,33 10 20.000 10,74 48 8 

2,25 3,04 14 15.000 12,13 54 7 

2,60–2,90 3,48 20 - 11,83 68 - 
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Figura 4.12. - Variação da granulometria, umidade, grau de saturação e sucção com a 

profundidade, obtidos na estação seca (Dezembro / 2002). 
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Os teores de umidade (Tabela 4.4) obtidos antes da inundação variaram entre 1 e 3,5 %. 

Para estes valores de umidade, o grau de saturação (S) variou entre 5 e 20 %, resultando 

em sucções da ordem de 10 a 20 MPa. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por 

SOUZA NETO (2004) no mesmo local e por FERREIRA (1995) em outra localidade de 

Petrolândia e refletem o período seco da região no ano de 2002. 

 

Após a inundação, os teores de umidade variaram entre 9 e 15 %. Para estes valores, o 

grau de saturação (S) varia entre 38 e 68 % e a sucção estimada situa-se entre 5 a 8 kPa. 

 

JENNINGS e KNIGTH (1975) apresentam faixas de valores de grau de saturação 

crítico (Sr) para diferentes solos colapsíveis, cujo valor depende da granulometria do 

solo. Para areias siltosas finas, estes valores variam na faixa de 50 a 60 %. A partir desta 

faixa, o aumento do grau de saturação não resultará em recalque de colapso adicional. 

 

Faixas de valores similares são também referenciadas por EL-EHWANY e HOUSTON 

(1990) que observaram graus de saturação em torno de 50 %, para solos areno-siltosos, 

após ensaios de colapso no campo. Segundo estes autores, para graus de saturação entre 

65 a 70 %, essencialmente todo colapso ocorrerá e para grau de saturação de 50 % o 

colapso será, aproximadamente, 85 % do colapso total. Como no presente trabalho o 

solo ficou constantemente submerso por uma lâmina d’água, é possível que o mesmo 

tenha atingido graus de saturação superiores aos determinados (Tabela 4.4), o que pode 

ser suficiente para que ocorra o colapso total do solo. 

 

Vale ressaltar que, com base nos ensaios edométricos, SOUZA NETO (2004) observou 

que, para amostras da Camada I, graus de saturação da ordem de 15 % foram suficientes 

para provocar cerca de 70 % do colapso total. Nos ensaios de colapso in situ realizados 

no local, os teores de umidade obtidos após a inundação induzem a graus de saturação 

na mesma faixa de valores definidos por JENNINGS e KNIGTH (1975), o que reforça 

que o processo de umedecimento tenha sido suficiente para o solo em estudo. 
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CAPÍTULO 5 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

PRESSIOMÉTRICOS 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

pressiométricos realizados na área de estudo. A forma das curvas pressiométricas e os 

parâmetros obtidos nas duas condições de umidade (perfil natural e inundado) são 

comparados com faixas de valores da literatura. Discute-se também o efeito do 

umedecimento nos resultados. 

 

5.2. CURVAS PRESSIOMÉTRICAS MÉNARD NA UMIDADE NATURAL E NA 

CONDIÇÃO INUNDADA 

 

Nas Figuras 5.1 e 5.2 estão apresentadas as curvas pressiométricas brutas obtidas a 

partir dos ensaios na umidade natural e no solo previamente inundado, respectivamente. 

As curvas pressiométricas corrigidas para o solo na umidade natural e na condição 

inundada podem ser visualizadas nas Figuras 5.3 e 5.4, respectivamente. 

 

De uma forma geral, as curvas pressiométricas brutas (Figuras 5.1 e 5.2) mostraram-se 

bem definidas, apresentando os trechos de “recompressão”, “pseudo-elástico” e 

“plástico”, característicos da curva teórica, típicos de ensaios de boa qualidade. A 

exceção se verifica nos ensaios inundados na profundidade de 2,25 m (Figura 5.2), onde 

nenhum, dos trechos da curva teórica ficou caracterizado, mostrando-se uma curva 

típica de um ensaio realizado num furo perturbado conforme Figura 2.9 (Capítulo 2). 

 

Após serem efetuadas as correções necessárias, as curvas pressiométricas corrigidas na 

umidade natural (Figura 5.3) praticamente não sofreram alteração quanto a sua forma. 

Nos ensaios inundados, algumas curvas pressiométricas corrigidas (Figura 5.4) 

mostraram-se com diferenças em relação à curva teórica, como pode ser observado  nas  
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Figura 5.1. - Curvas pressiométricas brutas derivadas dos ensaios na umidade natural. 
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Figura 5.2. - Curvas pressiométricas brutas derivadas dos ensaios inundados. 
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Curvas corrigidas PMT - Umidade Natural
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Figura 5.3. - Curvas pressiométricas corrigidas dos ensaios na umidade natural. 

 

 

Curvas corrigidas PMT- Inundados

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 50 100 150 200 250 300
Pressão (kPa)

V
ol

um
e 

(c
m3 )

Prof. = 0.75 m
Prof. = 1.00 m
Prof. = 1.50 m
Prof. = 2.00 m
Prof. = 2.25 m
Prof. = 2.90 m

 
Figura 5.4. - Curvas pressiométricas corrigidas dos ensaios inundados. 
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curvas referentes às profundidades de 2,25 (em especial) e 2,90 m. Uma possível 

justificativa para este fato pode estar associada à grande redução da rigidez desse solo 

devido ao umedecimento, podendo ter influenciado em alguma perturbação do solo 

durante a execução do furo. Entretanto, nestas profundidades foi possível estimar o 

trecho elástico para obter o módulo pressiométrico (EP) e com os três últimos pontos da 

fase plástica determinar o parâmetro pressão limite (PL), conforme determina o método 

de estimativa da pressão limite proposto pela norma americana ASTM D 4719 (1987). 

 

A influência das correções nos resultados dos ensaios pode ser melhor visualizada nas 

Figuras 5.5 e 5.6, onde são comparadas curvas pressiométricas brutas e corrigidas 

referentes a um ensaio na umidade natural e no solo inundado, respectivamente. No 

ensaio na umidade natural (Figura 5.5) observa-se apenas um pequeno deslocamento da 

curva para a esquerda, sugerindo pouca influência da correção. No ensaio inundado 

(Figura 5.6), além do deslocamento da curva corrigida em relação à curva bruta ser 

maior, observa-se uma alteração na forma da curva no trecho inicial de recompressão. 

Este fato pode influenciar na obtenção do parâmetro tensão horizontal em repouso (σho). 

Embora no exemplo apresentado, pode-se considerar o primeiro ponto da fase elástica 

como sendo uma estimativa da tensão horizontal. 

 

A influência da calibração poderia ser minimizada caso a membrana utilizada nos 

ensaios inundados apresentasse menor rigidez. Mesmo assim, não se observou 

comprometimento na obtenção dos parâmetros nestes ensaios. Uma alternativa para 

minimizar este efeito seria a utilização de um programa de ajuste de curvas, a exemplo 

de BOSCH (1996) e BOSCH et al. (1997). O procedimento de ajuste tem como objetivo 

eliminar ou minimizar os efeitos do amolgamento do solo num ensaio pressiométrico.  

 

Neste procedimento de interpretação por “ajuste de curva”, a curva experimental 

fornecida pelo ensaio é comparada com uma curva teórica gerada por computador, que 

por sua vez é resultante da aplicação da teoria de expansão da cavidade cilíndrica. Os 

parâmetros que levam à geração desta curva são escolhidos pelo usuário, que julga a 

qualidade do ajuste. Todavia, destaca-se que mais de um conjunto de valores pode 

fornecer um ajuste satisfatório, exigindo julgamento geotécnico e bom senso para a 

escolha do conjunto mais representativo. 
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Conforme mencionado anteriormente, os resultados dos ensaios pressiométricos são 

extremamente sensíveis à técnica de instalação, bem como ao procedimento de ensaio. 

CUNHA (1997) apresenta uma metodologia simplificada para quantificar o distúrbio 

gerado durante a realização do ensaio. Como a qualidade do ensaio é refletida na curva 

pressiométrica obtida, esta metodologia se baseia no ajuste de curva, sendo o coeficiente 

de distúrbio (CD) igual ao número que mede o desvio médio para as deformações de 1 

% e 3 % (tangenciais) da curva de ensaio, conforme definido pela Equação 5.1. 
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Onde: 

Pci é a pressão teórica na cavidade dada pelo modelo para as deformações de 1 % e 3 %; 

Pc é a pressão na cavidade obtida da curva de ensaio equivalente às mesmas 

deformações de 1 % e 3 %; 

 

 

Segundo este mesmo autor, o valor de CD varia de 0 % para ensaios com ausência de 

perturbação, até 100 % quando ocorre perturbação total. Este autor sugere, com base em 

ensaios realizados em um depósito arenoso do Canadá, que a curva pode ser 

considerada de alta qualidade para valores de CD’s inferiores a 10 %, e de qualidade 

boa a média para CD’s entre 10 % e 30 %. Para CD’s superiores a 30 % obtêm-se 

curvas de baixa qualidade. 

 

5.2.1. Influência da inundação do solo nas curvas pressiométricas 

 

Na Figura 5.7 são comparadas curvas pressiométricas de ensaios realizados com o solo 

na umidade natural e com o solo inundado. Este tipo de representação será referido 

como “ensaio pressiométrico duplo”, em alusão aos ensaios edométricos duplos 

definidos por JENNINGS e KNIGHT (1957). 
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Figura 5.5. - Curva pressiométrica bruta e corrigida de ensaios na realizados na umidade 

natural. 
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Figura 5.6. - Curva pressiométrica bruta e corrigida de ensaios realizados na condição 

inundada. 
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Figura 5.7. – Representação típica de um ensaio pressiométrico duplo realizado neste 

trabalho. 

 

 

O umedecimento resulta numa grande perda de rigidez / resistência do solo, 

caracterizado pela diferença nas duas curvas (Figura 5.7), o que é típico comportamento 

de um solo colapsível. No ensaio realizado na condição natural, o último estágio de 

pressão aplicada necessária para ocorrer a máxima expansão da sonda (700 cm3) foi 

cerca de 2.000 kPa, enquanto nos ensaios inundados este valor de pressão foi cerca de 

300 kPa. Considerando a máxima tensão aplicada no ensaio como um indicador da 

rigidez do solo, a redução da rigidez do solo por conseqüência do umedecimento foi de 

85 %. Esta redução está associada à diminuição da sucção do solo, a qual pode variar de 

valores da ordem de 20 MPa (na estação seca) a 5 kPa (quando umedecido), para o solo 

em estudo, conforme discutido no Capítulo 4. 

