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RESUMO 

PEREIRA, A. Comportamento Mecânico Saturado e Não Saturado de um Solo Coluvionar de 
Arenito. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

Esta tese tem por objetivo analisar o comportamento mecânico de um solo coluvionar de 

arenito não saturado (Solo AV) em condições indeformadas e remoldados. Sua localização é 

na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os corpos de prova foram 

moldados com o mesmo índice de vazios na condição indeformada e na condição remoldada 

com o intuito de se avaliar o papel da estrutura deste solo. Para este estudo foi modificado o 

equipamento triaxial com sucção controlada, apresentado por Pereira (2006), inserindo os 

medidores de deslocamentos locais nos corpos de prova (sensores de efeito Hall). A partir dos 

medidores de deformação locais foi possível observar a influência da sucção nos módulos de 

deformabilidade do solo AV para a condição remoldada. Foram determinadas as envoltórias 

de resistência ao cisalhamento para os ensaios na condição não saturada para corpos de prova 

indeformados e remoldados. Na condição não saturada observou-se que o ângulo de atrito 

interno (’) é influenciado pelo nível de sucção e tensão normal líquida aplicada. As 

envoltórias no plano tensão cisalhante versus sucção são não lineares e resultam, para baixos 

valores de sucção, em valores de b sempre superiores a ’. Os resultados indicaram que os 

corpos de prova indeformados, na condição saturada, apresentaram parâmetros e resistência 

ao cisalhamento superiores aos corpos de prova remoldados. Entretanto, para a condição não 

saturada, os corpos de prova remoldados apresentaram resistência ao cisalhamento superiores 

a dos corpos de prova indeformados. Os resultados dos ensaios do hollow cylinder indicaram 

que a magnitude da tensão principal intermediária influencia na resistência ao cisalhamento 

obtida. Pela variação da direção da tensão principal maior observou-se um comportamento 

anisotrópico nos corpos de prova remoldados. Em termos de parâmetros de resistência ao 

cisalhamento os ensaios triaxiais e hollow cylinder apresentaram resultados consistentes, de 

acordo com a literatura. Os principais modelos de previsão de resistência ao cisalhamento 

existentes, baseados em dados básicos do Solo AV, não apresentaram um bom ajustes para as 

condições de moldagem. Baseado em análises estatísticas, foi possível obter duas equações de 

ajuste, sendo uma linear exponencial para a condição indeformada e uma parabólica para a 

condição remoldada. 

Palavras-chave: solos não saturados, resistência ao cisalhamento, ensaios triaxiais com sucção 
controlada. 



ABSTRACT 

 
PEREIRA, A. Comportamento Mecânico Saturado e Não Saturados de um Solo Coluvionar 
de Arenito. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre 

This thesis aims to analyze the mechanical behavior of an unsaturated sandstone colluvium 

soil (Soil AV) in undisturbed and remolded conditions. The colluvium is located on the border 

of the states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul. The specimens were prepared with the 

same void ratio for undisturbed and remolded conditions in order to evaluate the soil 

structure. For this study the triaxial apparatus with suction-controll, presented by Pereira 

(2006), was improved by inserting local displacement traducers (Hall effect sensors). These 

tranducers allowed the evaluation of the influence of the suction on the Young’s modulus for 

the soil AV in the remolded condition. Shear strength envelopes were determined based on 

tests on unsaturated condition on undisturbed and remolded  specimens. For the unsaturated 

condition, it was noted that the internal friction angle ('’) is influenced by the level of suction 

and net normal stress applied. The shear envelopes on the shear stress versus suction plane are 

nonlinear and showed b higher than ’, for low suction values. The results showed that 

undisturbed specimens in saturated conditions presented shear strength parameters and shear 

strength higher than the remolded specimens. However, in the unsaturated condition the 

remolded specimens showed higher shear strength than undisturbed specimens. The Hollow 

Cylinder test results indicated that the intermediate principal stress has influence on shear 

strength of the soil. By varying the direction of major principal stress it was noticed an 

anisotropic behavior in the remolded specimens. In terms of shear strength parameters triaxial 

and hollow cylinder tests presented consistent results as it was observed in the literature. 

Some of the models used to predict the shear strength, based on basic parameters of the soil 

AV, have not shown good matches for both, undisturbed and remolded conditions. Based on 

statistical analysis, it was possible to obtain two adjustment equations being a linear 

exponential to the undisturbed conditions and a parabolic for the remolded condition. 

Key-words: unsaturated soils, shear strength, unsaturated triaxial tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta os principais problemas de pesquisa relacionados à Mecânica dos 

Solos Não Saturados destacando as principais justificativas, problemas de pesquisa, para o 

desenvolvimento da pesquisa apresentada nesta tesa. Na sequência deste capítulo destaca-se 

os principais objetivos e metologias utilizadas na pesquisa, assim como, a  organização da 

tese através de um breve resumo do conteúdo dos capítulos. 

1.1. PROBLEMAS DE PESQUISA 

A Mecânica dos Solos Não Saturados já tem sua importância reconhecida como ferramenta 

profissional, nova e alternativa, no aprimoramento e desenvolvimento de projetos na 

engenharia geotécnica. Os seus conceitos encontram-se cada vez mais consolidados, 

observando-se, atualmente, como uma realidade na implementação prática nas obras. Esta 

realidade, certamente, já está auxiliando o engenheiro geotécnico no seu papel fundamental de 

aplicar novas soluções e tecnologias juntamente com a redução de custos nos projetos 

geotécnicos. 

Dentro desta transformação da aplicabilidade da Mecânica dos Solos Não Saturados, os 

ensaios de laboratórios ainda têm se mostrado de suma importância, com o desenvolvimento e 

aprimoramento de ensaios e equipamentos para compreensão do comportamento dos solos 

tais como: a variação volumétrica, a condutividade hidráulica e a resistência ao cisalhamento. 

A realização de numeros tipos de ensaios possibilita o conhecimento do comportamento do 

material avaliado, criando um banco de dados que viabiliza o desenvolvimento de métodos de 

previsão do comportamento e de propriedades mecânicas dos solos brasileiros não saturados. 

O comportamento geomecânico de solos não saturados, em termos de resistência ao 

cisalhamento, é avaliado a partir da obtenção dos seus parâmetros saturados (c’- intercepto 

coesivo efetivo e ’ - ângulo de atrito interno efetivo) e do efeito da sucção. A obtenção 

destes parâmetros pode ser realizada a partir de medidas diretas de sucção e a partir de ensaios 

nos equipamentos de cisalhamento direto e triaxial convencionais e nos equipamentos de 

cisalhamento direto e triaxial com sucção controlada. 
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Em função do elevado tempo necessário para obtenção dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento através de ensaios de laboratório, principalmente em função do período de 

equalização da sucção, a Mecânica dos Solos Não Saturados geralmente não consegue 

apresentar em tempo hábil os resultados necessários para o projetista geotécnico levar em 

consideração tal situação na sua prática de engenharia diária. Por esta razão nas últimas 

décadas há um foco nas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de modelos que possam 

representar o comportamento mecânico dos solos não saturados através de dados de entrada 

facilmente obtidos em laboratório ou em campo. 

A presente pesquisa tem como objetivo determinar e avaliar o comportamento, através dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados e não saturados, de um solo coluvionar 

de arenito localizado na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas 

condições indeformadas e remoldadas. Este estudo está dividido em uma parte experimental, 

com a realização de uma série de ensaios de laboratório, para se determinar os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento, e uma parte teórica, para se modelar e prever o comportamento 

mecânico do solo ensaiado 

1.2. OBJETIVOS E MEDOTOLOGIA 

Esta pesquisa tem como objetivo contribuir no desenvolvimento do conhecimento do 

comportamento geomecânico dos solos na condição saturada e não saturada para corpos de 

prova remoldados e indeformados. A avaliação deste comportamento será realizada a partir 

dos resultados dos ensaios de laboratório obtidos através dos ensaios triaxiais convencionais e 

com sucção controlada, além dos resultados do equipamento hollow cylinder e de resultados 

obtidos por outros pesquisadores no mesmo material objeto desta pesquisa (Solo AV). 

Constituem como principais elementos metodológicos desse estudo: 

(i) Desenvolvimento de uma câmara de equalização para auxiliar na equalização da 

sucção de corpos de prova remoldados e indeformados; 

(ii) Utilização de transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito Hall, 

tornando possível a determinação da variação volumétrica dos corpos de prova 

através de medidas diretas de deformação. 
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(iii) Avaliação dos métodos de determinação da variação volumétrica, a partir da 

variação do volume de água da câmara triaxial e de medidas diretas de 

deformação; 

(iv) Verificação do método de moldagem dos corpos de prova triaxiais e hollow 

cylinder por compactação estática; 

(v) Realização de ensaios triaxiais com sucção controlada drenados para grandes 

níveis de deformação axial (30%); 

(vi) Execução de ensaios hollow cylinder em corpos de prova remoldados, drenados e 

não drenados, para diferentes inclinações da direção da tensão principal maior e 

avaliação da influência da tensão principal intermediária através do parâmetro b. 

(vii) Determinação da influência de condições de ensaios na variação de módulo de 

deformabilidade e módulo cisalhante, através das curvas tensão cisalhante versus 

deformação axial, mediante ensaios triaxiais e hollow cylinder; 

(viii) Determinação, a partir das envoltórias de resistência ao cisalhamento obtidas nos 

ensaios realizados nesta pesquisa, os parâmetros de resistência saturados e não 

saturado de corpos de prova remoldadas; 

(ix) Avaliação da diferença, em termos de resistência ao cisalhamento, da condição de 

moldagem dos corpos de prova, remoldado e indeformado; 

(x) Aplicação de modelos de previsão de comportamento mecânico, encontrados na 

literatura a partir de dados obtidos em ensaios; 

(xi) Apresentação de equações matemáticas que representem o comportamento das 

envoltórias de resistência ao cisalhamento, no plano tensão cisalhante versus 

sucção, obtidas para a condição de moldagem remoldada e indeformada. Primeira 

aproximação de equações para determinar as constantes do modelo para a previsão 

do comportamento mecânico de corpos de prova indeformados; 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Esta tese é composta de oito capítulos e as referências bibliográficas, descritos sucintamente a 

seguir: 

O Capítulo 1 apresenta a localização desta pesquisa dentro do contexto do atual 

desenvolvimento da Mecânica dos Solos Não Saturados, demonstrando a relevância do estudo 

na avaliação do comportamento geomêcanico dos solos na condição não saturada. Os 

objetivos são também apresentados. 

O Capítulo 2 consiste de uma revisão bibliográfica sobre os assuntos abordados nesta 

pesquisa, apresentando os conhecimentos gerais da Mecânica dos Solos Não Saturados, 

conceitos teóricos da resistência ao cisalhamento não saturada, equipamentos de laboratório 

utilizados na pesquisa de solos saturados e não saturados e equações de previsão do 

comportamento mecânico do solo na condição não saturada. 

O Capítulo 3 refere-se à descrição dos equipamentos, tais como: triaxial convencional, 

apresentação da câmara de equalização e dos transdutores de deslocamento baseados em 

sensores de Efeito Hall desenvolvidos nesta pesquisa, descrição do equipamento triaxial com 

sucção controlada e do equipamento hollow cylinder. 

O Capítulo 4 apresenta, a descrição da localização, geologia e pedologia do solo estudado 

baseando-se nos trabalhos realizados por Pereira (2006) e Feuerharmel (2007). Neste também 

serão apresentados procedimentos e técnicas experimentais envolvidos na realização de 

ensaios triaxiais na condição saturada e não saturada e no hollow cylinder, discutindo-se o 

procedimento de moldagem dos corpos de prova, a utilização da câmara de equalização e a 

calibração dos medidores de deformação local. 

O Capítulo 5 mostra os resultados obtidos nos ensaios triaxiais convencionais, triaxial com 

sucção controlada, e hollow cylinder. Os mesmos são apresentados em forma de gráficos com 

curvas tensão cisalhante versus deformação axial, deformação volumétrica versus deformação 

axial, variação do módulo de deformabilidade e módulo cisalhante pela deformação axial 

além de algumas trajetórias de tensões.  