 

O comportamento descrito no parágrafo acima estará presente em outros solos não 

saturados, com menor susceptibilidade ao colapso ou, reconhecidamente não 

colapsíveis. CONCIANI et al. (2000) apresentam resultados de ensaios pressiométricos 

duplos (Figura 5.8) realizados em um solo silte arenosos do nordeste brasileiro. Os 

ensaios foram realizados no solo compactado, na energia Proctor normal, dentro de um 

tubo com diâmetro de 1,0 m e 1,2 m de comprimento. Durante o ensaio na condição 
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natural, a sucção monitorada por tensiômetros foi de 67 Kpa. No ensaio com o solo pré-

inundado, a sucção reduziu a 0 kPa. Nestes resultados, as máximas pressões aplicadas à 

sonda foram 1.400 kPa na sucção de 67 kPa e 700 kPa na sucção de 0 kPa. 
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Figura 5.8. – Resultados de ensaios pressiométricos duplos em um solo não saturado 

compactado (CONCIANI et al., 2000). 

 

 

Resultados de ensaios pressiométricos com procedimentos semelhantes realizados em 

um solo residual do Rio Grande do Sul são apresentados por SCHNAID et al. (2004) 

(Figura 5.9). No ensaio realizado com uma sucção inicial de cerca de 40 kPa, a máxima 

tensão aplicada foi de 1.000 kPa, enquanto no ensaio realizado com o solo saturado 

apresentando uma sucção de cerca de 4 kPa, este valor de tensão foi de 800 kPa. 

 

A redução na rigidez foi cerca de 50 % nos ensaios apresentados por CONCIANI et al. 

(2000) e 20 % nos ensaios apresentados por SCHNAID et al. (2004). Esta redução 

devido ao umedecimento em um solo colapsível terá forte influência nos parâmetros 

obtidos a partir dos ensaios pressiométricos, podendo os ensaios pressiométricos duplos 

ser utilizados como um método de identificação e previsão de recalques em solos 

colapsíveis. Neste trabalho, este tema será tratado em detalhes no Capítulo 6. 
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Figura 5.9. - Ensaios pressiométricos típicos com sucção monitorada em um solo 

residual (SCHNAID et al., 2004). 

 

5.3. PARÂMETROS OBTIDOS DOS ENSAIOS 

 

Neste item serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios pressiométricos, 

abordando o efeito do umedecimento na redução dos parâmetros calculados. 

 

5.3.1. Módulo pressiométrico (EP) 

 

Os valores do módulo pressiométrico foram calculados através do trecho linear da curva 

pressiométrica corrigida de acordo com a Equação 5.2, também apresentada no Capítulo 

2. Foi adotado o coeficiente de Poisson de 0,33 conforme recomendação de MÉNARD 

(1975) para a maioria dos solos. 
 

( )
V
PVmEP ∆

∆
+= ..1.2 ν                                                                                                (5.2) 

 

sendo: 

ν = coeficiente de Poisson; Vm = volume médio da cavidade, ou seja, VS + (v1 + v2) / 2; 

∆P = variação de pressão (p2 – p1) no trecho pseudo-elástico e ∆V = variação de volume 

(v2 – v1) no trecho pseudo-elástico. 
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A Tabela 5.1 apresenta os resultados dos módulos pressiométricos para os ensaios na 

condição natural (EPnat), na condição inundada (EPinund ), e a razão entre esses módulos 

(EPnat/EPinund). Estes resultados estão representados graficamente na Figura 5.10 onde 

consta também os resultados de sondagens  SPT realizadas próximas aos ensaios PMT. 

 

 

Tabela 5.1 – Valores de EPnat, EPinund e da razão EPnat/EPinund. 

Prof. (m) EPnat (kPa) EPinund (kPa) EPnat/EPinund 

0,75 58.926 3.309 18 

1,00 44.116 4.307 10 

1,50 39.171 3.480 11 

2,00 46.326 2.960 16 

2,25 35.197 557 63 

2,60-2,90 55.240 816 68 
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Figura 5.10. - Variação do módulo pressiométrico (EP), da relação EPnat/EPinund, e do 

SPT, ao longo da profundidade. 
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Os valores de EP (Tabela 5.1) variaram entre 35 e 59 MPa nos ensaios na umidade 

natural (EPnat) e entre 0,5 a 4,3 MPa para os ensaios no solo inundado (EPinund). De 

acordo com BRIAUD (1992), os valores de EPnat se enquadram dentro da faixa de 

valores de módulos obtidos em areias muito densas (EP > 22.500 kPa) e os valores de 

EPinund na faixa observada para areias fofas (0 – 3.500 kPa), o que mostra uma brusca 

mudança no comportamento do solo devido ao umedecimento. 

 

Esta mudança de comportamento (areia muito densa para areia fofa) é uma 

conseqüência da redução da rigidez do solo por conseqüência da redução da sucção e 

mudança na estrutura. O efeito do umedecimento (redução da sucção) fica melhor 

evidenciado na relação entre o EPnat/EPinund.. Onde os valores de EPnat foram cerca de 10 

a 18 vezes superiores aos obtidos nos ensaios inundados (EPinund) até a profundidade de 

2,00 m e cerca de 65 vezes nas profundidades acima desta. Um resultado que, de certa 

forma, surpreende, uma vez que o trecho entre 1,0 e 1,5m tem se apresentado com 

maior susceptibilidade ao colapso, com base nos estudos realizados por SOUZA NETO 

(2004) e nesta pesquisa (Capítulo 6). Era de se imaginar maiores diferenças entre os 

módulos na umidade natural e na condição inundada neste trecho. Conforme citado no 

item 5.2, é possível que a diferença observada na forma das curvas pressiométricas 

nestas profundidades (2,25 e 2,90 m) tenha influenciado na obtenção do parâmetro EP na 

condição e em conseqüência na relação. 

 

O ensaio SPT (Figura 5.10) realizado na estação seca apresenta valores de NSPT 

superiores na ordem de 50%, em relação aos ensaios realizados na estação chuvosa. 

Observa-se também uma ligeira redução do nº de golpes até os 2,0 m de profundidade, a 

partir do qual os valores do NSPT tendem a aumentar. Comportamento semelhante é 

observado nos valores do módulo EPnat (Figura 5.10b) com o NSPT (Figura 5.10c) 

realizado na estação seca ao longo do perfil, sugerindo uma possível correlação entre 

estes resultados. Todavia, este fato não fica bem evidente ao se comparar o módulo 

EPinund (Figura 5. 10b) com o valor do NSPT (Figura 5.10c) realizado no final da estação 

úmida. 

 

Embora se perceba uma nítida diferença entre os ensaios SPT (Figura 5.10c) realizados 

na estação seca e na estação úmida, vale ressaltar que os teores de umidade neste último 

caso (entre 3 a 9 %) foram sempre inferiores aos obtidos nos ensaios PMT inundados 
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(entre 9 a 15 %). Este fato pode ser justificado uma vez que os ensaios SPT 

correspondente à primeira campanha (estação úmida) não foram realizados no período 

de maior pluviometria da região, razão pela qual é prematuro fazer comparação entre o 

EPinund com o NSPT da estação úmida. Em outras palavras, o processo de inundação 

resultou em graus de saturação bem superiores aos observados nos perfis de sondagem 

apresentados (Figura 3.6, Capítulo 3). 

 

5.3.2. Pressão limite do solo (PL), pressão limite efetiva (PL’) e tensão horizontal em 

repouso (σho) 

 

A partir dos ensaios pressiométricos procurou-se determinar os parâmetros: pressão 

limite (PL), pressão limite efetiva (PL’) e tensão horizontal em repouso (σho). 

 

Nos ensaios onde não foram possíveis determinar o parâmetro PL diretamente na curva, 

utilizou-se o método de estimativa recomendado pela norma americana ASTM D 4719 

(1987), e apresentado na Figura 2.14 (Capítulo 2). 

 

Os valores da tensão horizontal no repouso (σho) foram determinados a partir do método 

gráfico proposto por BRANDT (1978) apresentado no Capítulo 2. Este método (Figura 

2.14) consiste em se traçar uma reta através do trecho pseudo-elástico e uma outra 

passando pelo trecho de recompressão, tangenciando o ponto de máxima curvatura, na 

curva pressiométrica corrigida. O valor de pressão encontrado para a interseção das 

referidas retas corresponde a tensão horizontal no repouso estimada. 

 

Segundo CLARKE (1995), é consenso na literatura que o pressiômetro de pré-furo não 

é o equipamento mais adequado para a obtenção do parâmetro tensão horizontal no 

repouso (σho). O pressiômetro auto-perfurante (SBPMT) desempenha melhor este papel 

e possui excelente aplicação em solos arenosos, conforme já expresso na Tabela 2.3 do 

Capítulo 2. Todavia, CUNHA (1994) relata dificuldades na obtenção deste parâmetro 

em depósitos de solos arenosos no Canadá, mesmo utilizando o pressiômetro auto-

perfurante. Apesar dessa limitação, este parâmetro foi estimado, nesta pesquisa, em 

virtude do mesmo ser utilizado para o cálculo da pressão limite efetiva PL’. 
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A pressão PL’ é considerada como diferença entre a pressão limite e a tensão horizontal 

em repouso. Esta pressão serve como um parâmetro indicativo do tipo de solo, sendo 

também utilizada no cálculo da capacidade de carga do solo, conforme será visto no 

Capítulo 6. 

 

Na Tabela 5.2 e Figura 5.11 estão apresentados os valores dos parâmetros 

pressiométricos: pressão limite (PL) e pressão limite efetiva (PL’), juntamente com os 

valores estimados da tensão horizontal em repouso (σho), ao longo da profundidade, 

para o solo estudado no estado natural e após a inundação. 

 

Os valores de PL (Tabela 5.2) variaram entre 2.167 a 3.853 kPa nos ensaios realizados 

na umidade natural (PLnat) e entre 140 a 285 kPa para os ensaios realizados no solo 

inundado (PLinund). De acordo com MÉNARD (1975), para o solo na umidade natural, os 

resultados de PLnat apresentados situam-se na faixa de valores de pressão limite de areias 

sedimentares (1.200 < PL < 5.000 kPa), e os valores de PLinund apresentados 

correspondem à faixa de valores correspondentes a areias siltosas fofas (100 – 500 kPa). 