No Capítulo 6 são descritas análises dos resultados de laboratório relacionadas a variação dos 

índices físicos dos corpos de prova durante a fase de cisalhamento dos ensaios triaxiais, a 
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determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados e não saturado, a 

avaliação dos módulos de deformabilidade e de cisalhamento, a influência da variação da 

tensão intermediária principal (pelo parâmetro b) e pela inclinação da direção da tensão 

principal maior e, finalizando o capítulo, a anisotropia identificada nos resultados dos ensaios 

hollow cylinder. 

O Capítulo 7 apresenta algumas equações de previsão do comportamento mecânico, a partir 

de dados da curva de retenção e de parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados, 

encontradas na literatura. Neste, também consta a metodologia e sugestões de equações 

baseadas em funções matemáticas que representassem os resultados obtidos nos ensaios de 

laboratório para os corpos de prova remoldados e indeformados. Para os corpos de prova 

indeformados sugere-se equações baseadas em parâmetros do solo para a determinação das 

constantes do modelo. 

As principais conclusões identificadas pelos resultados observados nesta pesquisa, assim 

como algumas sugestões para o aprimoramento e continuidade desta são destacadas no 

Capítulo 8. 

Finalizando a presente tese, tem-se as Referências Bibliográficas que contribuíram para o 

andamento e desenvolvimento desta pesquisa. 

Como anexo apresenta o projeto para execução da base da câmara de equalização dos corpos 

de prova.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica dos conceitos 

encontrados na literatura que servem como base para o entendimento e o desenvolvimento da 

pesquisa envolvida no presente estudo.  

Inicialmente, serão apresentados conceitos básicos envolvendo a origem dos solos não 

saturados, conceitos teóricos e algumas discussões relacionadas a resistência ao cisalhamento 

de solos não saturados, principal tema deste trabalho. Na sequência comenta-se, sucintamente, 

os equipamentos laboratoriais utilizados no estudo experimental do comportamento mecânico 

dos solos. Finalizando este item são apresentados alguns métodos e conceitos relacionados às 

equações de previsão do comportamento mecânico dos solos não saturados a partir da curva 

de retenção do respectivo material.  

2.1 MECÂNICA DOS SOLOS NÃO SATURADOS 

A presença de solos não saturados é característica, principalmente, de regiões com clima árido 

e semi-árido. Aitchison (1965) já afirmava que 70% dos solos da Austrália encontram-se na 

condição não saturada durante períodos significativos. Além destas regiões, outros locais do 

mundo, com condições climáticas diferentes, também apontam a ocorrência dos solos não 

saturados, onde em perfis de subsolo de interesse usual, em termos de engenharia geotécnica, 

a condição não saturada é marcante. Segundo Uchaipichat (2010), 40% dos solos encontrados 

em seu estado natural estão na condição não saturada.  

Dentre estas regiões, citadas como de presença dos solos não saturados, o Brasil aparece com 

áreas representativas de tal situação, justificando a necessidade do desenvolvimento desta 

ciência. Se a ocorrência da condição não saturada do solo não é constante durante as estações 

do ano pelo menos durante os períodos de baixa precipitação a compreenssão da mecânica 

dos solos pode auxiliar nos desenvolvimentos de projetos de curta duração (por exemplo, em 

escavações provisórias). 

Como exemplos de situações de ocorrência dos solos na condição não saturada, como citado 

por Fredlund e Rahardjo (1993), tem-se: (i) depósitos de solos naturais que apresentam teores 

de umidade baixos; (ii) argilas altamente plásticas, submetidas a variações ambientais. Estas 
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originaram a categoria de solos não saturados conhecida como solos expansíveis; (iii) solos 

siltosos fofos, que frequentemente sofrem colapso quando submetidos a umedecimento; (iv) 

solos compactados, geralmente, apresentam grau de saturação variando entre 75 e 90%; (v) 

solos residuais.  

Os solos compactados têm sua principal importância na avaliação do material em termos de 

comportamento mecânico para cumprir a função de subleito ou sub-base, sendo fundamental 

para o estudo da pavimentação. Os solos residuais são, ainda hoje alvo de várias pesquisas e 

apresentam variação da poropressão negativa, fator este contribuinte ao comportamento não 

saturado. No caso do Brasil, como por exemplo a presente pesquisa, solos coluvionares 

também vêm demonstrando considerável importância, principalmente associado à estabilidade 

de taludes, no conhecimento do seu comportamento mecânico. 

Até alguns anos atrás o grande desafio dos pesquisadores de solos não saturados era inserir no 

meio prático os conceitos da mecânica dos solos não saturados, demonstrando que problemas 

envolvendo esta condição também se refletem em interesse socioeconômico. Como no caso 

de problemas envolvendo solos colapsíveis ou expansíveis, por serem recorrentes e 

apresentarem prejuízos nas mais variadas obras de engenharia. A aplicação prática da 

mecânica dos solos não saturada era praticamente inexistente, provavelmente associada a falta 

de uma linha de pesquisa própria com uma base teórica bem desenvolvida e a falta de 

tecnologias apropriadas para torná-la como prática de engenharia economicamente viável, 

como apontado por Fredlund (1978) já na década de 1970. 

Atualmente, se observa um grande avanço no desenvolvimento e um maior entendimento da 

teoria envolvendo solos não saturados, inclusive com algumas aplicações práticas. Como por 

exemplo na avaliação de solos colapsíveis, questões ambientais envolvendo o fluxo em solos 

não saturados, a estabilidade de taludes, entre outros. Entretanto, ainda se observa uma falta 

da divulgação do conhecimento desta teoria entre os engenheiros geotécnicos que trabalham 

com a prática em obras de engenharia. 

A compreensão da teoria envolvendo solos não saturados, os problemas encontrados em 

algumas obras e os projetos envolvendo novas obras, poderiam ser conduzidos de uma melhor 

maneira, obtendo-se soluções práticas, confiáveis e de menor custo, se os engenheiros 

geotécnicos passassem a utilizar os conceitos dos solos não saturados na prática da 

engenharia. Barragens de terra, aterros e rodovias são exemplos de obras geotécnicas em que 
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os solos encontram-se, certamente, na condição não saturada (Gan et al., 1988; Rampino et al, 

1999). 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS NÃO SATURADOS 

O solo, como material de engenharia, pode ser visualizado como uma estrutura compressível 

de partículas sólidas circundado por vazios, os quais, no caso de solos saturados, são 

preenchidos por água e, no caso de solos não saturados, por ar e água (ou outro fluído). A 

tensão normal em um plano qualquer é de forma geral, a soma de dois componentes: as 

tensões sustentadas pelas partículas sólidas e a pressão dos fluídos nos vazios do solo (Bishop 

et al., 1960). 

A transição da condição de solo saturado para não saturado ocorre quando o valor da sucção 

se iguala à pressão de borbulhamento, ou pressão de entrada de ar do solo. Em outras 

palavras, quando a pressão do ar é elevada o suficiente para mover o menisco que separa as 

fases ar e água, no contorno do solo e, consequentemente, comece a penetrar ar no solo até 

que sejam formados os primeiros canais contínuos de ar. É importante lembrar que antes de se 

atingir a pressão de borbulhamento, o ar pode ocorrer nos vazios do solo sob a forma de 

bolhas. Nesta condição, denominada de ar ocluso, admite-se que, do ponto de vista de 

resistência ao cisalhamento, o solo se comporta como se fosse plenamente saturado (Campos, 

1997). 

Inicialmente, o solo na condição não saturada foi considerado como um sistema trifásico 

contendo sólido (partículas minerais), gás e líquido (geralmente água). Com os avanços dos 

estudos em solos não saturados, a interface ar-água passou a ser considerada uma quarta fase 

independente, por apresentarem características distintas dos materiais em volta e por delimitar 

limites de superfície (Lambe e Whitman, 1979).  

Segundo Davis e Rideal (1963) apud Fredlund e Morgenstern (1977), o limite entre as duas 

fases homogêneas não pode ser considerada como um simples plano geométrico sobre cada 

lado de cada extensão de uma das fases homogêneas, mas sim, como uma lâmina ou 

membrana de espessura característica, onde o material apresenta propriedades diferentes dos 

materiais na fase homogênea contínua. 
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2.2.1. Sucção 

A sucção do solo, denominada de sucção total () é composta pela soma de duas parcelas 

conhecidas por sucção mátrica (ua – uw) e sucção osmótica () (Fredlund e Rahardjo, 1993): 

   wa uu        (2.1) 

Apesar da sucção total ser definida como a soma da sucção osmótica () com a sucção 

mátrica (ua – uw), de maneira geral a sucção osmótica não é levada em consideração na 

engenharia geotécnica. A explicação está relacionada ao fato que mudanças na sucção 

osmótica estão associadas a variações no teor de sais minerais existente no solo e a maioria 

das situações cotidianas da engenharia geotécnica não envolvem alterações de tal natureza. 

Desta forma, variações na sucção total são associadas principalmente a variações no teor de 

umidade do solo, diretamente relacionada a variações na sucção mátrica. 

Como claramente demonstrado na literatura a sucção mátrica tem associada a si o fenômeno 

de capilaridade. A altura de água aumenta e o raio de curvatura dos meniscos capilares tem 

implicações diretas na relação teor de umidade versus sucção mátrica nos solos (relação 

expressa na forma da curva de retenção). Esta relação é diferente para trajetórias que 

envolvem secagem ou umedecimento dos solos na curva. 

2.2.2. Membrana contrátil 

A quarta fase do solo não saturado, o menisco gerado pela interface ar-água, denominado 

membrana contrátil, tem um papel destacado no que se refere à compreensão do 

comportamento de solos não saturados. Segundo Fredlund e Morgenstern (1977) sua 

propriedade mais distinta é a habilidade de exercer uma tensão de tração entre as partículas, 

comportando-se como uma membrana elástica sobre tensão entrelaçada em toda a estrutura do 

solo. Fredlund (1978) aponta como diferentes propriedades da membrana contrátil, em relação 

a fase água do solo, um menor valor de densidade, aumento na condução de calor e os dados 

de birrefringência (diferença numérica entre os valores máximo e mínimo dos índices de 

refração), similares a do gelo. Como principal propriedade da membrana contrátil tem-se a 

tensão superficial, que resulta de forças intermoleculares atuando nas suas moléculas. Sua 

magnitude é influenciada pela temperatura, ocorrendo uma queda na tensão superficial com o 

acréscimo de temperatura.  
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De acordo com Campos (1997), no que diz respeito à resistência ao cisalhamento, a 

membrana contráctil pode ser considerada como se fosse uma membrana que une grãos ou 

grumos de partículas, contribuindo para um aumento da resistência dos solos, refletida no 

parâmetro b. Assim sendo, considerando-se um plano hipotético cortando uma amostra de 

um solo não saturado, quanto maior a área relativa de influência da interface ar água, maior 

deve ser a influência da sucção na resistência ao cisalhamento. 

2.2.3. Poropressão 

O comportamento mecânico dos solos não saturados é diretamente afetado por variações nas 

poropressões de ar e água. Duas condições de variação de poropressões de ar e água podem se 

desenvolver em campo, a primeira está associada ao fluxo ou infiltração através do solo e a 

segunda associada à aplicação de cargas externas, tais como o que ocorre em estruturas de 

engenharia. 

As poropressões geradas imediatamente após o carregamento são comumente referidas como 

condição não drenada. Na condição não drenada a tensão total aplicada é suportada pela 

estrutura do solo e os vazios de ar e de água dependem exclusivamente das suas 

características de compressibilidade. 

O aumento do valor das poropressões de ar e água, devido a compressão de um solo não 

saturado, é denominado excesso de poropressão. O excesso de poropressão de água aumenta 

muito mais rapidamente do que o excesso de poropressão de ar em resposta ao aumento de 

tensão confinante. Esta resposta da poropressão em virtude do aumento da tensão confinante é 

denominada parâmetro “B” de poropressão (muito usual na execução de ensaios de 

laboratório para determinar o nível de saturação dos corpos de prova). O excesso de 

poropressão tende a se dissipar com o tempo, se aos vazios do solo é permitida a drenagem. 