 

 

 

Tabela 5.2. - Valores da pressão limite (PL), pressão limite efetiva (PL’) e tensão 

horizontal no repouso (σho). 

Prof.  

(m) 

PLnat  

(kPa) 

PLinund  

(kPa) 

PL’nat  

(kPa) 

PL’inund 

(kPa) 

σhonat 

(kPa) 

σhoinund 

(kPa) 

0,75 3.143 258 3.111 238 32 20 

1,00 3.853 285 3.808 263 45 22 

1,50 2.580 233 2.516 205 64 28 

2,00 2.389 254 2.309 223 80 31 

2,25 2.167 153 2.101 - 66 - 

2,60-2,90 3.312 140 3.214 90 98 50 
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Figura 5.11. – Variação dos parâmetros PL, PL’ e σho com a profundidade. 

 

 

 

A redução nos valores de PL nos ensaios inundados reflete o efeito da redução de rigidez 

do solo devido ao processo do umedecimento, assim como foi observado no módulo 

pressiométrico EP. 

 

Os valores da tensão horizontal em repouso na umidade natural σhonat (Tabela 5.2), 

situam-se entre 32 a 98 kPa e tendem, em geral, a aumentar com a profundidade (Figura 

5.11b). A exceção se verifica na profundidade de 2,25 m, onde ocorreu uma redução no 

valor de σho, em relação à profundidade inferior para o solo na umidade natural. Na 

condição inundada os valores de σhoinund estimados situam-se na faixa de 20 a 50 kPa e 

exibem o mesmo comportamento da σhonat ao longo do perfil. Na profundidade de 2,25 

m, para o ensaio realizado na condição inundada, não foi possível obter este parâmetro, 

uma vez que a curva do ensaio apresentou um comportamento não condizente com um 

ensaio PMT de boa qualidade, conforme mencionado anteriormente. 

 

Os resultados de PL’nat (Tabela 5.2) apresentados (2.101 a 3.808 kPa) variam nas faixas 

de valores de PL’de areias densas (1.500 < PL’ < 2.500 kPa), no trecho entre 1,50 a 2,25 
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m de profundidade, a faixa de valores de areias muito densas (PL’ > 2.500 kPa), nas 

demais profundidades, conforme BRIAUD (1992). Para o solo na condição inundada, os 

valores de PL’inund apresentados (entre 90 a 263 kPa) situam-se na faixa de valores 

correspondentes a areias siltosas fofas (0 – 500 kPa), conforme cita este autor. 

 

5.3.3. Pressão de fluência (PF) 

 

A pressão de fluência (PF) (pressão entre o final do trecho elástico e início do trecho 

plástico da curva pressiométrica) foi obtida a partir da curva de fluência no ponto da 

curva que mais se aproxima do início do escoamento do solo. Esta curva é obtida 

através da representação gráfica das diferenças entre os volumes correspondentes às 

leituras nos tempos de 60 e 30 segundos, no eixo das ordenadas, em função da pressão 

bruta aplicada. Este método encontra-se descrito, em detalhes na Figura 2.15 (Capítulo 

2). 

 

Nas Figuras 5.12 e 5.13 estão apresentadas curvas típicas de fluência obtidas na 

presente campanha, referente a um ensaio no solo na umidade natural e um inundado, 

respectivamente. 

 

As curvas de fluência (Figuras 5.12 e 5.13) mostradas fornecem uma indicação da 

qualidade do ensaio, apresentando três segmentos de reta que representam as respectivas 

fases do ensaio. Neste trabalho, a qualidade da maioria dos ensaios foi satisfatória. A 

exceção ocorreu no ensaio da profundidade de 2,25 m, onde não foi possível traçar a 

curva de fluência. 

 

O parâmetro pressão de fluência PF praticamente não é utilizado para fins de projeto de 

engenharia. Neste trabalho, este parâmetro será utilizado para o cálculo do potencial de 

colapso pressiométrico (Cpress), conforme será visto no Capítulo 6. 

 

Na Tabela 5.3 e Figura 5.14 estão apresentados os valores das pressões de fluência para 

o solo na umidade natural e inundado ao longo da profundidade. 
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Figura 5.12. - Resultado típico de uma curva de fluência de um ensaio realizado na 

umidade natural. 
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Figura 5.13. - Resultado típico de uma curva de fluência de um ensaio realizado na 

condição inundada. 
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Tabela 5.3. - Valores da pressão de fluência (PF) estimada. 

Prof.  

(m) 

PFnat  

(kPa) 

PFinund  

(kPa) 

0,75 1.100 175 

1,00 1.400 200 

1,50 1.100 225 

2,00 1.000 200 

2,25 1.200 - 

2,60-2,90 1.400 175 
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Figura 5.14. – Variação da pressão de fluência com a profundidade. 

 

 

Observa-se na Tabela 5.3 que para a condição natural, os valores da PFnat estão situados 

entre 1.100 a 1.400 kPa. Para a condição inundada, os valores de PFinund situam-se na 

faixa entre 175 a 225 kPa. Assim como nos outros parâmetros, não ficou claro (Figura 
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5.14) alguma tendência de comportamento ao longo da profundidade, capaz de 

caracterizar alguma particularidade das camadas. 

 

5.3.4. Relação Módulo pressiométrico/Pressão limite (EP/PL) 

 

Segundo MÉNARD (1975), a relação módulo pressiométrico/pressão limite (EP/PL) em 

conjunto com a inspeção táctil-visual do material extraído durante a perfuração 

permitem uma indicação do tipo de solo. 

 

Os valores da relação EP/PL obtida ao longo da profundidade estão apresentados na 

Tabela 5.4 e representados graficamente na Figura 5.15, junto com faixas de valores 

típicos da relação EP/PL para alguns solos, conforme MÉNARD (1975). 

 

 

Tabela 5.4. - Relação EP/PL versus profundidade. 

Prof. 

(m) 

EP/PL 

(Natural) 

EP/PL 

(Inundado) 

0,75 19 13 

1,00 11 15 

1,50 15 15 

2,00 19 12 

2,25 16 4 

2,60-2,90 17 6 

 

A maioria dos resultados (Tabela 5.4) se dispersam na faixa de valores entre 10 e 20. 

Tomando-se como referência a faixa de valores típicos apresentados por MÉNARD 

(1975) (Figura 5.15), a maioria dos resultados se enquadram dentro da faixa de valores 

de uma argila rija (13 a 20), estando incompatíveis com as características 

granulométricas do solo em estudo (areia siltosa). Nenhuma relação EP/PL (natural) se 

enquadrou na faixa de valores típicos esperados, ou seja, de uma areia sedimentar (7,5 – 

8). Apenas a relação EP/PL (inundado) nas profundidades de 2,25 e 2,60-2,90m, os quais 

apresentaram valores de EP/PL entre 4 e 6, se enquadraram no limite da faixa de valor 

esperado correspondente a uma areia siltosa fofa (4- 5). 
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Figura 5.15. - Variação relação EP/PL ao longo da profundidade. 

 

 

Deve ser registrado que, em geral, os estudos básicos do pressiômetro apresentados por 

MÉNARD (1975) e BRIAUD (1992) são referidos para solos usuais considerados na 

mecânica dos solos convencional. O estudo de solos não usuais, tais como os solos na 

condição não saturada, incluindo os solos residuais e colapsíveis,com a presença da 

sucção, requer maior aprofundamento e pesquisas específicas. Trabalhos importantes 

têm sido realizados na literatura a exemplo de SCHNAID et al. (2004) e COUTINHO et 

al. (2004b). 
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CAPÍTULO 6 

 
 

IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREVISÃO DE RECALQUES 

 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo é composto basicamente de duas partes. A primeira é relativa ao estudo da 

utilização do pressiômetro Ménard como um critério de identificação e classificação de 

solos colapsíveis. Uma comparação é realizada dos resultados obtidos com outros 

métodos de identificação e classificação baseados em ensaios de laboratório e ensaios 

de campo. 

 

A segunda parte refere-se ao uso do Pressiômetro Ménard em projeto de fundações 

superficiais. Serão apresentados e discutidos resultados do cálculo da capacidade de 

carga e previsão de recalques para o solo estudado, bem como uma comparação das 

previsões de recalques com outros métodos de previsão. 

 

6.2. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

COLAPSÍVEIS 

 

6.2.1. Métodos indiretos (baseados nos índices físicos, características 

granulométricas e plásticas do solo) 

 

A partir dos resultados dos ensaios de caracterização, SOUZA NETO (2004) avaliou a 

colapsibilidade do solo através dos métodos indiretos de identificação baseados nos 

índices físicos, características granulométricas e plásticas do solo, conforme Tabela 2.10 

(Capítulo 2). Na Tabela 6.1 está apresentada, resumidamente, a identificação de cada 

amostra com o respectivo critério utilizado. 

 

Considerando os critérios de identificação baseados nos índices físicos e limites de 

consistência do solo (DENISOV, 1951; FEDA, 1966; Código de Obras da URSS, 1962; 

PRIKLONSKIJ, 1952; e GIBBS e BARA, 1967), estes só puderam ser aplicados às 
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amostras com profundidades superiores a 1,3 m (Camada I). Para profundidades 

inferiores o solo não apresenta plasticidade, impossibilitando o emprego desses 

critérios. Com exceção das propostas de PRIKLONSKIJ (1952) e FEDA (1966), as 

amostras correspondentes a Camada II (entre 1,5 e 2,3 m de profundidade) foram, em 

geral, identificadas como colapsíveis. Na amostra entre 2,5 e 2,8 m (SPT > 50), apenas 

o Código de Obras da URSS (1962) a identificou de colapsível. 

 

O critério de HANDY (1973) classificou o solo como de alta probabilidade ao colapso, 

inclusive o da amostra na profundidade de 2,5–2,8 m, onde os critérios baseados em 

ensaios edométricos têm identificado esta amostra como não colapsível, conforme será 

visto mais adiante. Vale ressaltar que este critério não leva em consideração outros 

fatores (clima, estrutura do solo, pedologia) que influenciam no fenômeno do colapso, 

logo deve ser visto com ressalvas. 

 

A partir do potencial de colapso (deformação de colapso) e da deformação de colapso 

máxima calculados segundo as equações empíricas de BASMA e TUNCER (1992) e de 

FUTAI (2000), respectivamente, as amostras foram classificadas segundo o critério de 

JENNINGS e KNIGHT (1975), o qual classifica o solo segundo a gravidade dos danos 

esperado em uma obra. 

 

Independente da proposta considerada (Equações 6.1, 6.2 e 6.3), nas amostras limitadas 

pela profundidade de 1,3 m (blocos 1, 2, 3 e 4) o solo foi classificado de problemático 

(5 < PC % < 10). Para profundidades superiores a 1,3 m, a classificação variou. De 

acordo com FUTAI (2000), as amostras acima desta profundidade estão classificadas no 

grupo de solos com problema moderado (1 < PC % < 5). Com base nos valores do 

potencial de colapso calculados pela equação de BASMA e TUNCER (1992) a amostra 

entre 1,5 e 1,8 m foi classificada no grupo dos solos problemáticos e a amostra entre 2,0 

e 2,3 m no grupo dos solos com problema moderado. A amostra de 2,5 a 2,8 m 

apresentou deformação de expansão de 1,25 %. 

 

No caso do solo em estudo, SOUZA NETO (2004) ressalta que os critérios qualitativos 

do Código de Obras da URSS (1962) e o critério de GIBBS e BARA (1967), os quais 

levam em consideração a comparação de índices associados ao solo no estado natural e 

no limite de liquidez, mostraram-se mais adequados para a identificação do colapso. 
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Tabela 6.1. - Identificação da colapsibilidade do solo a partir de índices físicos, 

granulometria e plasticidade (SOUZA NETO, 2004). 

Resultado / Classificação 

Profundidade da Amostra (m) REFERÊNCIA EXPRESSÃO LIMITES 

0,5-0,8 1-1,3 1,5-1,8 2-2,3 2,5-2,8 

DENISOV (1951) 
o

L

e
eK =

 

0,5 < K < 0,75 
Colapsível 

----- ---- 
0,67 
(C) 

0,76 
(NC) 

1,11 
(NC) 

FEDA (1966) 

PL

p
o

o

ww

w
S
w

Kl
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

Kl > 0,85 
Para So < 60% 

Colapsível 
----- ----- 

-2,9 
(NC) 

-4,6 
(NC) 

-2,1 
(NC) 

Código de Obras 
URSS 
(1962) 

o

Lo

e1
ee

+
−

=λ
 

λ ≥ -0,1 
Colapsível 

----- ----- 
0,13 
(C) 

0,09 
(C) 

-0,04 
(C) 

PRIKLONSKIJ 
(1966) PL

oL

ww
wwKd

−
−

=
 

Kd < 0 
Colapsível 

---- ---- 
3,6 

(NC) 
4,9 

(NC) 
2,6 

(NC) 

GIBBS e BARA 
(1967) L

Sat

w
wR =

 

R > 1 
Colapsível 

----- ----- 
1,54 
(C) 

1,34 
(C) 

0,92 
(NC) 

Percentual de Argila 
(<0,002mm) 

Probabilidade 
de Colapso 

< 16% Alta (A) 

16 a 24% Provável (P) 

24 a 32% < 50% (PP) 

HANDY (1973) 

> 32% Não colapsível (NC) 

4,5 
(A) 

8 
(A) 

12 
(A) 

13,5 
(A) 

13,3 
(A) 

PC%=Equação 2.21 5,87 
(P) 

8,16 
(P) 

---- ---- ---- 
BASMA e 

TUNCER (1992) PC%=Equação 2.22

Critério de 
JENNINGS e 

KNIGHT (1975) 
σvi=200 kPa 

5,25 
(P) 

5,46 
(P) 

5,93 
(P) 

4,57 
(PM) 

-1,25 
(NC) 

FUTAI (2000) 
εc máx(%) = Equação 

2.23 

Critério de 
JENNINGS e 

KNIGHT (1975) 

5,42 
(P) 

6,31 
(P) 

2,64 
(PM) 

3,01 
(PM) 

2,11 
(PM)

(C) = Colapsível; (NC) = Não Colapsível; (A) = Alta Probabilidade de Colapso; (P) = Problemático; 
(PM) = Problema Moderado; (PP) = Pouco Problemático. 
 

BASMA e TUNCER (1992): 

 Equação 2.21: CP %=48,496+0,102.Cu-0,457.wo-3,533.γs+2,85.lnσvi                                                          6.1 

 Equação 2.22: CP %=48,506+0,072.(S-C)-0,439.wo-3,123.γs+2,85.lnσvi                                                     6.2 

FUTAI (2000): 

  Equação 2.23:  
6,0

max IP)A(1
Sre2,4 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
=∆ cε

 
                                   6.3 

CRITÉRIO DE JENNINGS e KNIGHT (1975): Gravidade dos Problemas 
Problemático (P): 5 < PC% < 10 
Problema Moderado (PM): 1 < PC% < 5 
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Das propostas baseadas na deformação de colapso (potencial de colapso) do solo, as 

equações de BASMA e TUNCER (1992) mostraram-se mais adequadas para o solo em 

estudo, estando compatíveis com as classificações deste solo a partir dos ensaios 

edométricos simples, conforme será visto mais adiante. 
 

6.2.2. Métodos diretos (baseados em ensaios edométricos) 

 

O critério de REGINATTO e FERRERO (1973) avalia, a partir de ensaios edométricos 

duplos, a susceptibilidade ao colapso de um solo para uma determinada tensão vertical, 

tomando-se como referência a tensão vertical geostática e a tensão de escoamento para 

duas condições limites (solo saturado e o solo não saturado). Com base no valor do 

coeficiente de colapsibilidade (C) reapresentado na Equação 6.4, os solos colapsíveis 

podem ser classificados de: “condicionalmente colapsíveis”, onde é necessária a 

aplicação de uma tensão, além da geostática, para que o colapso ocorra; e os “solos 

verdadeiramente colapsíveis”, os quais podem apresentar colapso mesmo sem 

carregamento adicional. 

 

vovmn

vovms

σσ
σσ

C
−
−

=  6.4

 

onde: 
σvo = tensão vertical geostática, 
σvmn = tensão de escoamento do solo na umidade natural, 
σvms = tensão de escoamento do solo na condição inundada. 
 

A partir dos resultados de ensaios edométricos duplos na umidade natural (EDN) 

referente à condição de campo (estação seca) e de ensaios edométricos inundados 

(EDI), SOUZA NETO (2004) determinou os coeficientes de colapsibilidade de cada 

amostra, com exceção daquela limitada pelas profundidades de 2,5 e 2,8 m, cujo ensaio 

na umidade natural não mostrou-se satisfatório na determinação da tensão de 

escoamento nesta condição (σvmn). Os valores de C variaram entre -0,026 a 0,202, 

classificando o solo entre verdadeiramente e condicionalmente colapsível. 
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De acordo com o critério de REGINATTO e FERRERO (1973) para que o colapso 

ocorra em um solo condicionalmente colapsível faz-se necessária uma tensão adicional 

além da tensão vertical geostática. O acréscimo máximo de tensão (∆σv), em relação a 

σvo, que o solo nesta condição suportará sem apresentar colapso é ∆σv = σvms - σvo. No 

caso do solo verdadeiramente colapsível, este poderá apresentar colapso mesmo sem 

carga adicional. Com base nisso, pode-se admitir que a tensão σvms é o principal 

parâmetro que limita um solo condicionalmente colapsível de um solo verdadeiramente 

colapsível. 

 

A Figura 6.1a apresenta as variações das tensões geostáticas e de escoamento saturada 

(σvms) com a profundidade. As profundidades correspondentes aos valores de σvms são as 

médias entre os limites inferiores e superiores de cada amostra (bloco). Esta forma de 

representação, proposta por ROCCA et al. (1992), também permite definir a camada em 

que o solo comporta-se como verdadeiramente colapsível, a qual será limitada pelos 

valores de σvms< σvo. Na Figura 6.1b, c e d estão também apresentadas as deformações 

de colapso obtidas através de ensaios edométricos simples com as respectivas 

classificações de colapsibilidade a serem discutidas mais adiante. 

 

Observa-se (Figura 6.1a) um trecho entre 1,0 e 1,5 m de profundidade onde os valores 

de σvms são inferiores a σvo, o que classifica o solo desta camada de verdadeiramente 

colapsível. Observa-se também que entre 1,5 e 2,0 m de profundidade tem-se  σvo ≅ 

σvms, entando no limite máximo admissível de tensão que o solo pode suportar sem 

apresentar colapso, segundo este critério. Em outras palavras, o solo encontra-se nos 

limites entre verdadeiramente e condicionalmente colapsível. 

 

É razoável afirmar (Figura 6.1a) que na camada entre 1,0 e 2,0 m de profundidade, o 

solo apresenta maior susceptibilidade ao colapso. A espessura desta camada pode variar 

de acordo com a variação da espessura do perfil, que tende a ser mais profundo próximo 

as edificações da Escola Agrícola. A existência desta camada mais susceptível ao 

colapso é um agravante para as obras existentes no local, podendo justificar os danos 

existentes no Colégio Agrícola, uma vez que a maioria de suas fundações encontram-se 

assentes nas proximidades desta camada. 
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Figura 6.1. – (a) Comparação entre a tensão de escoamento saturada (σvms) e a tensão geostática (σvo); (b) Variação da deformação de colapso 

(εc); (c) Classificação do solo segundo JENNINGS e KINGHT (1975) e (d) LUTENEGGER e SABER (1988). 
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Algumas propostas para identificação e classificação de solos colapsíveis baseadas em 

resultados de ensaios edométricos simples foram apresentadas no Capítulo 2, a destacar 

as propostas de VARGAS (1978), JENNINGS e KNIGTH (1975) e LUTENEGGER e 

SABER (1988). De acordo com VARGAS (1978) os solos são considerados colapsíveis 

quando i > 2 %, independente da tensão vertical de inundação (σvi). O critério de 

JENNINGS e KNIGTH (1975) classifica o solo de acordo com a gravidade dos danos 

em uma obra, variando de sem problema a problema muito grave, a partir do valor do 

potencial de colapso (PC), ou deformação de colapso εc, para tensão de inundação de 

200 kPa. A proposta de classificação de LUTENEGGER e SABER (1988) é baseada no 

valor do coeficiente de colapso estrutural (i) correspondente à tensão de 300kPa. Esta 

proposta classifica os danos em uma obra de leve a grave, a depender do valor de i. 

 

Com base nos valores do coeficiente de colapso estrutural (i) e do potencial de colapso 

(PC) ou da deformação de colapso (εc) obtidos a partir dos resultados dos ensaios 

edométricos simples, SOUZA NETO (2004) classificou as amostras segundo estas 

propostas. O referido autor praticamente não encontrou diferença entre a deformação de 

colapso (εc) e o coeficiente de colapso estrutural (i) verificando que utilizar os valores 

de εc nas propostas de identificação ou classificação que se baseiam no valor i não 

resultam em erros significativos. 