Vários pesquisadores dividiram em fases, o comportamento nos vazios do solo em relação à 

quantidade de ar e água. A divisão considerada mais explicativa quanto ao comportamento 

das partículas do solo frente a alteração do seu nível de saturação é a apresentada por Bear 

(1979), apud Pereira (1996), o qual sugere uma série de fases separando o comportamento nos 

vazios do solo em relação a quantidade de ar é água, classificando-os de acordo com o grau de 

saturação presente: (i) saturação “pedular”, baixos graus de saturação, onde a água nos poros 

é retida em forma de menisco em torno dos pontos de contato dos grãos e a fase água não é 

contínua; (b) saturação “funicular”, onde a fase ar e a fase água são contínuas; (c) saturação 
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“insular”, a fase ar deixa de ser contínua e se apresenta em forma de bolhas oclusas na fase 

água. 

Pereira (1996) destaca a importância da fase ar nos vazios dos solos no comportamento não 

saturado resumindo-a em: (i) quando o ar encontra-se contínuo, o fluxo no solo vai depender 

do valor da permeabilidade do ar nos vazios, a compressibilidade aumenta, a sucção alcança 

valores elevados e a fase água adere firmemente às partículas. Um acréscimo no grau de 

saturação irá gerar um decréscimo no valor da sucção, podendo gerar um colapso na estrutura 

do solo; (ii) quando o ar encontra-se na forma de bolhas oclusas, a permeabilidade dependerá 

da água, e estas bolhas poderão causar diferentes comportamento quanto a compressibilidade 

no solo.  

2.2.4. Curva de Retenção 

A curva de retenção correlaciona a quantidade de água existente nos poros do solo com a 

energia, representada pela sucção, para a variação desta quantidade de água. Esta pode 

representar a sucção total do solo ou somente a sucção mátrica (associada a fenômenos 

capilares com valores de sucção menores – até 1500 kPa). 

Os estudos envolvendo a curva de retenção indicam a ocorrência de curvas de dois formatos 

distintos. A curva unimodal, formato “S”, apresenta três estágios de desaturação, sendo a 

entrada de ar (baixos valores de sucção e elevado grau de saturação), zona de transição e uma 

zona residual (baixos valores de grau de saturação e maiores níveis de sucção). A curva 

bimodal, características de solos de origem residual ou sedimentar encontrados em regiões de 

clima tropical e subtropical (Feuerharmel et al., 2006), se caracterizam pela identificação da 

ocorrência de macro e microestruturas bem definidas. Os três estágios definidos para as 

curvas bimodais (Feuerharmel et al., 2005) se resumem a desaturação dos macroporos, um 

patamar intermediário e a desaturação dos microporos.  

Algumas curvas bimodais apresentam um patamar, com pequenas variações no grau de 

saturação representando grandes variações no nível de sucção, como a observada para o 

material desta pesquisa por Feuerharmel (2003). Uma explicação para tal fato (Rahardjo et 

al., 2004 apud Thu et al., 2006) indica que o acréscimo da sucção está diretamente ligado a 

área de água em contato com as partículas do solo, a qual é responsável pelo acréscimo na 

resistência dos solos. Também se sabe que para diferentes valores de grau de saturação, pode 

existir um solo não saturado submetido ao mesmo nível de sucção. 
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Como apresentado por Feuerharmel (2007), as curvas são influenciadas, principalmente nos 

solos argilosos, por uma série de fatores, tais como: (i) histerese relacionada a diferentes 

formatos da curva devido a trajetórias de secagem e umedecimento do solo (Feuerhamel, 

2003); (ii) teor de umidade inicial, em função de sua influência na estrutura dos poros do solo; 

(iii) o índice de vazios, relacionado ao tamanho dos poros; (iv) o estado de tensões ao qual o 

solo está submetido; (v) nos solos compactados, o esforço de compactação, por reduzir o 

tamanho dos poros; 

As propriedades do solo não saturado, tais como, a resistência ao cisalhamento, condutividade 

hidráulica e propriedade de transporte, são diretamente influenciadas pela relação do nível de 

sucção com a quantidade de água nos poros. Desta forma tais propriedades podem ser 

razoavelmente bem previstas utilizando as propriedade do solo saturado e a curva de retenção. 

Para tal é necessário que a curva de retenção seja determinada através de uma técnica 

confiável e apresente acurácia em seus resultados. 

2.2.5. Estrutura do solo não saturado 

A condição não saturada, em relação a estrutura do solo, garante um suporte extra em função 

da sucção, mantendo a estrutura mesmo sobre aplicação de cisalhamento ou tensões de 

compressão. Podendo ser a estrutura mais importante e significativa nos solos não saturados 

que em solos saturados. 

Em solos granulares, os grãos tendem a formar pontes e arcos entre si, e com a aplicação de 

cargas externas, seus contatos acabam por desenvolver forças cisalhantes e normais, fazendo 

com que ocorra deslizamento entre os grãos. O menisco gerado pela interface ar/água faz com 

que ocorra uma união entre os grãos. Como consequência, há uma maior capacidade de 

resistência a tensões cisalhantes geradas nos contatos por cargas externas aplicadas. Com o 

umedecimento do solo, esta união entre os grãos pode ser removida, ocorrendo o colapso do 

solo. A Figura 2.1 apresenta as alterações da estrutura do solo sobre efeito de carga e com a 

influência da sucção. 
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Uma maneira da estrutura influenciar na variação da sucção é quando um elemento de solo, 

durante o processo de deformação por carregamento externo, sofre um rearranjo estrutural em 

escala microscópica influenciando na relação tensão-deformação, na escala macroscópica 

(Matyas e Radhakrishna, 1968). 

2.3. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO EM SOLOS NÃO 

SATURADOS 

A grande maioria dos problemas, os quais os engenheiros geotécnicos estão submetidos no 

dia a dia da prática de engenharia, estão relacionados à resistência ao cisalhamento dos solos. 

Sendo os mais comuns envolvendo a capacidade de carga dos solos, empuxos de terra laterais, 

estabilidade de taludes, entre outros. 

Os conceitos básicos que envolvem a resistência ao cisalhamento dos solos da condição 

saturada são bem difundidos tanto no meio técnico como no meio acadêmico (incluindo a 

graduação). Entretanto, o conhecimento dos conceitos da resistência ao cisalhamento dos 

solos não saturados está mais concentrado entre os pesquisadores da área, devendo os 

engenheiros práticos e estudantes de engenharia serem inseridos a estes conhecimentos. 

Neste item são apresentadas as principais considerações em termos da avaliação da resistência 

dos solos não saturados, desde as primeiras considerações até as mais difundidas atualmente.  

2.3.1. Tensões efetivas em solos não saturados 

Em relação aos solos na condição saturada o conceito de tensões efetivas de Terzaghi indica 

que todas as medidas de efeitos de variação de tensão, como compressão, distorção e variação 

na resistência ao cisalhamento são exclusivamente devidas a variações na tensão efetiva, 

definida pela Equação 2.2 

wu  '         (2.2) 

Onde:  ’ tensão efetiva; 

   tensão normal total; 

 uw  poropressão de água; 
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As condições para a validade da Equação 2.2 são de que os grãos do solo sejam 

incompressíveis e a tensão de plastificação do material dos grãos, o qual controla a área de 

contato dos grãos e a resistência ao cisalhamento entre partículas, seja independente da tensão 

confinante (Bishop e Blight, 1963). 

Um dos primeiros apontamentos relatando a necessidade de uma equação de tensões efetivas 

modificada, levando em consideração a diferença entre as pressões de ar e água nos vazios do 

solo, foi de Bishop e Donald (1961). Estes identificaram discordância nas características de 

resistência ao cisalhamento e variação volumétrica de um silte na condição parcialmente 

saturada para um silte na condição saturada, quando avaliados em termos de tensão efetiva 

(tensão total menos poropressão de água). 

Bishop e Bligth (1963) apresentam uma variação na equação de tensões efetivas levando em 

consideração, separadamente, variações de resistência ao cisalhamento e variações de volume. 

ku  '         (2.3) 








 


'tan

tan
1


a

k        (2.4) 







 

C
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        (2.5) 

Onde:  a  área de contato entre as partículas; 

  ângulo de atrito intrínseco do material sólido das partículas do solo; 

   ângulo de resistência ao cisalhamento do material granular; 

 CS  compressibilidade da substância sólida que comprime as partículas; 

 C  compressibilidade do material granular. 

Sendo desta forma, para o caso de solos não saturados, com a ocorrência de dois fluídos nos 

vazios do solo a Equação 2.3 seria considerada de acordo com a Equação 2.6. 

aw ukuk 21'          (2.6) 

Aitchison (1965) cita que diversos pesquisadores renomados (Skempton, Bishop, Jennings, 

Coleman) apontaram que a lei das tensões efetivas de Terzaghi para solos saturados era 

inadequada na consideração dos solos não saturados. 
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A partir da década de 50 uma série de equações para a tensão efetiva de solos não saturados 

foram propostas. Abaixo, baseado no observado em Jucá (1990), Jucá (1993) e Benevelli 

(2002) são apresentadas algumas destas: 

 Aitchinson e Donald (1956): 

 
"' p 

        (2.7) 

Onde:  p”  deficiência de pressão intersticial de água sob a atmosfera; 

 Croney et al. (1958): 

wu'.'           (2.8) 

Onde:  ’ fator que representa o número de ligações sob tensão capaz de uma contribuição 

efetiva na resistência do solo; 

 Lambe (1960): 

'...' ARauaua wwaam        (2.9) 

Onde: am  área de contato dos sólidos; 

aa  parte da área total ocupada pelo ar; 

aw  parte da área total ocupada pela água; 

R  força de repulsão elétrica; 

A’  força de atração elétrica; 

 Aitchinson (1961): 

 "' pa         (2.10) 

Onde:  a  parâmetro que varia de 0 a 1; 

 Jennings (1961): 

".' p          (2.11) 

Onde:    fator que representa a relação entre as áreas de água e ar num plano arbitrário da 

massa de solo; 

 Jennings e Burland (1962): 
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  aw uuu .1.*'        (2.12) 

Onde:  u*  poropressão equivalente; 

 Newland (1965): 

   awaaa uuuu   '     (2.13) 

Onde:  a  resultante das forças originadas pela eletricidade, osmose e efeitos de Van der 

Walls; 

 Richards (1966): 

"" ..' ssmmaa ppu        (2.14) 

Onde: m  parâmetros de tensão efetiva; 

s  parâmetros de tensão efetiva para sucção do soluto; 

p”m  sucção matricial; 

p”s  sucção do soluto; 

 Aitchison (1973): 

   assammaa uhuhu   '     (2.15) 

Onde:  hm  sucção matricial; 

hs  sucção do soluto; 

De todas as equações propostas a mais difundida é a apresentada por Bishop (1959) apud 

Bishop e Donald (1961), Bishop e Blight (1963) e Aitchison (1965), sendo a mais conhecida 

e, na época, a mais aceita das hipóteses para o comportamento de solos não saturados em 

função de tensão efetiva, definada pela Equação 2.16: 

   waa uuu   '       (2.16) 

Onde:  ua  poropressão de ar; 

   parâmetro dependente do grau de saturação e de ciclos de umedecimento e 

secagem e variação de tensões, com valor de 1,0 para solo completamente saturado e 0,0 para 

solo completamente seco; 
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Inicialmente Bishop e Donald (1961) comprovaram a validade da equação de Bishop 

(Equação 2.16) através de ensaios triaxiais drenados onde 3, ua e uw são variados durante a 

fase de cisalhamento, de tal forma que os termos (3 - ua) e (ua - uw) permanecessem 

constantes. Considerando que a média do grau de saturação varia ligeiramente durante o 

ensaio e também não é afetado pelas variações de pressão, através deste experimento, os 

pesquisadores concluíram que a resistência ao cisalhamento não foi afetada por estas 

variações. 

Pouco tempo depois outras pesquisas concluiriam que o comportamento dos solos na 

condição saturada não satisfazia completamente as condições apresentadas na Equação 2.16. 

Segundo Bishop e Blight (1963) uma variação no valor do termo (ua – uw) não corresponde 

diretamente a variações na poropressão. O termo, representando a diferença de pressão devido 

à tensão de superfície, atua de forma geral somente em parte da área superficial das partículas. 