 

Na Figura 6.1b, c e d estão apresentadas as deformações de colapso com a 

profundidade, referentes às tensões de inundação σvo (tensão geostática), 200 kPa e 300 

kPa, com os respectivos limites das classificações indicados nestas figuras. 

 

Na tensão geostática (Figura 6.1b), os valores de εc (0,5 a 1,6 %) identificam o solo 

como estável, segundo o critério de VARGAS (1978), contradizendo o observado pelo 

critério de REGINATTO e FERRERO (1973) (Figura 6.1a). Entretanto, observa-se uma 

acentuação no trecho entre 1,0 e 1,5 m, sugerindo uma maior susceptibilidade ao 

colapso. Considerando pressões maiores de inundação, o critério de VARGAS (1978) 

indicaria a presença de solo colapsível basicamente em todo o perfil. 

 

Nas classificações de JENNINGS e KNIGHT (1975) (Figura 6.1c), o solo foi 

classificado no grupo de problema moderado (1 ≤ εc ≤ 5) para profundidades inferiores 
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a 1,1 m e superiores a 1,9 m. A exceção ocorreu no trecho entre 1,1 a 1,9 m de 

profundidade, o qual foi classificado no grupo dos solos problemáticos (5 ≤ εc ≤ 10). 

 

De acordo com a classificação de LUTENEGGER e SABER (1988) (Figura 6.1d), na 

amostra inferior a 1,0 m e nas amostras superiores a 1,8 m de profundidade, a 

susceptibilidade ao colapso varia entre os limites de leve (i = 2 %) a moderada (i = 6 

%), enquanto as amostras limitadas por estas duas profundidades se enquadram nos 

limites de moderado a grave (i = 10%). Em resumo, as classificações de JENNINGS e 

KNIGHT (1975) e LUTENEGGER e SABER (1988) (Figura 6.1c e d) confirmam a 

existência de um trecho com maior susceptibilidade ao colapso, reforçando os 

comentários anteriores com base na classificação de REGINATTO e FERRERO (1973). 

 

6.2.3. O pressiômetro Ménard como um critério de identificação e classificação de 

solos colapsíveis 

 

Conforme foi mostrado no item 2.10 do Capítulo 2, KRATZ de OLIVEIRA et al. 

(1999) apresentam uma proposta de identificação de solos colapsíveis baseada em 

ensaios pressiométricos realizados na condição natural e na condição inundada. 

 

Nesta proposta, é necessário fazer uma translação da curva na umidade natural, de 

maneira ajustar os raios iniciais da cavidade, similar a técnica do ensaio edométrico 

duplo proposta por JENNINGS e KNIGHT (1957). 

 

O potencial de colapso pressiométrico é definido como: 

 

                                                         6.5 

 

onde: 

ri e rf são os raios da cavidade para o solo sob condição de umidade natural e para o solo 

saturado, respectivamente, ambos para o nível da tensão de plastificação PF do ensaio 

pressiométrico saturado; e 

ronat e rosat são os raios iniciais da cavidade para as condições de umidade natural e 

saturada, respectivamente. 
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A partir dos ensaios pressiométricos duplos, foram realizados os ajustes dos raios 

iniciais da cavidade de acordo com a proposta de KRATZ de OLIVEIRA et al. (1999). 

A Figura 6.2 apresenta um resultado típico de um ensaio pressiométrico duplo com o 

referido ajuste dos raios iniciais. 
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Figura 6.2. – Exemplo de ajuste dos raios iniciais dos ensaios pressiométricos na 

determinação do colapso pressiométrico. 

 

Os autores apresentam a metodologia de obtenção do colapso pressiométrico (Cpress), 

entretanto não apresentam um critério de classificação da colapsibilidade do solo. Neste 

trabalho, além de avaliar a questão de identificação, uma tentativa é feita no sentido de 

propor uma classificação, comparando os resultados do Cpress (Equação 6.5) com a 

deformação de colapso (ou potencial de colapso PC) obtida através de ensaios 

edométricos simples (Equação 6.6) para uma tensão de inundação de 200 kPa e a 

respectiva classificação da colapsibilidade do solo, de acordo com o critério de 

JENNINGS e KNIGHT (1975).  

 

A Tabela 6.2 e a Figura 6.3 apresentam os resultados do colapso pressiométrico, 

potencial de colapso e a respectiva classificação da colapsibilidade do solo segundo o 

critério de JENNINGS e KNIGHT (1975). Na Figura 6.3 é apresentada também a 

classificação proposta nesta pesquisa para a colapsibilidade do solo a partir do 

pressiômetro Ménard. 

100 x 
e1
e  PC

0+
∆

=                                                                  6.6
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onde: ∆e = variação do índice de vazios devido à inundação sob tensão constante; e eo = 

índice de vazios inicial. 

 

Tabela 6.2. - Resultados do colapso pressiométrico, potencial de colapso e classificação 

da colapsibilidade do solo segundo o critério de JENNINGS e KNIGHT (1975). 

Profundidade 

(m) 
Cpress (%) 

PC (%) 
(σvi = 200 kPa) 

Classificação da colapsibilidade do 

solo (JENNINGS e KNIGHT, 1975) 

0,75 6,7 4,8 Moderadamente problemático 

1,00 11,2 5,2 Problemático 

1,50 32,4 6,2 Problemático 

2,00 8,7 3,3 Moderadamente problemático 

2,60 – 2,90 9,5 1,5 Moderadamente problemático 
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Figura 6.3. - (a) Classificação da colapsibilidade do solo segundo o critério de 

JENNINGS e KINGHT (1975) e (b) Variação do colapso pressiométrico (Cpress) com a 

profundidade, com a classificação proposta neste trabalho. 
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Não foi calculado o Cpress para a profundidade de 2,25 m, pois nesta profundidade não 

foi possível traçar a curva de fluência. 

 

Os valores do Cpress (Tabela 6.2 e Figura 6.3) variam entre 6,7 e 32,4 %, apresentando 

valores mais elevados (11,2 e 32,4 %) no trecho entre 1,00 e 1,50 m de profundidade. 

Observa-se também uma similaridade de comportamento, quando comparado com os 

resultados dos ensaios edométricos simples (Figura 6.3), caracterizando um trecho 

intermediário (aproximadamente entre 1,0 e 2,0 m) com maior susceptibilidade ao 

colapso. Após os 2,0 m de profundidade, observa-se (Figura 6.3b) um leve aumento (de 

8,7 para 9,5 %) no valor de Cpress, diferentemente do que se observa nos ensaios 

edométricos simples. Esta diferença de comportamento nos valores de Cpress e εc a partir 

dos 2,0 m pode ser justificada pelo fato dos ensaios envolverem camadas diferentes, 

uma vez que a espessura do perfil varia longitudinalmente. No local de amostragem, a 

profundidade de 2,5 m corresponde à camada com SPT > 50, enquanto no local onde 

foram realizados os ensaios PMT, até a profundidade de 2,8 m o solo corresponde à 

Camada II. 

 

Apesar da ausência de um critério de classificação, os resultados reforçam os 

comentários anteriores sobre a existência de uma camada, intermediária, com maior 

susceptibilidade ao colapso. Tal constatação é um agravante para as edificações 

existentes, devendo ser considerada nas futuras obras de recuperação ou novas 

construções locais. 

 

Uma vez que os resultados dos Cpress obtidos a partir da proposta de KRATZ de 

OLIVEIRA et al. (1999) apresentaram coerência com os resultados dos PC (ou εc) 

calculados segundo o critério de JENNINGS e KNIGHT (1975), neste trabalho propõe-

se uma faixa de valores para o Cpress (ver quadro seguinte), que pode ser aplicada ao 

solo em estudo, como uma tentativa em estabelecer um critério de classificação da 

colapsibilidade do solo, através do pressiômetro Ménard. 

 

Para Cpress (%) < 5            => Solo sem problema 

5 ≤ Cpress (%) ≤ 10            => Solo com problema moderado 

Para Cpress (%) > 10          => Solo problemático 
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Nessa nova proposta os solos serão considerados sem problemas, do ponto de vista de 

engenharia, para valores de Cpress < 5. Este limite foi definido considerando também 

resultados de ensaios pressiométricos e edométricos duplos apresentados por KRATZ 

de OLIVEIRA et al. (1999), referentes a um solo residual de granito do Rio Grande do 

Sul. Estes autores encontraram valores de potenciais de colapso edométricos (εc) na 

faixa de 0,1 a 2,4 %, na tensão de 100 kPa, com apenas dois valores acima de 2,0 %. O 

que identifica o solo praticamente como não colapsível ou muito próximo do limite 

como colapsível (i < 2 %), segundo o critério de Vargas (1978). Para este mesmo solo, 

os potenciais de colapso pressiométricos (Cpress) variaram de 0,0 a 5,3 %. Neste sentido, 

é razoável estabelecer como limite de um solo não problemático o valor de Cpress < 5. 

 

Deve-se levar em consideração que esta tentativa vale como uma sugestão que deve ser 

aperfeiçoada para uma faixa de valores mais confiáveis, à medida que novos solos e 

dados forem surgindo. 

 

Os resultados indicam que o tipo de ensaio pressiométrico duplo prova ser útil em 

mostrar o comportamento de colapso, identificar as camadas com maior potencial de 

colapso no perfil de solo e podendo mais adiante ser utilizado com um critério de 

classificação da colapsibilidade do solo. Os resultados apresentam tendência similar a 

outros ensaios de campo e laboratório realizados no local, todos detectando a existência 

da camada com maior suscetibilidade ao colapso, com o pressiômetro apresentando a 

mais forte diferença / evidência. 

 

6.3. APLICAÇÃO DO PRESSIÔMETRO MÉNARD NO PROJETO DE 

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

 

Uma das aplicações do pressiômetro refere-se ao projeto de fundações superficiais. No 

pressiômetro, o cálculo da capacidade de carga é baseado na pressão limite (PL) e o 

cálculo dos recalques baseado no módulo pressiométrico (EP). Os procedimentos 

adotados, neste trabalho, para o cálculo da capacidade de carga e recalque a partir dos 

resultados dos ensaios pressiométricos foram baseados nas experiências realizadas na 

França pelo Centre d’Etudes Ménard (BAGUELIN et al., 1978). 

 

6.3.1. Capacidade de Carga 
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Conforme relata CINTRA (1998), as sapatas são o tipo de fundação mais afetada pelo 

problema da colapsibilidade. Por se tratar de fundação eminentemente rasa, estará 

inevitavelmente apoiada na camada colapsível mais superficial e sujeita às maiores 

variações na umidade. Consequentemente a redução da capacidade de carga por 

influência do umedecimento será mais significativa. 

 

A capacidade de carga, para o solo estudado foi calculada utilizando a Equação 6.7 

proposta por MÉNARD (1963a e 1963b). 

 

voLr kPq σ+= '              (6.7) 

 

onde: 

PL’ = pressão limite efetiva equivalente na zona de influência da fundação; k = fator 

capacidade de carga, que depende do tipo de solo, da profundidade de embutimento e da 

forma da fundação (Figura 2.20); σvo = tensão vertical total na profundidade da 

fundação. 

 

BRIAUD (1986) atualizou a metodologia de MÉNARD (1963a e 1963b) e propôs um 

ábaco (Figura 2.20) que é recomendado para uso em projetos de fundações. Neste 

trabalho, o fator capacidade de carga k foi obtido a partir do referido ábaco, 

considerando sapatas circulares. 

 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados da capacidade de carga (qr) prevista, considerando 

o solo na umidade natural (estação seca) e na condição inundada. Na condição inundada 

os resultados previstos serão comparados com os resultados de provas de carga 

realizadas por FUCALE (2000) (ver Figura 6.4), em outro campo experimental 

localizado em Petrolândia, num solo colapsível similar e pertencente à mesma formação 

geológica e com os resultados experimentais obtidos por SOUZA NETO (2004). Na 

condição natural, a comparação será feita apenas com os dados de FUCALE (2000), 

uma vez que na pesquisa de SOUZA NETO (2004) não foi possível realizar ensaios na 

umidade natural até a ruptura. 
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Tabela 6.3. - Resultados da capacidade de carga (qr) prevista pelo pressiômetro e 

obtidas através de provas de carga realizadas na areia siltosa colapsível de Petrolândia-

PE. 

Condição 
qr (kPa) 

pressiômetro 

qr (kPa) 

por FUCALE (2000) 

qr (kPa) 

por SOUZA NETO (2004)

Natural 3.253 360 - 

Inundada 285 170 - 190 100 - 160 
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Figura 6.4. - Resultados de provas de carga realizadas na areia colapsível de Petrolândia 

(FUCALE, 2000). 

 

Os resultados da capacidade de carga previstos pelo pressiômetro (Tabela 6.3) foram 

3.253 kPa para o solo na condição natural e 285 kPa para o solo na condição inundada. 

Estes resultados foram superiores aos resultados experimentais, onde a tensão de ruptura 

na condição natural foi 360 kPa. Na condição inundada, o valor da tensão de ruptura 

esteve entre 100 e 190 kPa. Observa-se que o pressiômetro sobrestimou a capacidade de 

carga medida em cerca de 2 vezes para o solo inundado e em torno de 9 vezes para o 

solo na condição natural. 

 

Tendo em vista os resultados apresentados, observa-se que o pressiômetro Ménard não 

se mostrou apropriado para o cálculo da capacidade de carga do solo em estudo. 
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SOUZA NETO (2004) apresenta um resumo dos resultados das estimativas da 

capacidade de carga utilizando a teoria da capacidade de carga e os parâmetros de 

resistência do solo. Na condição inundada e considerando os parâmetros das amostras 

limitadas pela profundidade de 2,3 m, os valores de qr variaram entre 149 a 187 kPa, 

sendo próximos aos obtidos experimentalmente. Na condição natural e considerando os 

parâmetros das amostras inferiores a 2,0 m de profundidade, os valores de qr variaram 

entre 817 a 3.568 kPa. Nas profundidades maiores de 2,0 m, a capacidade de carga 

alcança valores superiores a 6.000 kPa, porém já em torno da camada com SPT > 50. 

Assim como o pressiômetro, observa-se uma sobrestimativa da capacidade de carga 

considerando os parâmetros de resistência na condição natural. 

 

Resultados semelhantes foram observados por CUDMANI et al. (1994), os quais 

compararam resultados previstos pela teoria da capacidade de carga com resultados de 

provas de carga em placa e em sapatas quadradas realizadas em uma formação residual 

do Rio Grande do Sul. Os valores de qr estimados foram da ordem de 2 a 6 vezes 

superiores aos valores determinados experimentalmente. Fato semelhante foi 

apresentado por AGNELLI e ALBIERO (1994) num solo colapsível de Bauru (SP) e 

por TEIXEIRA et al. (1996) em um solo laterítico do sul de Minas Gerais com 

característica colapsível. 

 

Esses resultados mostram que há uma necessidade de se rever a teoria da capacidade de 

carga, sobretudo quando aplicada a solos não saturados, por possuírem características 

especiais daqueles onde a teoria tem sido comumente aplicada, em especial os solos 

colapsíveis. 

 

6.3.2. Previsão de recalques 

 

6.3.2.1. Previsão de recalques de colapso a partir dos resultados de ensaios 

edométricos e com o Expansocolapsômetro (ECT) 

 

SOUZA NETO (2004) previu os recalques de colapso dos ensaios de colapso in situ 

(PC01 e PC02) utilizando os resultados dos ensaios edométricos e os resultados dos 

ensaios com o Expansocolapsômetro. 
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A previsão de recalques de colapso (rc) foi feita analiticamente, dividindo o solo sob a 

placa em camadas e multiplicando a espessura de cada camada pela deformação de 

colapso (εc) referente ao estado de tensão atuante (σvo + ∆σv). 

 

Inicialmente o bulbo de tensões dos ensaios do Grupo 1 foi dividido em quatro camadas 

com espessura de 0,50 m cada, envolvendo as faixas de profundidade das amostras e as 

profundidades dos ensaios ECT e foram calculadas as tensões totais (σvo + ∆σv) 

atuantes no centro de cada camada. Considerou-se um bulbo de tensões com 

profundidade equivalente a 2,5 D, sendo D o diâmetro da placa, ou seja, 2,0 m para o 

diâmetro da placa utilizada nesta pesquisa (0,8 m). Na Figura 6.5 apresenta-se, 

esquematicamente, a disposição das amostras e dos ensaios ECT em relação ao bulbo de 

tensões. A distribuição das tensões transmitidas ao solo pelas placas foi calculada com 

base nas formulações da teoria da elasticidade, para uma placa circular rígida assente à 

superfície do terreno. Admitiu-se que todas as camadas envolvidas pelo bulbo de 

tensões foram umedecidas até a saturação. 

 

 

 
Figura 6.5. - Representação esquemática das profundidades das amostras e dos ensaios 

ECT em relação ao bulbo de tensões dos ensaios de colapso in situ do Grupo 1 (SOUZA 

NETO, 2004). 

 

 

Nos ensaios edométricos duplos (EDD) o procedimento considerado para o cálculo das 

deformações específicas de colapso (εc) seguiu a proposta de JENNINGS e KNIGHT 

(1957) e (1975). Esta proposta é destinada àqueles solos colapsíveis que se mantêm 
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estáveis sob a tensão geostática (σvo), independente do teor de umidade ou grau de 

saturação do solo. Em outras palavras, aplica-se aos solos “condicionalmente 

colapsíveis”. Para compensar os efeitos de alívio de tensões e perturbação da amostra, 

os autores propõem que as curvas dos ensaios edométricos duplos sejam ajustadas, de 

forma a desconsiderar as deformações de colapso para valores de σvi < σvo. A Figura 

6.6 exemplifica este procedimento de ajuste. 

 

 
Figura 6.6. - Representação gráfica do ajuste das curvas segundo JENNINGS e 

KNIGTH (1975). 

 

As deformações específicas de colapso εc são calculadas segundo a expressão: 

o
c e1

∆eε
+

=                                                                  6.8

 

onde: ∆e é a variação do índice de vazios, devido à inundação; eo é o índice de vazios 

do solo na coordenada (σvo, eo) da curva ajustada segundo o procedimento da 

Figura 6.6. 

 

Nos ensaios edométricos simples (EDS), as deformações de colapso foram obtidas 

diretamente das curvas tensão-deformação de colapso (εc versus σvilog) obtidas nestes 

ensaios. Considerou-se que as deformações de colapso ocorridas nas tensões de 
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inundação de 1,25 kPa foram decorrentes de efeitos de perturbação do solo. Portanto, 

nas deformações de colapso utilizadas no cálculo dos recalques foram subtraídas as 

deformações ocorridas nas tensões de inundação de 1,25 kPa. Exceto na amostra 

correspondente à primeira camada (Figura 6.5), entre 0,5 a 0,8, esta subtração não foi 

considerada, uma vez que a menor tensão de inundação foi 5 kPa. 

 

Nos ensaios ECT, as deformações de colapso foram calculadas dividindo os recalques 

de colapso obtidos a partir das curvas rc versus σvi, correspondente a cada profundidade 

destes ensaios, pela espessura ( Hw) da camada do solo envolvida no processo do 

colapso. Neste caso, Hw foi determinada empiricamente considerando a espessura de 

solo envolvido pelo bulbo de tensões e submetida ao umedecimento. Como nos ensaios 

ECT as variações significativas no teor de umidade estiveram concentradas na metade 

superior do bulbo de tensões, considerado 250 mm (2,5 D), adotou-se a espessura de Hw 

igual a 125 mm (1,25 D). Vale ressaltar que os resultados dos ensaios do Grupo 1 

mostraram que a totalidade do colapso ocorreu em torno da metade superior do bulbo de 

tensões. Isto é uma simplificação, pois esta espessura deve variar com a tensão. 

 

Os resultados das previsões dos recalques de colapso (rc) dos ensaios de colapso in situ 

(PC01 e PC02) a partir dos resultados dos ensaios edométricos duplos, dos ensaios 

edométricos simples e dos ensaios ECT encontram-se resumidos na Tabela 6.4. 

 

 

Tabela 6.4. - Resumo das previsões dos recalques de colapso a partir dos resultados dos 

ensaios edométricos duplos, dos ensaios edométricos simples e dos ensaios ECT. 