Uma variação no valor de (ua – uw) está invariavelmente acompanhada por variações no 

parâmetro . Além do mais, a presença de grandes forças de tensões superficiais dentro do 

solo, leva a diferenças na estrutura do corpo de prova seguindo trajetórias de tensões 

aparentemente semelhantes. Este conceito implica que o parâmetro  não é único, como era 

assumido até então. 

Jennings e Burland (1962) através da execução de ensaios oedométricos duplos em amostras 

de silte secas ao ar, identificaram a ocorrência de colapso nas amostras parcialmente saturadas 

umedecidas mesmo sobre pequenos valores de carga. A ocorrência deste colapso não pode ser 

prevista pelo princípio das tensões efetivas. Em amostras umedecidas em um índice de vazios 

constante foi necessário diminuir a carga para que o volume se mantivesse constante. Se fosse 

válido o princípio das tensões efetivas previa-se um acréscimo de carga de mesma magnitude 

de poropressão, o qual não ocorreu. Resultados idênticos foram encontrados por Matyas e 

Radhakrishna (1968) em amostras umedecidas onde, dependendo da magnitude da tensão 

aplicada, ocorria colapso ou expansão. 

A equação de tensões efetivas, para solos não saturados, apresentada por Bishop é 

considerada a mais geral dentre todas as equações apresentadas. Sua principal desvantagem 

está na consideração do parâmetro , que não representa uma característica fundamental do 

solo. Este parâmetro é função da sucção, teor de umidade, sua história prévia de 

umedecimento e secagem, grau de saturação, composição de partículas, composição 
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eletrolítica, arranjo de partículas, história de tensões e deformação, ou seja, este é fortemente 

dependente de uma multiplicidade de fatores, muitos dos quais independentes entre si. 

Segundo Aitchison (1965) o parâmetro  não é necessariamente o mesmo na consideração de 

hipóteses de tensões efetivas para variação de volume ou resistência ao cisalhamento. 

Ainda em relação ao parâmetro , Bishop et al (1960), citam que este, na relação entre 

variação de volume e tensão efetiva, não é, necessariamente, idêntico com a relação de 

resistência ao cisalhamento e tensões efetivas. Segundo Bishop e Blight (1963) a equação de 

tensões efetivas pode ser utilizada mais facilmente em termos de resistência ao cisalhamento, 

o qual é controlado através de forças intergranulares até a ruptura, do que em termos de 

variação de volume onde a trajetória de tensão é de suma importância. 

Segundo Matyas e Radhakrishna (1968), um dos fatores que explicam alguns erros de 

resultados na equação do princípio das tensões efetivas proposta por Bishop é o 

comportamento das tensões intergranulares e interpartículas. Para estes autores o 

comportamento do solo não saturado sujeito a diferentes trajetórias não pode ser explicado 

nem predito sem considerar variações de estado do solo. 

2.3.2. Variáveis de tensão, variáveis de estado de tensão 

O comportamento mecânico de um solo (tanto a avaliação da resistência ao cisalhamento 

quanto a da variação volumétrica) pode ser descrito em termos do estado de tensões no solo. 

Este consiste da combinação de variáveis de tensão, também referidas como variáveis de 

estado de tensões, que devem ser independentes das propriedades físicas do solo. O número 

de variáveis de tensão necessárias para a descrição do estado de tensões de um solo depende 

do número de fases envolvidas. 

As equações para a avaliação de resistência ao cisalhamento dos solos podem ser escritas 

utilizando várias combinações de variáveis de tensão, como por exemplo, no seu formato 

clássico baseado nas tensões normais e cisalhantes no plano de ruptura ou através de 

invariantes de tensão.  

A Tabela 2.1 apresenta alguns dos principais invariantes de tensões utilizados no estudo do 

comportamento do solo saturado. 
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Tabela 2.1. Principais invariantes de tensão para o solo na condição 
saturada (Wood, 1990) 

Tipo Primeira invariante Segunda invariante 

Octaédricas 

(geral) 
σ ′

σ σ σ

3
u  τ

1
3

σ σ σ σ σ σ

6 τ τ τ
 

Octaédricas 

(triaxial) 
σ ′

σ 2σ
3

u  τ
σ σ

3
 

Cambridge 
(geral) 

σ p  

σ σ σ

3
u  

σ
1
2

σ σ σ σ σ σ

6 τ τ τ
 

Cambridge 
(triaxial) σ p

σ 2σ
3

u  σ q σ σ  

MIT σ s
σ σ

2
u  σ t

σ σ

2
 

Como observado na Tabela 2.1, para a avaliação do solo na condição saturada há uma gama 

de invariantes de tensões definidos, os quais são baseados nas tensões principais (maior, 

intermediária e menor) além das tensões cisalhantes atuantes nos diferentes planos. 

Em termos da avaliação do solo na condição não saturada, Aversa e Nicotera (2002) citam 

que o estado de tensões de um solo é completamente definido se a tensão total () e as 

poropressões de ar e água (ua e uw) são conhecidos. Com o intuito de determinar a relação 

entre as três fases é necessário definir ao menos duas variáveis. 

Fredlund e Morgenstern (1977) realizaram uma análise teórica de equilíbrio em um elemento 

de solo não saturado para propor variáveis de estado de tensões adequadas e avaliar o seu 

comportamento. Segundo os autores, variáveis de estados independentes são consideradas 

adequadas quando estas não produzem distorção ou variação de volume de um elemento de 

solo ao modificar os componentes individuais das variáveis de estado de tensões, mantendo o 

valor da variável de estado de tensão constante. A análise de tensões em campo indica que 

duas das três variáveis de tensão disponíveis podem ser utilizadas para definir o estado de 

tensões de um solo não saturado, sendo possível os seguintes pares: (i) ( - ua) e (ua – uw); (ii) 

( - uw) e (ua – uw); (iii) ( - ua) e ( - uw). A verificação da validade das variáveis de estado 

de tensões foi realizada a partir de ensaios denominados “null tests”, onde o resultado 
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desejado, de variação nas pressões, é de não produzir uma transformação na fase ou fases 

sobre considerações. 

No caso dos solos saturados o ensaio deve verificar ( - uw) como variável de estado de 

tensão, sendo prescrita na seguinte forma:  

wzyx u 
      (2.17) 

Já no caso de solos não saturados, para se verificar ( - uw), a tensão total, em todas as 

direções, pode ser alterada por igual valor de acréscimo ou decréscimo na pressão de água. 

Entretanto, a variação na pressão de água gera variação no equilíbrio de (ua – uw).  

Para que este equilíbrio seja mantido, a pressão de ar também deve ser acrescida ou diminuída 

pelo mesmo valor da pressão de água e da tensão total. Este ensaio deve satisfazer o equilíbrio 

da estrutura do solo e da membrana capilar, podendo ser prescrito da seguinte forma: 

awzyx uu        (2.18) 

Se a variação no volume total e no grau de saturação é nula, o equilíbrio das partículas do solo 

e da membrana contrátil será mantido. Para o solo na condição não saturada, têm-se as tensões 

normais líquidas (alterando a primeira invariante), as mesmas segundas invariantes do caso 

saturado, e uma nova variável, a sucção matricial. Uma terceira invariante indica a posição do 

estado de tensões com relação à condição axis-simétrica. A Tabela 2.2 apresenta alguns dos 

principais invariantes de tensões utilizados no estudo do comportamento do solo não saturado. 

Tabela 2.2. Principais invariantes de tensão para o solo na condição 
não saturada (Gitirana Jr., 2011). 

Tipo Primeira invariante Segunda invariante 

Octaédricas 
(geral) 

σ∗
σ σ σ

3
u  

τ
1
3

σ σ σ σ σ σ

6 τ τ τ
 

Octaédricas 
(triaxial) 

σ∗
σ 2σ

3
u   τ

σ σ
3

 

Cambridge 
(geral) 

σ∗ p∗

σ σ σ

3
u  

σ
1
2

σ σ σ σ σ σ

6 τ τ τ
 

Cambridge 
(triaxial) 

σ∗ p∗
σ 2σ

3
u  

σ q σ σ  

MIT σ∗ s∗
σ σ

2
u   σ t

σ σ
2
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Todos os invariantes de tensões apresentados na Tabela 2.2 se reduzem às invariantes para o 

solo saturado quando a sucção é zero. 

Para o caso de solos não saturados, o estado de tensões pode ser representado em um 

diagrama de Mohr estendido, utilizando um terceiro eixo ortogonal para representar a sucção 

mátrica. O circulo de Mohr é desenhado em um plano com a tensão normal líquida ( - ua), 

como abscissa, e a tensão cisalhante (), como ordenada. A sucção mátrica irá determinar a 

posição no diagrama de Mohr ao longo do terceiro eixo. Como o solo começa a saturar, a 

sucção mátrica torna-se nula e o diagrama de Mohr transforma-se em um plano simples [(3 - 

ua) versus ].Os círculos de Mohr podem ser observados na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Círculo de Mohr estendido para solos não saturados. 
(Fredlund e Rahardjo, 1993). 

2.3.3. Equações de resistência ao cisalhamento para solos não saturados 

Solos na condição saturada têm o círculo de tensões correspondente as condições de ruptura 

plotados em duas dimensões (tensão efetiva e tensão cisalhante). A partir de no mínimo três 

ensaios é possível se obter uma envoltória de ruptura, como no caso da envoltória de ruptura 

de Mohr-Coulomb. Já no caso dos solos não saturados, o círculo de tensão correspondente as 

condições de ruptura deve ser representado em três dimensões, com os eixos horizontais, 

apresentando as variáveis de estado de tensão, e o eixo vertical a tensão cisalhante (Fredlund 

et al., 1978). 
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A tensão efetiva para solos não saturados, com relação à resistência ao cisalhamento, pode ser 

definida como uma tensão a qual, com valores de poropressão de ar e  água nulos, o 

parâmetro  deve resultar na mesma resistência ao cisalhamento com a combinação de tensão 

total e poropressões de ar e água consideradas. Em função disto, Bishop et al. (1960) 

propuseram uma equação para prever o comportamento resistente de solos não saturados, 

considerando a equação de tensão efetiva de Bishop para solos não saturados: 

  'tan).('tan.'  waaf uuuc     (2.19) 

Onde:   resistência ao cisalhamento; 

 c'  intercepto coesivo efetivo; 

   tensão normal total; 

 ua  poropressão de ar na ruptura; 

 ’  ângulo de atrito interno associado com (r – ua)r; 

 uw  poropressão de água na ruptura; 

 b  ângulo que indica a taxa de variação da resistência ao cisalhamento em relação a 

variação da sucção mátrica; 

   parâmetro que apresenta valor unitário para solos saturado e valor nulo para solos 

secos. Valores intermediários irão depender do grau de saturação, mas também são 

influenciados por fatores tais como estrutura do solo, ciclos de umedecimento e secagem ou 

variações de tensão. 

Segundo os autores, a presença de ar nos vazios do solo pode modificar o comportamento 

estrutural das partículas do solo devido a variações de tensão, influência de c’ e ’ e variações 

de volume. Isto significa que em determinada situação o parâmetro , obtido através das 

relações convencionais apresentadas pelos autores, pode não representar a relação direta com 

o grau de saturação com um simples modelo mecânico conforme indicado. 

Fredlund et al.(1978) propuseram duas equações de resistência ao cisalhamento utilizando 

duas variáveis de estado de tensões. A primeira equação é definida em termos das variáveis de 

tensão ( - uw) e (ua – uw). Quando o plano ( - uw) versus tensão cisalhante tem (ua – uw) 

igual a zero resulta no caso onde o solo é saturado, se (ua – uw) é maior que zero se faz 

necessário um terceiro eixo (tridimensional) para que os círculos sejam plotados. A envoltória 

de ruptura planar é assumida como linear. 
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  ''tan).('tan.'  wawf uuuc 
    (2.20) 

Onde:  c’  a coesão efetiva do solo; 

’  o ângulo de atrito interno do solo com respeito a mudanças em ( - uw) 

”  o ângulo de atrito interno do solo com respeito a mudanças em (ua – uw); 

A desvantagem da combinação de variáveis de estado de tensões ( - uw) e (ua – uw) está na 

variação da poropressão de água, onde as duas variáveis de estado de tensões são afetadas. 