ENSAIO 

RECALQUE DE 

COLAPSO PREVISTO  

rc (mm) 

(P/ σv = 100kPa) 

RECALQUE DE 

COLAPSO PREVISTO 

rc (mm) 

(P/ σv = 60kPa) 

EDD 30,0 21,5 

EDS 39,0 37,0 

ECT 43,9 32,0 

Recalque de Colapso 

Medido rm (mm) 

45,0 

(PC01 - σvi = 100kPa) 

20,5 

(PC02 - σvi = 60kPa) 
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Os resultados destas previsões serão utilizados também para fins de comparação com as 

previsões do PMT, conforme será visto mais adiante. 

 

As aproximações entre as previsões e os resultados experimentais variaram com a 

tensão vertical de inundação. Tomando-se como referência o ensaio PC01, inundado na 

tensão de 100 kPa, os resultados das previsões (Tabela 6.4) subestimaram o recalque de 

colapso medido (45,0 mm), entre 2 e 33 %, com a maior diferença ocorrendo quando 

utilizando as deformações de colapso obtidas pelos ensaios edométricos duplos (EDD). 

Tomando-se como referência o ensaio PC02, inundado na tensão de 60 kPa, todas as 

previsões sobrestimaram o recalque de colapso medido (20,5 mm), entre 5 e 80 %, com 

a maior diferença ocorrendo ao se utilizar às deformações de colapso obtidas a partir 

dos resultados dos ensaios edométricos simples (EDI). Apesar das simplificações e 

incertezas envolvidas nos procedimentos adotados, SOUZA NETO (2004) considera 

que os resultados destas previsões estão dentro da faixa de erro que normalmente se 

observa na literatura em projetos de fundações. 

 

6.3.2.2. Previsão de recalques de colapso a partir de ensaios PMT 

 

A previsão de recalque foi realizada usando a expresssão semi-empírica proposta por 

MÉNARD e ROSSEAU (1962) apresentada na Equação 6.9. 
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onde: 

r = recalque da fundação; Ed e Ec = módulos pressiométricos dentro das zonas do tensor 

desviatório e esférico respectivamente; σ`vo = tensão de suporte efetiva; B’ = largura de 

referência igual a 60 cm; B = largura ou diâmetro da sapata, que é maior do que B’; α = 

fator reológico; λd = fator de forma desviatório; λc = fator de forma esférico. 

 

Na equação acima, considera-se como tensão de suporte efetiva (σ`vo) a capacidade de 

carga do solo dividida por um fator de segurança. Neste trabalho, adotou-se o valor da 

tensão vertical total aplicada nos ensaios de colapso in situ do Grupo 1 (100 e 60 kPa). 
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O fator reológico α foi considerado como 1/2 (areia pré-adensada com EP/PL’ > 12) e o 

valor dos fatores de forma λd e λc corresponde a 1,0 (considerando uma sapata circular 

de diâmetro igual ao da placa) obtidos através das Tabelas 2.6 e 2.7 propostas por 

MÉNARD (1975). 

 

O perfil de solo heterogêneo estudado foi dividido em camadas de espessura B/2 abaixo 

da sapata, ou seja, 6 camadas com espessura 0,40 m. Desta maneira, valores distintos de 

Ec e Ed foram determinados para cada uma das componentes da equação do recalque. Ec 

é considerado como o módulo da primeira camada abaixo da sapata, ou seja, Ec = EP. 

No caso da previsão de recalque para o solo na condição natural, Ec = EPnat = 58.926 

kPa e para a previsão de recalque para o solo na condição inundada, Ec = EPinund = 3.309 

kPa. 

 

Ed é calculado como o módulo equivalente (ver Equação 6.10), substituindo os módulos 

das 6 camadas com 0,40 m de espessura que compõem o perfil heterogêneo. A Figura 

6.7 apresenta a divisão do perfil em camadas fictícias para o cálculo do recalque com os 

respectivos módulos pressiométricos referentes a cada camada. 
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      (6.10) 

 

onde Ep/q é a média harmônica dos módulos pressiométricos das camadas p a q. 

 

Os recalques previstos através do pressiômetro Ménard foram estimados conforme a 

metodologia acima. Nesta pesquisa, os recalques de colapso (rc) foram calculados pela 

diferença entre os recalque utilizando os módulos pressiométricos dos ensaios no solo 

inundado e os recalques utilizando os módulos pressiométricos dos ensaios na condição 

natural, considerando as mesmas tensões dos ensaios de colapso in situ (100 kPa para o 

ensaio PC01 e 60 kPa para o ensaio PC02). 

 

Na Tabela 6.5 estão apresentados os recalques previstos e medidos na condição natural, 

no solo inundado e os correspondentes recalques de colapso. Na Figura 6.8 são 

comparados os recalques de colapso previstos com os medidos nos ensaios de colapso 

PC01 e PC02. 
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Figura 6.7. - Divisão do solo heterogêneo estudado para o cálculo do recalque. 

 

Tabela 6.5. - Resultados dos recalques de colapso previstos a partir dos resultados dos 

ensaios PMT e dos recalques de colapso medidos. 
Recalque medido (mm) Recalque previsto (mm) 

Ensaio σvi 
(kPa) Antes da 

inundação 
Após 

inundação
Colapso (mm) 

(rm = rm inund - rm nat) 
Antes da 

inundação
Após 

inundação 
Colapso (mm) 

(rc = rP inund - rP nat) 
PC 01 100 1,24 46,24 45,0 0,56 15,06 14,5 
PC 02 60 0,56 21,06 20,5 0,34 8,84 8,5 

 

Observa-se (Tabela 6.5) que os recalques previstos na condição natural foram cerca de 

50 % inferiores aos medidos. BRIAUD (1992) comparou os recalques medidos através 

de ensaios de provas de carga realizadas em argilas, siltes e areias com os recalques 

previstos a partir dos resultados de ensaios pressiométricos. A diferença entre os 

recalques previstos e os medidos foi de ± 50 %. Esses estudos não foram realizados em 

solos colapsíveis. Entretanto, pode-se considerar que os resultados das previsões dos 

recalques, nesta pesquisa, estão dentro da faixa de erro citado por este autor. 

 

Quanto aos recalques de colapso (rc), observa-se Tabela 6.5 e Figura 6.8 que os 

recalques de colapso medidos (45 e 20,5 mm) foram cerca de duas a três vezes maiores 

do que os recalques previstos (14,5 e 8,5 mm) através do pressiômetro Ménard, ou seja, 

houve uma subestimativa dos recalques medidos. 
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Figura 6.8. - Comparação entre os recalques de colapso previstos pelo pressiômetro e os 

recalques de colapso medidos pelo ensaio de placa PC01 e PC02 para as tensões de 100 

e 60 kPa, respectivamente. 

 

 

Diante das previsões dos recalques de colapso apresentadas (Tabelas 6.4 e 6.5), verifica-

se um aumento dos recalques com o aumento da tensão vertical. A maior diferença entre 

o recalque de colapso previsto (rp) e o recalque de colapso medido (rm) ocorreu para a 

tensão de 100 kPa. Desta maneira, neste trabalho, procurou-se avaliar a influência da 

tensão de inundação nos recalques de colapso previstos. 

 

O procedimento adotado foi prever o recalque de colapso para outras tensões de 

inundação, através da metodologia do ensaio pressiométrico, e comparar com os 

recalques de colapso medidos. Uma vez que só foram realizados ensaios do Grupo 1 em 

apenas duas tensões de inundação, estimaram-se os recalques para tensões inferiores à 

máxima a partir de uma interpolação dos recalques dos ensaios PC01 e PC02 realizados. 

Este procedimento encontra-se resumido na Figura 6.9. 

 

A comparação dos recalques previstos com os recalques obtidos diretamente na Figura 

6.9 está apresentada na Tabela 6.6. Nesta tabela, estão apresentados também os valores 

da relação entre os rc previstos e os rc obtidos. 
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Figura 6.9. - Interpolação das curvas tensão versus recalque dos ensaios de colapso in 

situ. 

 

 

Tabela 6.6. - Comparação entre os rc obtidos na curva de interpolação e os rc previstos 

pelo pressiômetro Ménard. 

Tensão 
(kPa) 

rc obtido 
(mm) 

rc previsto 
(mm) 

Relação 

rc previsto / rc medido 
(%) 

Fator de majoração 

(Fm . rc prev = rc med) 

100 45,0 14,5 32 3,1 

80 31,6 11,4 36 2,8 

60 20,5 8,5 41 2,4 

50 16,4 7,1 43 2,3 

40 12,5 5,7 46 2,2 

20 6,3 2,8 45 2,3 

10 3,2 1,4 44 2,3 
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Observa-se (Tabela 6.6) que, para qualquer faixa de tensão, o pressiômetro subestima o 

rc medido. Os valores da relação entre os recalques de colapso situam-se entre 32 a 46 

%, com os menores valores (36 e 32 %) ocorrendo para as maiores tensões (80 e 100 

kPa). Essas diferenças não são suficientes para justificar alguma tendência de 

comportamento. 

 

Por outro lado, observando os resultados apresentados, a utilização de um fator de 

majoração (Fm) em torno de 2,5 nos resultados dos recalques de colapso previstos com o 

pressiômetro, conduziria a uma melhor aproximação dos recalques medidos pelos 

ensaios de colapso in situ. Todavia, a utilização de um fator de majoração deve ser vista 

como uma sugestão, haja vista os poucos dados disponíveis, devendo ser aplicada 

apenas ao solo colapsível em estudo. 

 

6.3.4. Comparação entre os recalques previstos, segundo os diferentes 

procedimentos, com os resultados dos ensaios de referência (PC01 e PC02) 

 

Nas Figuras 6.10 e 6.11 são comparadas as previsões de recalques de colapso segundo 

os diferentes procedimentos. As linhas cheias horizontais nestas figuras representam os 

recalques medidos nos ensaios de colapso in situ do Grupo 1. 

 

As aproximações entre os recalques de colapso previstos com os medidos variam com a 

tensão vertical de inundação. No ensaio PC01 (Figura 6.10), inundado na tensão de 100 

kPa, o melhor resultado se verifica para a previsão realizada a partir dos resultados dos 

ensaios ECT. No ensaio PC02 (Figura 6.11), inundado na tensão de 60 kPa os melhores 

resultados foram obtidos a partir dos ensaios edométricos duplos (EDD). Conforme 

mencionado anteriormente, o PMT subestima os rc medidos em ambas tensões. 