A segunda equação é em termos das variáveis de tensão ( - ua) e (ua – uw). A envoltória de 

ruptura planar também é assumida como linear 

  b
waaf uuuc  tan).('tan.'      (2.21) 

Onde: c'  parâmetro de coesão efetiva quando as duas variáveis de tensão são nulas; 

 ’  o ângulo de atrito interno do solo com respeito a mudanças em ( - ua); 

b  o ângulo de atrito interno do solo com respeito a mudanças em (ua – uw); 

A Equação 2.21 descreve uma superfície plana, a qual pode ser chamada de extensão da 

envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb. Esta superfície é tangente aos círculos de Mohr na 

ruptura. A resistência ao cisalhamento de solos não saturados consiste da coesão efetiva (c’), 

da independente contribuição da tensão normal líquida ( - ua) e da sucção mátrica (ua – uw). 

A contribuição da resistência ao cisalhamento da tensão normal líquida e da sucção mátrica 

são caracterizadas através de ’ e b, respectivamente. 

O valor do ângulo b pode ser calculado plotando a diferença entre a resistência ao 

cisalhamento dos solos não saturados com o solo saturado, sobre a mesma tensão normal 

líquida (TNL) versus a sucção mátrica, resultando na Equação 2.22: 

 
 wa

d

uu 



'cos.

tan
        (2.22) 

Onde: '  ângulo similar a ’, definido utilizando-se pontos de tensões (sen ’ = tan '); 

   ângulo entre variação na resistência ao cisalhamento e sucção mátrica; 

 d  variação da tensão desvio; 
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O ângulo  pode ser convertido para um ângulo correspondente na envoltória de Mohr-

Coulomb, estendida obtendo-se o ângulo com relação a sucção mátrica - b. 












'sin

tan
1'tantan

 b

      (2.23) 

A vantagem da Equação 2.21 é que somente uma combinação de variáveis de tensão é afetada 

quando ocorre variação na poropressão de água. Independente da combinação das variáveis de 

tensões, para o mesmo valor de tensão total e (ua - uw) o valor da resistência ao cisalhamento 

deve, necessariamente, ser o mesmo. Fredlund et al. (1978) sugerem a utilização desta 

equação como sendo a de maior utilidade na prática de engenharia. 

O par de variáveis de estado de tensões, ( - ua) e (ua – uw), proporciona uma fácil transição 

na descrição de tensões do caso não saturado para o caso saturado, como o grau de saturação 

se aproxima de 100 %, ua se aproxima de uw, portanto o termo da sucção mátrica torna-se nulo 

e a pressão de ar, na primeira vaiarável de estado de tensão, transforma-se em pressão de água 

resultando na equação de Terzaghi de tensões efetivas. (Fredlund, 1979). 

Para a Equação 2.21 é possível visualizar, na Figura 2.3, variações nos valores de intercepto 

coesivo para diferentes valores de sucção observadas por Fredlund (1979), ou seja, o 

intercepto coesivo (c’) varia para cada sucção mátrica enquanto o ângulo b permanece igual 

ao do plano de saturação. 

  b
wa uucc tan'        (2.24) 

 

Figura 2.3. Variação do intercepto coesivo de acordo com o valor de 
sucção. (Fredlund e Rahardjo, 1993) 
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Quando (ua – uw) é zero o plano ( - ua) irá apresentar o mesmo valor de ângulo de atrito 

interno que no plano ( - uw), sendo possível obter uma relação entre os ângulos de atrito 

interno: 

"tantan'tan   b

      (2.25) 

Comparando-se a Equação 2.19 de Bishop (1959), com a Equação 2.21 de Fredlund et al. 

(1978), verifica-se que apesar de serem essencialmente diferentes em suas conceituações 

teóricas resultam em equações de resistência equivalentes, sendo que: 

'tan.tan  b

       (2.26) 

Conforme citado anteriormente, a determinação experimental do parâmetro  de Bishop é 

mais complexa do que a determinação do parâmetro b, o que reforça o emprego atual da 

Equação 2.21 como base para se avaliar a resistência ao cisalhamento de solos não saturados. 

Considerando-se o espaço de tensões, representando os pontos máximos dos círculos de 

Mohr, apresentado por Lambe e Whitman (1979) a Equação 2.21 de Fredlund et al. (1978) 

pode ser expressada da seguinte forma: 

    b
fwafaff uuusat  tan.'tan.'     (2.27) 

Onde: 
 

2

31 f

tt
 

       (2.28) 

 
 

2

31 f
ts

 
       (2.29) 

1, 3  tensões normais principais maior e menor, respectivamente, na ruptura 

(ua – uw)f  sucção mátrica na ruptura; 

 a' e ’ parâmetros efetivos de resistência no solo saturado, sendo que: 

  'cos'.' ca        (2.30) 

  ''tan  sen       (2.31) 

b  parâmetro equivalente a b, sendo que: 

'cos'.tantan  b      (2.32) 
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Gulhati e Satija (1981), utilizaram para a análise dos resultados uma equação de resistência ao 

cisalhamento baseada no par de variáveis de estado de tensão (3 - ua) e (ua – uw) apresentado 

por Fredlund e Morgenstern (1977): 

      


tan.tan.
2 3

31
rwara

r uuua 


  (2.33) 

Onde: a  intercepto no eixo de resistência ao cisalhamento; 

   coeficiente associado com a variável de estado de tensão (3 - ua) o qual 
representa a tensão aplicada externamente; 

  coeficiente associado com a variável de estado de tensão (ua – uw) representa as 
tensões geradas internamente; 

Ho e Fredlund (1982) apresentam a equação de resistência ao cisalhamento não saturada 

apresentada por Fredlund et al. (1978) (Equação 2.21) em um gráfico bidimensional com (ua 

– uw) contornada como a terceira variável, ou seja, as trajetórias com diferentes valores de 

sucção apareceriam no plano de tensão cisalhante versus tensão normal líquida. A 

contribuição da resistência ao cisalhamento, devido ao acréscimo da sucção é adicionada ao 

eixo da tensão cisalhante pelo intercepto coesivo, conforme apresentado na Equação 2.24. A 

visualização do gráfico bidimensional, representando o comportamento de resistência ao 

cisalhamento do solo não saturado, é apresentada na Figura 2.4. Avaliados os resultados 

obtidos, os autores concluíram que a sucção gera um incremento no intercepto coesivo de um 

solo não saturado, pela consideração destes autores os valores de ’ se mostram constantes e 

sem influência da sucção.  

 

Figura 2.4. Representação gráfica da resistência ao cisalhamento em 
um plano (Ho e Fredlund, 1982) 
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As equações de resistência ao cisalhamento de Bishop (1959) e Fredlund et al. (1978) são as 

mais difundidas e utilizadas historicamente na avaliação da resistência ao cisalhamento na 

condição não saturada. Entretanto outras equações foram propostas para esta avaliação, sendo 

estas baseadas em diferentes teorias. Algumas destas equações, citadas por Jucá (1990) e 

Martinez (2003) são apresentadas na seqüência. 

Uma das primeiras equações consideradas foi a de Sridharan (1959) o qual propôs a equação 

baseada na mineralogia do solo: 

 ARuf w         (2.34) 

Gracen (1960) apud Jucá (1990) apresenta uma equação baseada em uma aproximação 

empírica dos resultados de laboratório obtidos, sendo:  

    awan nuu  1'tan.       (2.35) 

A partir dos resultados de análises estatísticas Satija (1978) apresenta a seguinte equação: 

    


tan).(tan.
2 3

31
waa uuua 


   (2.36) 

Lamborn (1986) apud Jucá (1990) desenvolveu uma equação baseada na teoria de 

micromecânica resultando em:  

    'tan.'tan.'  wwaa uuuc      (2.37) 

Considerando a Teoria da Mecânica dos Solos do Estado Crítico Karube (1988), Toll (1990) e 

Wheeler e Sivakumar (1992), apresentaram as respectivas equações da linha do estado crítico 

para solos não saturados: 

  .' sfpMq         (2.38) 

   wawa uuMupMp  .      (2.39) 

 wa uupMp  '.        (2.40) 

Ainda, Peterson (1988) considerando uma extensão da teoria Hvorslev, apresenta a seguinte 

equação: 

  wa Cuc  'tan.'        (2.41) 
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2.3.4. Envoltória de resistência ao cisalhamento de solos não saturados 

Análises geotécnicas frequentemente requerem um entendimento do desenvolvimento ou 

variação no estado de tensões resultante de vários tipos de carregamentos. Uma das formas de 

observar estas variações é através do desenho de uma série de círculos de Mohr, os quais 

seguem o processo de carregamento. 

Entretanto, o padrão de variação de estado de tensões, pode se tornar confuso quando o 

modelo de carregamento é complexo. Por esta razão, opta-se por utilizar somente um ponto de 

tensão de um círculo de Mohr para representar o estado de tensões de um solo. Os pontos de 

tensões selecionados podem ser utilizados para definir a trajetória de tensões seguida. 

A equação de Mohr-Coulomb para solos saturados pode ser escrita da seguinte forma: 

τ c σ u tanϕ′       (2.42) 

τ c σ ′tanϕ′       (2.43) 

A consideração dos círculos de Mohr-Coulomb também é utilizada para formas alternativas 

de invariantes de tensão. Será demonstrada a seguir a forma da envoltória de Mohr-Coulomb 

baseada nas invariantes de tensões do MIT, conforme apresentado na Tabela 2.1. 

Trata-se de uma nova reta, em função das variáveis σ  e σ : 

σ a σ . tanψ′       (2.44) 

Onde:  a c . cosϕ   
 tanψ′ senϕ′ 

Esta forma de apresentação da envoltória, utilizando as invariantes, permite o ajuste dos dados 

de ensaios utilizando pontos ao invés de círculos de Mohr. A relação entre os parâmetros de 

ajustes e os parâmetros originais da envoltória pode ser utilizada para calcular a coesão 

efetiva e o ângulo de atrito, como pode ser observado na Figura 2.5. 
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Bishop e Blight (1963) e Fredlund e Rahardjo (1993) sugerem como forma de representar a 

envoltória de ruptura os invariantes de tensões do MIT, apresentados na Tabela 2.2, acrescido 

do terceiro eixo representado pela sucção mátrica (ua – uw). Já Toll (1991) cita que a forma 

mais conveniente de se representar a resistência ao cisalhamento de solos não saturados é 

através dos invariantes de tensão p e q, apresentados na Tabela 2.2 como modelo de 

Cambridge. 

A variação do estado de tensões do solo é descrita através de trajetórias de tensão, que é uma 

curva ilustrada através de pontos de tensões de sucessivos estados de tensões. A trajetória de 

tensões pode ser linear ou curvilínea, dependendo do padrão de carregamento ao qual o solo 

estará submetido. 

A envoltória baseada em pontos de tensão, apresentada por Fredlund e Rahardjo (1993), pode 

ser definida através da seguinte equação: 

brpdq  tan'tan.'         (2.45) 

Onde q  metade da tensão desvio na ruptura - 





 

2
31 

q ; 

d'  intercepto da envoltória dos pontos de tensão no eixo q quando p e r são zero; 

p  tensão normal líquida média na ruptura - 





 


 aup

2
31 

; 

r  sucção mátrica na ruptura; 

’  inclinação da envoltória em relação a variável de tensão p; 

b  inclinação da envoltória em relação a variável de tensão r; 

O formato da envoltória de ruptura tridimensional dos pontos de tensões (q, p e r) é 

visualizado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Diagrama tridimensional dos pontos de tensão (Fredlund e 
Rahardjo, 1993) 

A linha de intersecção entre a envoltória dos pontos de tensão e o plano q versus r tem uma 

declividade b com relação ao eixo r. Esta linha indica que ocorre um acréscimo na 

resistência ao cisalhamento com o aumento no nível de sucção e pode ser representada por: 

brdd tan.'        (2.46) 

Com a utilização de relações trigonométricas é possível relacionar, através dos círculos de 

Mohr, os parâmetros de resistência ao cisalhamento não saturados dos diagramas 

tridimensionais de Mohr–Coulomb envolvendo as variáveis de estado de tensão e os pontos 

máximos das variáveis de tensão. Esta condição é apresentada na Figura 2.8 e na Figura 2.9 

(Fredlund e Rahardjo, 1993). 