 

Estes resultados (Figura 6.10 e 6.11) mostram que é possível obter previsões de 

recalques aceitáveis em solos colapsíveis, do ponto de vista da engenharia, através de 

simples adaptações dos procedimentos tradicionalmente adotados. Apesar da 

subestimativa dos recalques de colapso utilizando o PMT, a utilização de um fator de 

majoração empírico pode ser vista como uma alternativa que precisa ser melhor 

avaliada, à medida que uma maior quantidade de dados esteja disponível na literatura. 
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Figura 6.10. - Comparação entre os recalques de colapso previstos e os medidos no 

ensaio de referência PC01 - σvi = 100kPa (SOUZA NETO, 2004 e presente trabalho). 
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Figura 6.11. - Comparação entre os recalques de colapso previstos e os medidos no 

ensaio de referência PC02 - σvi = 60kPa (SOUZA NETO, 2004 e presente trabalho). 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

7.1. INTRODUÇÃO 

 

A área escolhida como campo experimental consiste de uma Escola Agrícola onde 

vários danos em suas fundações devido ao colapso do solo de fundação têm sido 

observados. O solo estudado consiste de uma areia fina siltosa não saturada de 

comportamento colapsível apresentando duas camadas distintas (Camada I e Camada II) 

com o perfil apresentando uma espessura na faixa de 3,0 m. 

 

Um amplo estudo no local foi realizado por SOUZA NETO (2004). Os ensaios 

pressiométricos realizados, neste trabalho, visam complementar o estudo anteriormente 

iniciado. Ambos os trabalhos realizados foram partes integrantes de um Projeto 

PRONEX MCT/CNPq e atualmente MCT/CNPq-FACEPE sob a coordenação do 

Professor Roberto Quental Coutinho. 

 

Foi utilizado o pressiômetro de pré-furo do tipo Ménard para a realização de ensaios na 

umidade natural e após o umedecimento do solo. Após o umedecimento, verificou-se 

uma redução nos valores da sucção de campo de 20 MPa para 5 kPa. As curvas e os 

resultados obtidos dos ensaios pressiométricos foram comparados, procurando sempre 

abordar o efeito do umedecimento e a conseqüente perda de rigidez no comportamento 

do solo. 

 

Verificou-se também a utilização do pressiômetro Ménard na identificação de solos 

colapsíveis através do cálculo do potencial de colapso pressiométrico (Cpress) proposto 

por KRATZ de OLIVEIRA et al. (1999), e também como um futuro critério de 

classificação. Por último foi avaliada a aplicação deste equipamento em projetos de 

fundações superficiais. 

 

A seguir serão apresentadas as principais conclusões obtidas neste estudo. 
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7.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Campanha de ensaios realizados 

 

• Os resultados obtidos das amostras coletadas durante a abertura do furo dos 

ensaios pressiométricos foram similares aos apresentados por SOUZA NETO 

(2004), mostrando que a granulometria do solo apresenta pouca variação na área 

de estudo, sendo caracterizada por uma areia fina siltosa apresentando pouca ou 

nenhuma plasticidade. 

 

• O procedimento adotado neste trabalho para a realização de ensaios 

pressiométricos duplos, e os cuidados relacionados à correta execução dos furos, 

calibrações e demais procedimentos técnicos de ensaio, mostraram-se 

satisfatórios. 

 

• O procedimento adotado na inundação do solo para a realização dos ensaios 

pressiométricos, incluindo a técnica e o sistema de alarme para 

acompanhamento da frente de umedecimento, mostrou ser um meio eficiente e 

econômico para o solo em estudo, conforme foi observado nos teores de 

umidade obtidos após a inundação. 

 

• Os valores do grau de saturação (38 a 68 %) do solo estimado após a inundação 

enquadraram-se na faixa de valores de graus de saturação crítico para solos 

areno-siltosos (50 a 60 %) apresentados na literatura segundo JENNINGS e 

KNIGHT (1975). 

 

Análise e discussão dos resultados dos ensaios pressiométricos 

 

• As curvas dos ensaios pressiométricos após as correções mostraram-se, em 

geral, bem definidas apresentado os trechos correspondentes à curva teórica. O 

efeito do umedecimento do solo provocou, em algumas profundidades, 

diferenças na forma das curvas corrigidas, em especial na curva correspondente 

à profundidade de 2,25 m. 
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• A colapsibilidade do solo ficou evidenciada nos resultados dos ensaios dos 

ensaios pressiométricos duplos apresentados. A grande perda de rigidez do solo 

refletiu-se claramente na diferença entre as curvas pressiométricas dos ensaios 

pressiométricos na condição de umidade natural e na condição inundada, 

respectivamente. 

 

• Observou-se uma diferença significativa entre os parâmetros pressiométricos 

apresentados devido à redução da sucção em conseqüência do processo de 

umedecimento. Os resultados dos módulos pressiométricos (EP) se enquadraram 

na faixa de valores de módulos obtidos em areias muito densas (para o solo no 

estado natural) e na faixa de valores observados para areias fofas (na condição 

inundada), segundo faixas de valores sugeridos por MÉNARD (1975) e 

BRIAUD (1992). 

 

• A relação módulo pressiométrico (EP/PL) não se mostrou adequada para uma 

possível indicação do tipo de solo. Uma vez que, as faixas de valores 

apresentadas por MÉNARD (1975) são baseadas em solos usuais, não 

considerando solos não saturados de comportamento colapsível. 

 

Identificação, classificação e previsão de recalques 

 

• Os valores do potencial de colapso pressiométrico (Cpress), baseados em ensaios 

pressiométricos duplos, apresentaram uma similaridade de comportamento, 

quando comparados aos resultados de ensaios edométricos, concordando com a 

existência de uma camada  intermediária (entre 1,0 e 2,0 m) com maior 

susceptibilidade ao colapso. 

 

• O pressiômetro Ménard mostrou ser um equipamento útil em mostrar o 

comportamento de colapso, identificar as camadas com maior potencial de 

colapso no perfil de solo, podendo mais adiante ser utilizado como um critério 

de classificação da colapsibilidade do solo. Como uma proposta inicial para 

futuras avaliações, neste trabalho propõe-se uma faixa de valores para o Cpress 

(ver quadro seguinte), como uma tentativa em estabelecer um critério de 

classificação da colapsibilidade do solo, através do pressiômetro Ménard. 
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Entretanto, vale ressaltar que esta tentativa vale como uma sugestão que deve ser 

aperfeiçoada. 

 

Para Cpress (%) < 5           => Solo sem problema 

5 ≤ Cpress (%) ≤ 10            => Solo com problema moderado 

Para Cpress (%) > 10          => Solo problemático 

 

• Para o solo em estudo, a capacidade de carga estimada através do pressiômetro 

sobrestimou os resultados experimentais existentes nos solos colapsíveis de 

Petrolândia, em cerca de 2 vezes para o solo inundado e em torno de 9 vezes 

para o solo na condição natural. 

 

• Os recalques previstos pelo pressiômetro para o solo na condição natural, foram 

cerca de 50 % inferiores aos recalques medidos através de ensaios de colapso in 

situ, estando dentro no limite da faixa de erro (± 50 %) de previsões citada na 

literatura (BRIAUD, 1992). 

 

• Os recalques de colapso medidos pelos ensaios de colapso in situ foram cerca de 

duas a três vezes maiores do que os recalques previstos através do pressiômetro 

Ménard. Neste sentido, verificaram-se dois possíveis caminhos: 

 

1) A adoção de um fator de majoração em torno de 2,5, como uma tentativa de 

aproximação entre os recalques de colapso previstos e medidos, uma vez que 

adaptou-se a metodologia tradicional existente, ou, 

 

2) O desenvolvimento de uma metodologia específica para previsão de recalques 

em solos colapsíveis.  

 

• O ensaio pressiométrico mostrou ser útil na identificação de solos com 

diferentes graus de susceptibilidade ao colapso, sugerindo que este equipamento 

pode ser um meio promissor na aplicação em projeto de fundações em solos 

colapsíveis. 
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• Este trabalho procurou contribuir no estudo de ensaios de campo, 

particularmente o ensaio pressiométrico Ménard, em solos não usuais, neste 

caso, solos não saturados de comportamento colapsível. De forma a expandir os 

conhecimentos da Engenharia Geotécnica e suas aplicações em problemas 

práticos, visando a qualidade de vida da sociedade. 

 

7.3. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

• Realizar ensaios pressiométricos duplos em outros campos experimentais com 

ocorrência de depósitos em solos colapsíveis. 

 

• Testar a utilização de membranas com a menor rigidez possível em ensaios 

pressiométricos na condição inundada, para verificar a influência da calibração / 

correção nos resultados. 

 

• Aperfeiçoar a proposta de classificação da colapsibilidade apresentada neste 

trabalho a partir de resultados de ensaios pressiométricos duplos. 

 

• Realizar novos estudos para verificar se o fator de majoração proposto (2,5) para 

aproximar os recalques de colapso, pode ser aplicado em outros solos 

colapsíveis ou desenvolver uma metodologia específica para previsão de 

recalques em solos colapsíveis. 
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APÊNDICE 

CURVAS PRESSIOMÉTRICAS DOS ENSAIOS REALIZADOS 
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Figura A.1. - Curva pressiométrica bruta a 0,75 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.2. - Curva pressiométrica bruta a 1,00 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.3. - Curva pressiométrica bruta a 1,50 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.4. - Curva pressiométrica bruta a 2,00 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.5. - Curva pressiométrica bruta a 2,25 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.6. - Curva pressiométrica bruta a 2,60 m de profundidade – umidade natural. 
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Figura A.7. - Curva pressiométrica corrigida a 0,75 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.8. - Curva pressiométrica corrigida a 1,00 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.9. - Curva pressiométrica corrigida a 1,50 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.10. - Curva pressiométrica corrigida a 2,00 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.11. - Curva pressiométrica corrigida a 2,25 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.12. - Curva pressiométrica corrigida a 2,60 m de profundidade – umidade 

natural. 
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Figura A.13. - Curva pressiométrica bruta a 0,75 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.14. - Curva pressiométrica bruta a 1,00 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.15. - Curva pressiométrica bruta a 1,50 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.16. - Curva pressiométrica bruta a 2,00 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.17. - Curva pressiométrica bruta a 2,25 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.18. - Curva pressiométrica bruta a 2,90 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.19. - Curva pressiométrica corrigida a 0,75 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.20. - Curva pressiométrica corrigida a 1,00 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.21. - Curva pressiométrica corrigida a 1,50 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.22. - Curva pressiométrica corrigida a 2,00 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.23. - Curva pressiométrica corrigida a 2,25 m de profundidade – condição 

inundada. 
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Figura A.24. - Curva pressiométrica corrigida a 2,90 m de profundidade – condição 

inundada. 