A relação entre os ângulos ’ e ’, o intercepto coesivo c’ e o intercepto da ordenada d, os 

parâmetros b, b e ’, é dada por: 

''tan  sen         (2.47) 

'cos. cd          (2.48) 

'cos.tantan  bb         (2.49) 

q 
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Figura 2.8. Relação entre parâmetros de resistência ao cisalhamento 
no plano tensão cisalhante versus tensão normal líquida (baseado em 
Fredlund e Rahardjo, 1993) 

  

Figura 2.9. Relação entre parâmetros de resistência ao cisalhamento 
no plano tensão cisalhante versus sucção mátrica (baseado em 
Fredlund e Rahardjo, 1993) 

Quando a sucção mátrica na ruptura é zero temos: 

'cos'.' cd          (2.50) 

Outra maneira de se avaliar a envoltória de solos não saturados, também baseada na Equação 

2.21 onde os pontos de ruptura são considerados conforme os invariantes de tensão do modelo 

de Cambridge, é expressa por uma equação genérica, da seguinte forma: 

τ c σ u tanϕ      (2.51) 

Onde:  c c f u u  e f u u  é uma função genérica, que expressa à variação de 

resistência ao cisalhamento de acordo com variações de sucção. 
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A função anterior é deduzida, utilizando as variáveise  e ∗ , a partir do círculo de Mohr. 

Trata-se de uma nova reta, em função das variáveis  e ∗ : 

∗ ′       (2.52) 

Onde:   e ′ ′ 

Esta forma de apresentação da envoltória, utilizando as invariantes, permite o ajuste dos dados 

de ensaios utilizando pontos ao invés de círculos de Mohr, como pode ser observado na 

Figuras 2.10 e 2.11.  

 
Figura 2.10. Envoltória de ruptura estendida para solos não saturados, 
plotada no plano de sucção constante, para uma sucção qualquer, 

 (Gitirana Jr., 2011). 

 

Figura 2.11. Envoltória de ruptura estendida para solos não saturados 
(Gitirana Jr., 2011). 
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2.3.5. Parâmetros de resistência ao cisalhamento 

Segundo Fredlund e Rahardjo (1993), os parâmetros de resistência ao cisalhamento, 

intercepto coesivo (c’) e os ângulos (’ e b), são utilizados para relatar a resistência ao 

cisalhamento através das variáveis de estado de tensões. Estes parâmetros de resistência ao 

cisalhamento sofrem influência de muitos fatores, que são simulados nos ensaios, tais como: 

densidade, índice de vazios, grau de saturação, composição mineralógica, história de tensões e 

taxa de deformação. Em outras palavras, estes fatores são combinados e expressados 

matematicamente nos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

O parâmetro c’ (coesão efetiva), conforme obtido na prática, muitas vezes não tem significado 

físico, sendo simplesmente um parâmetro que define uma reta no espaço de tensões de Mohr 

( versus n). Este fato se deve a linearização de resultados de ensaios envolvendo solos que 

na realidade apresentam envoltórias não lineares de resistência ao cisalhamento, 

particularmente a baixos níveis de tensão normal (menores que a tensão de pré-adensamento 

de um solo pré-adensado). Desconsiderando-se esta situação, a coesão efetiva estaria 

relacionada com a resistência à tração do solo saturado, que pode ser propiciada pela 

ocorrência, por exemplo, de cimentação em solos sedimentares ou residuais (Campos, 1997). 

No caso do ângulo de atrito ’, Campos (1997) cita que envoltórias de resistência ao 

cisalhamento saturadas não lineares, estão associadas a efeitos de história de tensões (pré-

adensamento, envelhecimento), comumente associados a solos sedimentares. Outra situação 

que justificaria tal comportamento seria a quebra de grãos ou de grumos de partículas que 

podem ocorrer durante o cisalhamento em solos residuais acentuada pelo aumento do nível de 

tensões normais. 

De acordo com resultado apresentado com Escario e Saez (1986) e Rohn e Villar (1995), o 

parâmetro ’ aumenta com nível de sucção aplicado em ensaios onde se manteve sucção 

constante e variou-se (n – ua). É de amplo conhecimento que o ângulo de atrito efetivo, 

fisicamente, representa efeitos de atrito (por deslizamento e/ou rolamento) de rearranjo de 

partículas, de quebra de grãos e de dilatância, a qual é associada ao grau de embricamento 

entre os grãos ou grumos de partículas de um solo. Existem evidências experimentais de que o 

atrito decorrente de deslizamento ou rolamento de grãos pode aumentar quando o solo é 

ensaiado em um estado seco em vez de saturado. Além disso, um aumento de ’ poderia 

decorrer de variações na estrutura do solo impostas pela sucção, que tenderiam a aumentar o 
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grau de embricamento dos grãos, independentemente da ação da tensão normal líquida 

aplicada. Desta forma, em alguns tipos de solos deve-se esperar uma variação ’ com o nível 

de sucção ou grau de saturação do solo (Campos, 1997). 

Segundo Fredlund e Rahardjo (1993), o parâmetro b constitui um ângulo que indica a razão 

do aumento da resistência do solo não saturado em relação à sucção. Inicialmente Fredlund et 

al. (1978) consideraram b constante, porém diversos autores comprovaram que b varia com 

o nível de sucção. À medida que o solo dessatura, o grau de saturação, ou o teor de umidade 

do mesmo diminui a área relativa de influência do menisco. Assim, é de se esperar que a 

influência da sucção na resistência ao cisalhamento diminua à medida que o teor de umidade 

do solo diminui, ou a sucção aumenta (Campos, 1997). 

O ângulo b, também, pode ser visto em termos de parte do componente de atrito entre 

partículas da resistência ao cisalhamento (assumindo como valor máximo ’), ou como parte 

do componente coesivo da resistência ao cisalhamento. Quando o solo inicia a sua 

desaturação, a área da seção transversal a qual a fase água atua diminuí e o acréscimo na 

sucção mátrica deixa de ser tão efetivo quanto o acréscimo na tensão normal líquida (Gan et 

al., 1988). 

2.3.6. Não linearidade da envoltória de ruptura 

A não linearidade na envoltória de ruptura, tanto no eixo tensão cisalhante versus tensão 

normal líquida quanto no eixo tensão cisalhante versus sucção, indica que a equação proposta 

por Fredlund (Equação 2.21) não seria válida, dependendo da faixa de sucção considerada e 

das características do material. 

Donald (1956) apud Fredlund e Rahardjo (1993) já apresentavam envoltórias não lineares. 

Escario e Saez (1986), através da execução de ensaios de cisalhamento direto com sucção 

controlada, também apresentaram envoltórias de ruptura não lineares. Estes mostraram 

envoltórias de ruptura, no plano de tensão cisalhante versus tensão normal líquida, não 

paralelas para diferentes valores de sucção. Comportamento não atribuído a erros 

experimentais, significando que o ângulo de atrito interno ’ é influenciado pela sucção. Já no 

plano tensão cisalhante versus sucção, os autores verificaram que a consideração da sucção de 

acordo com a componente (ua – uw).tan b da Equação 2.21 não seria válida em função da 

curvatura da envoltória de ruptura, principalmente para baixos valores de sucção. 
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Jucá (1993) cita os questionamentos da validade da Equação 2.21 através dos resultados 

apresentados por outros autores, por exemplo, Wood (1979) onde a consideração de 

'tan.tan  b , resultaria em diferentes variáveis de b em conseqüência da variação dos 

valores do parâmetro .  

Entretanto os próprios pesquisadores Escario e Saez (1986) afirmam que a Equação 2.21 tem 

sua validade garantida, se for utilizada considerando a envoltória linear somente para uma 

faixa específica de valores de tensão. Para estes pesquisadores a consideração de tan b como 

constante não apresenta base teórica, na verdade, em areias limpas, para altos valores de 

sucção, o efeito da sucção tende a desaparecer completamente. Por esta razão, a consideração 

da equação tan b =  tan ’ de Bishop poderia ser considerada mais realística, ainda que o 

parâmetro  seja difícil de ser determinado. 

Delage et al. (1987) também observaram a não linearidade das envoltórias através dos valores 

de ’ para diferentes níveis de sucção em ensaios triaxiais executados em uma argila. Assim 

como Lee et al (2005) que determinaram uma equação exponencial relacionando o ângulo de 

atrito interno com a variação da sucção mátrica. 

Fredlund et al. (1987) observaram, a partir de resultados publicados por outros pesquisadores, 

que existe significativa não linearidade na envoltória de resistência ao cisalhamentos de solos 

não saturados. A reavaliação dos resultados de resistência ao cisalhamento obtidos da 

pesquisa realizada por Satija (1978) apud Fredlund et al. (1978), assumindo-se uma 

envoltória de ruptura curvilínea com relação à sucção mátrica, indicam que o ângulo b é 

igual a ’ iniciando do nível de sucção zero. Já para valores de sucção superiores (50 kPa para 

corpos de prova de baixa densidade e entre 75 e 100 kPa para corpos de prova de alta 

densidade), observou-se uma queda significante no ângulo b. 

Rohn e Villar (1995) realizaram uma série de ensaios triaxiais com sucção controlada em um 

solo coluvionar/aluvião de arenito e observaram um acréscimo no ângulo de atrito interno 

(23,1º quando saturado e 29,6º com sucção de 400 kPa), resultando em uma  envoltória de 

resistência ao cisalhamento não linear com comportamento hiperbólico. Segundo os autores, a 

não linearidade da envoltória pode estar associada à descontinuidade da distribuição do 

tamanho dos grãos e a característica dos vazios do solo. 
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A variação do ângulo b em relação à sucção mátrica pode ser melhor entendida pela 

consideração em um vazio do solo onde a poropressão de água atua. Em baixos valores de 

sucção o corpo de prova permanece saturado com a fase água praticamente completa. Na 

saturação, a poropressão de água e a tensão normal total são referenciadas à pressão de ar 

externa. Neste caso os efeitos da poropressão de água e tensão normal total na resistência ao 

cisalhamento são caracterizadas pelo mesmo ângulo de atrito interno ’. Portanto, um 

aumento na sucção mátrica produz o mesmo acréscimo na resistência ao cisalhamento quanto 

um aumento na tensão normal líquida. Com o aumento da sucção mátrica a água começa a 

fluir para fora dos vazios do solo e quando o valor de entrada de ar no solo [(ua – uw)b] é 

alcançado, o ar desloca a água do vazio do solo (início da desaturação), fazendo com que a 

fase água ocupe somente uma parte dos vazios do solo. A partir deste ponto, algum aumento 

na sucção mátrica não é tão efetivo quanto um aumento na tensão normal líquida no 

acréscimo da resistência ao cisalhamento do solo (Fredlund et al.,1987). 

2.3.7. Ângulo b maior ângulo de atrito interno ’ 

Um dos conceitos básicos da teoria da resistência dos solos não saturados levava em 

consideração que o valor do ângulo de b sempre é inferior ao valor de ’, ou no máximo 

igual. Entretanto, com a realização de pesquisas em diferentes tipos de solo começou-se 

observar uma situação diferente da esperada, onde, para alguns níveis de sucção o valor de b 

é superior a ’.  

Os primeiros resultados indicando tal comportamento foram considerados com ressalvas, 

como por exemplo, os resultados apresentados por Abramento e Carvalho (1989) e 

Abramento e Pinto (1993). Estes pesquisadores encontraram envoltórias de resistência ao 

cisalhamento não lineares em função da sucção mátrica, para solo não saturado da camada 

superficial de colúvio, das escarpas da Serra Geral no estado de São Paulo. Considerando os 

ângulos de atrito interno encontrados, os autores analisam a resistência ao cisalhamento não 

saturada a partir do parâmetro  de Bishop e observaram dispersão nos resultados, 

encontrando valores de  superior a 1, o que segundo os autores não teria significado físico. 

Entretanto, um valor de  superior a 1, de acordo com a equação 2.26, representa um valor de 

ângulo b superior a ’. Rohn e Villar (1995) também encontraram para solos brasileiros, para 

baixos valores de sucção, valores de b (análogo a b) superiores a ’ (análogo a ’). 
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 Drumright (1989) apresenta uma envoltória de resistência ao cisalhamento obtida através de 

ensaios triaxiais drenado e com teor de umidade constante. Dependendo do ajuste considerado 

pelo autor para a envoltória de resistência ao cisalhamento saturada (’), o valor de b, para 

baixos valores de sucção, é maior que o valor de ’. O valor de ’ encontrado varia de 38,7° 

até 43,3°. Nos gráficos b versus a, para diferentes níveis de sucção, é possível observar 

valores de b superiores a 40° chegando próximo a 60°. 

Campos (1997) apresenta resultados de resistência ao cisalhamento em solos não saturados 

com a ocorrência de b/’ maiores que um (1), a baixos níveis de sucção. Segundo o autor, 

nenhuma explicação, fisicamente aceitável, foi encontrada para justificar tal tipo de resultado 

experimental. 

Pereira (2006) e Feuerharmel (2007) encontraram valores de b superiores a ’ para resultados 

de ensaios triaxiais e cisalhamento direto com sucção controlada, respectivamente, para um 

solo coluvionar de arenito. 

Recentemente Guizelini et al., (2011) apresentaram um gráfico da variação de tan b para 

níveis de sucção de 30 a 230 kPa para um solo com 45% silte, 30% argila e 25% de areia fina. 

A curva do gráfico apresenta valores de tan b de 0,4 a 1,0. Estes valores representam ângulos 

variando de 21,8º a 45º. O ângulo de atrito determinado para este material é 19,3º, ou seja, 

inferior aos valores de b obtidos. 

2.4. ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Considerações relacionadas às técnicas experimentais envolvendo os ensaios executados nesta 

pesquisa são sucintamente apresentadas em função de informações encontradas na literatura 

técnica. 

Para o equipamento triaxial com sucção controlada são apresentados detalhes primordiais 

envolvendo a equalização da sucção dos corpos de prova, medidas de variação volumétrica e 

deformação axial. 

Além dos equipamentos apresentados e discutidos neste item, há, conforme citado por Murray 

e Sivakumar (2010), uma série de outros equipamentos para determinação do comportamento 

dos solos não saturados, tais como simple shear apparatus, ring shear apparatus, teste 
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oedométrico com possibilidade de medidas de pressão lateral, além do ensaio triaxial 

verdadeiro com sucção controlada (Matsuoka et al, 2002), entre outros. 

Jotisankasa et al. (2007) destaca a necessidade do monitoramento dos principais parâmetros 

envolvidos na avaliação do comportamento do solo durante a execução do ensaio, sendo os 

principais: as tensões totais, sucção, grau de saturação e os diferentes componentes da 

deformação (cisalhamento e deformação volumétrica). 

2.4.1. Aplicação de sucção – técnica de translação de eixos 

A principal função da técnica de translação de eixos é a possibilidade de aplicar a sucção 

mátrica desejada para a execução do ensaio de laboratório pretendido. Esta técnica é bem 

difundida e tem sido aplicada em diversas pesquisas, como por exemplo, nos trabalhos de 

Bishop e em várias outras pesquisas: Rampino et al., 1999; Aversa e Nicotera, 2002; 

Cabarkapa e Cuccoovillo, 2006; Thu et al.,2006. 

A técnica de translação de eixos é baseada na suposição que dois estados de tensões são 

completamente equivalentes, se estes são caracterizados pelo mesmo valor de tensão normal 

líquida. Nesta técnica, a tensão normal liquida e a sucção são controlados pela aplicação de 

uma pressão positiva e pelo acréscimo da pressão de ar e tensão total no mesmo valor. Desta 

forma o risco de cavitação é completamente eliminado. 

A validade da técnica de translação de eixos foi verificada por Bishop e Blight (1963), que 

submeteram um corpo de prova ao cisalhamento, utilizando um valor de pressão de ar elevado 

ao redor do corpo de prova, com medidas de poropressão de água, e o outro ao cisalhamento, 

sobre as mesmas condições do anterior, mas com a pressão de ar atmosférica nos seus vazios. 

Os valores de resistência ao cisalhamento obtidos foram praticamente os mesmos. 

2.4.2. Equipamento Placa de Pressão (Câmara de Equalização) 

A placa de pressão (câmara de equalização), denominada na literatura (Fredlund e Rahardjo, 

1993; Jucá, 1993, Oliveira, 2004) de “Pressure Plate”, consiste de uma pedra cerâmica de 

alto valor de entrada de ar, em uma câmara de pressão de ar, que encontra-se saturada e em 

contato com água no compartimento abaixo da pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar. 

O corpo de prova é colocado sobre a pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar e a câmara 

é pressurizada na sucção mátrica desejada. A pedra cerâmica não permite a passagem de ar 
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desde que a sucção mátrica aplicada não exceda o valor de entrada de ar da pedra cerâmica 

(função do diâmetro dos poros). A aplicação da sucção mátrica no corpo de prova ocasionará 

fluxo de água para a linha de aplicação de pressão de água através da pedra cerâmica de alto 

valor de entrada de ar 

Este equipamento é utilizado na determinação de curvas de retenção, através do controle da 

quantidade de água que varia do corpo de prova (considerando que não ocorra qualquer perda 

de solo durante o ensaio) durante a aplicação da sucção mátrica. Este controle é realizado 

pesando o corpo de prova de tempos em tempos até que, para o nível de sucção mátrica 

aplicada, não ocorram mais variações no seu peso. 

De acordo com Cabarkapa e Cuccovillo (2006), o principal empecilho na utilização da câmara 

de equalização (“pressure plate”), para determinação da curva de retenção, é a 

impossibilidade de variação da tensão normal líquida durante o ensaio, impedindo simular 

corretamente as condições existentes no campo. 

Em função da comprovada funcionalidade deste equipamento, esta pesquisa desenvolveu uma 

câmara de equalização com o intuito de equalizar os corpos de prova utilizados nos ensaios 

triaxiais com sucção controlada para a sucção mátrica definida para o ensaio. 

2.4.3. Equipamento de Cisalhamento Direto 

O equipamento de cisalhamento direto com sucção controlada consiste, basicamente, de uma 

caixa bipartida, onde o corpo de prova é instalado e adensado sobre uma tensão normal 

vertical. A execução dos ensaios para as condições saturada e não saturada diferenciam-se 

somente pela inundação dos corpos de prova para os ensaios saturados e pela aplicação de 

poropressões de ar e água, as quais devem ser controladas e mantidas, no ensaio não saturado.  

Para o ensaios não saturados, a técnica de translação de eixos é utilizada para tornar possível a 

aplicação de valores de sucção superiores a 100 kPa. A caixa bipartida de cisalhamento fica 

localizada dentro de uma câmara pressurizada que serve para elevar a poropressão de ar a 

valores superiores a pressão atmosférica. A poropressão de água é controlada abaixo do corpo 

de prova, utilizando uma pedra de alto valor de entrada de ar.  

A fase de cisalhamento deste ensaio, consiste do deslocamento horizontal da parte superior da 

caixa bipartida em relação a metade inferior. O corpo de prova é cisalhado ao longo de um 

plano horizontal, entre as metades superior e inferior da caixa de cisalhamento direto. 
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A principal vantagem dos ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada é a pequena 

espessura do corpo de prova possibilitando que o equilíbrio da poropressão de ar e água possa 

ser alcançado em um curto período de tempo e o menor tempo de duração do ensaio para 

chegar a ruptura. Além de ser possível realizar ensaios em direções de planos de fraquezas 

potenciais, tais como os planos de xistosidades em solos residuais, o que não ocorre em 

corpos de prova para ensaios triaxiais. Trabalhos executados por Escario e Saes, 1986; Gan et 

al., 1988, Gan e Fredlund (1988), Jucá (1993), Fredlund e Rahardjo (1993), Campos e Carrilo, 

(1995), Feuerharmel (2007) entre outros, apresentam resultados de ensaios de cisalhamento 

direto para diferentes tipos de solo. 

2.4.4. Equipamento Triaxial 

Os ensaios triaxiais, tanto na condição saturada quanto na não saturada, são realizados em um 

corpo de prova cilíndrico, enclausurado por uma membrana de látex, instalados em uma 

câmara triaxial. Esta é preenchida com água e pressurizada com o intuito de se aplicar uma 

pressão confinante no entorno do corpo de prova. O corpo de prova é submetido a uma tensão 

axial através de um pistão de carregamento em contato com o topo do corpo de prova. 

A aplicação da pressão de confinamento é considerada como a primeira fase do ensaio 

triaxial. O corpo de prova pode ter a drenagem de seus poros permitida (adensamento) ou não.  

Esta condição, de permissão ou não do adensamento, é utilizada como primeiro critério de 

definição de tipos de ensaios triaxiais. Para o caso de solos não saturados, a fase de 

equalização da sucção no corpo de prova, ocorre junto com a fase de consolidação. 

A aplicação da tensão axial é considerada a segunda fase, fase de cisalhamento, do ensaio 

triaxial. A pressão confinante geralmente permanece constante durante o cisalhamento 

enquanto que a tensão axial é acrescida até que a ruptura seja alcançada. A tensão axial, 

geralmente atua como a tensão principal maior total (1), na direção axial, enquanto a pressão 

confinante (isotrópica), atua como a tensão principal menor total (3), na direção lateral, e a 

tensão principal intermediária total é igual a tensão principal menor total. 

A condição de permissão ou não de drenagem dos vazios do solo, durante a fase de 

cisalhamento, é utilizada como segundo critério de definição dos tipos de ensaios triaxiais. 

Quando os vazios do solo são permitidos drenar, interna ou externamente ao corpo de prova, 

durante o cisalhamento, o ensaio é denominado drenado, quando não é permitida a drenagem 

dos vazios do solo, o ensaio é denominado não drenado. No caso de solos não saturados, as 
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fases ar e água, que preenchem os vazios do solo, podem apresentar diferentes condições de 

drenagem durante o ensaio. 

A velocidade utilizada na fase de cisalhamento é um critério importante na execução de 

ensaios triaxiais drenados em solos saturado e não saturados, esta deve ser tal que permita a 

equalização da poropressão através do corpo de prova, sem gerar excesso de poropressão. 

Como um solo não saturado é muito menos permeável (assim como o disco de alto valor de 

entrada de ar), para permitir o fluxo de água para fora do corpo de prova, a velocidade de 

ensaio deve ser mais lenta (Bishop e Blight, 1963). 

Rampino et al. (1999), separam o procedimento de ensaio em três fases: (i) equalização, onde 

o corpo de prova é submetido a sucção e tensão normal líquida de ensaio, (ii) compressão 

isotrópica (adensamento), onde a tensão normal líquida de ensaio é aplicada, permanecendo 

constante até que não ocorram mais variações no teor de umidade e que o excesso de 

poropressão de água esteja dissipado; (iii) cisalhamento, onde pode-se seguir qualquer 

trajetória de tensão em condições drenadas ou não drenadas. 

2.4.4.1. Tipos de ensaio triaxiais com sucção controlada 

Vários procedimentos de ensaios triaxiais são utilizados, para solos não saturados, baseados 

nas condições de drenagem determinadas para a primeira e para a segunda fase do ensaio 

triaxial. 

As condições de ensaios, drenados ou não, em um ou ambos os poros e em uma ou ambas as 

fases, são as condições que definem os procedimentos dos testes triaxiais. A Tabela 2.3 

apresenta um resumo das condições de drenagem nas fases de consolidação e de 

cisalhamento. 

Tabela 2.3. Diferentes tipos de ensaios triaxiais para solos não 
saturados (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

ua uw ua uw V

Adensado e Drenado SIM SIM SIM C C M

Teor de Umidade Constante SIM SIM NÃO C M M

Adensado e Não Drenado SIM NÃO NÃO M M --

Compressão Não Drenada NÃO NÃO NÃO -- -- --

Compressão Não Confinada NÃO NÃO NÃO -- -- --

M = medido; C = controlado

Adensamento antes 
da Fase de 

Cisalhamento

Drenagem Fase de Cisalhamento
Tipos de Ensaios
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Nos ensaios drenados, a poropressão é controlada em um determinado valor durante o 

cisalhamento, qualquer excesso de poropressão causado por carregamento é dissipado 

permitindo-se a drenagem interna ou externamente ao corpo de prova. A poropressão na 

ruptura é conhecida, já que esta é controlada e as variáveis de estado de tensões na ruptura são 

utilizadas para analisar os dados de resistência ao cisalhamento. Nos ensaios não drenados, o 

excesso de poropressão devido ao carregamento cresce durante o cisalhamento, tendo em 

vista que não se permite a drenagem dos poros durante o cisalhamento. Se a variação da 

poropressão durante o cisalhamento é medida, a poropressão na ruptura é conhecida e as 

variáveis de estado de tensões podem ser determinadas (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

2.4.4.2. Pesquisa envolvendo equipamentos triaxiais com sucção controlada 

Romero et al. (1997), desenvolveram um novo equipamento triaxial que possibilita aplicar 

trajetórias de tensão, sucção e temperatura. A sucção mátrica é aplicada através da técnica de 

translação de eixos. A característica deste sistema é a possibilidade de aplicar, de forma 

independente ou simultânea, pressões de ar e água, requerida para o controle de sucção, em 

ambas as extremidades do corpo de prova. Para isso são utilizadas, em ambos os lados do 

corpo de prova, uma combinação de duas pedras porosas, uma comum conectada a pressão de 

ar e uma de alto valor de entrada de ar conectada a pressão de água. Esta situação possibilita a 

aplicação dos dois fluidos ao mesmo tempo, assegurando um tempo de equalização menor, 

apresentando grande vantagem quando o ensaio é realizado em solos de baixa permeabilidade. 

Um sistema de inundação de ar difuso é utilizado em conjunto com o indicador de variação de 

água com o intuito de percolar água pelo sistema e medir o volume de ar difuso. Os 

deslocamentos axiais são medidos internamente utilizando dois transdutores LVDT miniatura, 

colados na membrana em lados opostos do corpo de prova cobrindo a parte central do corpo 

de prova. A deformação radial é medida em lados diametralmente opostos do corpo de prova, 

através de um sistema a laser elétrico/ótico de grande faixa de alcance, montado no lado de 

fora da câmara triaxial. 

Aversa e Nicotera (2002) realizaram sua pesquisa em uma câmara triaxial com sucção 

controlada baseada na câmara apresentada por Bishop e Wesley (1975). A câmara é 

preenchida com ar, a sucção controlada pela técnica da translação de eixos, as deformações 

axiais determinadas a partir de medidas externas através de um LVDT e as deformações 

radiais determinadas com a técnica da câmara interna (“inner cell”). A poropressão de água é 
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controlada na base do corpo de prova, através do sistema de drenagem, utilizando uma pedra 

de alto valor de entrada de ar, localizada em um orifício circular do pedestal. 

Thu et al. (2006) realizaram uma série de ensaios triaxiais drenados (CD) e com teor de 

umidade constante (CW), em um equipamento triaxial modificado, semelhante ao 

equipamento descrito por Fredlund e Rahardjo (1993). Este equipamento permite o controle 

das poropressões de ar e água através da técnica de translação de eixos. 

 

2.4.4.3. Variação volumétrica em ensaios triaxiais não saturados 

A variação de volume durante ensaios triaxiais com sucção controlada é essencial para a 

análise do comportamento mecânico de um solo. A correta determinação da variação 

volumétrica de corpos de prova na condição não saturada é mais difícil e complicada do que a 

determinação em corpos de prova na condição saturada. Nos solos saturados, a variação de 

volume total do corpo de prova é geralmente assumida como igual a variação de volume de 

água dos corpos de prova (assumindo que a água é incompressível) e pode ser medida com 

relativa facilidade. Entretanto, nos solos não saturados o volume total abrange dois 

componentes: variação no volume de ar e variação no volume de água nos espaços vazios do 

solo (Ng et al., 2002).  

A determinação da variação de volume de ar, durante um ensaio triaxial com sucção 

controlada, pode ser realizada através da diferença entre a variação de volume total e a 

variação de volume de água. 

Uma das formas de se determinar a variação de volume em solos não saturados pode ser 

obtida através da determinação da variação de volume da câmara triaxial. Para tal, a câmara 

triaxial deve estar completamente preenchida com água (ou outro fluído) sendo, também, 

necessária uma série de correções e cuidados. 

A variação de volume também pode ser determinada através de medidas diretas de 

deformação axial e radial no corpo de prova. A resolução requerida das medidas de variação 

de volume é calculada com a premissa que a deformação volumétrica seja tão precisa quanto a 

deformação axial, tendo em vista que estas duas deformações são utilizadas no cálculo da área 

da seção transversal do corpo de prova e no cálculo na deformação lateral. Portanto é razoável 
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requerer que a acurácia das medidas de deformação volumétrica e axial sejam as mesmas 

Lade (1988). 

Clayton e Khatrush (1986), desenvolveram transdutores de deslocamentos baseados no Efeito 

Hall. O princípio de funcionamento destes dispositivos consiste do deslocamento de uma 

placa metálica/semicondutor, pelo qual passa uma corrente elétrica, através de um campo 

magnético onde as linhas de fluxo são dirigidas perpendicularmente a placa e a corrente. As 

cargas elétricas são desviadas de tal forma de que uma voltagem é produzida através desta 

mesma placa semicondutora, na direção normal ao sentido da corrente elétrica. O 

deslocamento de imãs paralelos ou normais sobre a face da placa semicondutora acarreta 

variações nas leituras da ordem de vários volts. A relação entre os valores de voltagens de 

saída e o movimento relativo pode ser estabelecida através de calibração utilizando, por 

exemplo, um micrômetro.  

Bica et al. (1994), apresentam, resumidamente, o princípio de funcionamento de um 

transdutor de deslocamento baseado em sensores de Efeito Hall, este transdutor mede o 

deslocamento relativo entre duas sapatas, as quais são fixadas à membrana do corpo de prova 

do ensaio triaxial. Neste, um sensor de Efeito Hall encontra-se encapsulado em uma caixa 

metálica, uma haste (presa a um arame) suporta esta caixa, pressionando-a levemente contra 

um pino de teflon. O arame contém um suporte, o qual é colado a uma das sapatas. O pino de 

teflon e um par de imãs permanentes são fixados à outra sapata. Em cada ensaio, dois 

transdutores devem ser instalados no corpo de prova, em posição diametralmente oposta. 

Bressani (1990) desenvolveu um transdutor de deslocamento radial baseado em sensores de 

Efeito Hall. Este instrumento contém um anel bipartido, com uma extremidade rotulada e a 

outra aberta. Este anel é vinculado ao corpo de prova por duas sapatas, as quais são fixadas à 

membrana em posição diametralmente oposta. Quando o corpo de prova se deforma 

radialmente, as sapatas deslocam a extremidade aberta do anel. Nesta extremidade, um lado 

contém um sensor de Efeito Hall encapsulado enquanto o outro, um par de ímãs permanentes. 

Clayton et al (1989) apresentaram quatro configurações básicas de utilização de sensores e 

imãs utilizadas em instrumentação geotécnica na Universidade de Surrey: (a) singel manget, 

head on; (b) doublé magnete, bi-polar slide-by; (c) single magnete: bi-polar slide-by, with 

pole pieces; (d) tandem double magnet bi-polar slide-by. As configurações “b”, “c” e “d” 

utilizam dois pólos magnéticos, ou pela utilização de dois imãs (com norte/sul paralelos) ou 
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pela extensão dos pólos em direção ao sensor através de um metal com características 

magnéticas (“pole pieces”). O sensor de Efeito Hall é deslocado de tal modo, que os imãs 

passem primeiro por um pólo e então pelo pólo oposto. A principal vantagem da utilização 

destas disposições de imãs em relação ao sensor é a possibilidade de produzir voltagens de 

saída com porções lineares nas curvas com relação ao deslocamento. 

Rifa et al. (2002), realizaram uma comparação entre os resultados de variação volumétrica 

obtidos através de duas técnicas distintas. A primeira, baseada na determinação da variação 

fluído confinante da câmara triaixal através, de um GDS controlador de pressão e volume 

(GDS Instrumentos Ltd. 1995) que possibilita um controle de ± 1,735 cm³. Para este método é 

necessário um longo processo de calibração incluindo a expansão imediata da câmara causada 

pela aplicação da pressão, o comportamento frente ao creep da câmara e possíveis 

vazamentos de água. A segunda técnica consiste da determinação do volume a partir do 

processamento de imagens, esta é realizada pelo registro fotográfico através da câmara triaixal 

transparente durante a execução do ensaio utilizando uma câmera digital controlada por 

computador. Na comparação dos resultados obtidos, os autores encontraram uma diferença 

máxima, entre os métodos, abaixo de 8% para várias condições e estágios do ensaio triaixal. 

Segundo Cabarkapa e Cucovillo (2006), os métodos mais bem aceitos, para determinação de 

volume são: a partir da câmara interna (“inner cell”) e medidores de deformação locais. Na 

técnica que utiliza instrumentação de deformação axial e radial, diretamente no corpo de 

prova, o volume total do corpo de prova é determinado utilizando medidas de deformação e 

possibilita valores com acurácia da variação volumétrica. 

Alva-Hurtado e Selig (1981) apresentam uma revisão de alguns dispositivos para 

determinação da variação volumétrica em ensaios triaxiais, dando maior ênfase aos 

dispositivos com transdutores elétricos, que permitem a aquisição automática de dados. 

Dentre os dispositivos de maior interesse para esta pesquisa cita-se a utilização de uma bureta 

graduada e calibrada contendo um menisco formado por dois fluídos imiscíveis, sendo um 

deles água, o outro podendo ser óleo, parafina, querosene ou silicone. O movimento do 

menisco devido ao fluxo do fluído através do tubo indica a variação de volume ocorrendo no 

corpo de prova, podendo ser medido através da sua localização inicial e final na bureta 

graduada. 
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Jotisankasa et al. (2007), utilizaram medidores de deformação locais para estimar a variação 

de volume total durante os ensaios. A deformação axial do corpo de prova foi determinada 

utilizando um par de dispositivos de deformação local. A deformação radial foi medida 

utilizando-se um LVDT, conectado a um cinto metálico preso na metade da altura do corpo de 

prova. Este cinto metálico foi desenvolvido para ser leve e permitir medidas de deformação 

radial (r) de valores muito baixos até elevados. A curvatura introduzida na armadura do 

LVDT através de um arame de aço inoxidável, permite alcançar altos valores de deformação 

sem interferência do cinto metálico. A determinação do volume foi realizada através da 

suposição de que o corpo de prova se deforme como um cilindro, sendo: 

 rav  2         (2.53) 

Onde: r  deformação radial; 

 a  deformação axial; 

A Tabela 2.4. apresenta vantagens e desvantagens de uma série de métodos de variação 

volumétrica avaliados por Geiser et al. (2000). 
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Tabela 2.4. Comparação de diferentes métodos de determinação da 
variação volumétrica (Geiser et al., 2000) 

 

Em relação aos principais problemas nas técnicas de determinação de variação volumétrica 

Davis (1972) apud Alva-Hurtado e Selig (1981) cita como principais desvantagens a 

utilização de buretas para determinação da variação volumétrica: (i) a resolução e a faixa têm 

C3
Processamento de 

imagem

Medidas diretas do corpo de prova sem 
contato

Não é válido para corpos de 
prova assimétricos quando utiliza-

se uma única camera
Possibilita leituras contínuas

Processo de calibração controlado pelo 
computador

Laser C2
Alto custo e longo processo de 

calibração para se obter medidas 
com acurácia

0,7 x 10-4Não definido

2,2 1,1 x 10-3

mais um volume de 0,2 cm³ por dia devido a 
vazamento de ar

idem B1 mas de menos 
importância

B2
Tanque de 

controle de ar e 
água

Minimiza o volume de ar

idem B1

Tanque de 
controle de ar

B1

C1
Sensores de Efeito 
Hall (medidas de 

deformação radial)

2,2 1,1 x 10-2

Para medidas diretas de pequena 
deformação

Problemas de acurácia para 
deformação em forma de barril 
em corpos de prova equipado 

com um medidor de deformação 
radial

Possibilita leituras contínuas

Medidas diretas ou imposição de volume 
de ar

mais um volume de 2 a 3 cm³ por dia devido a 
vazamento de ar

Colocaçao dos sensores no corpo 
de prova é delicada e requer um 

corpo de prova com alguma 
rigidez

Medidas diretas do corpo de prova

O volume de ar é influenciado 
pela temperatura e pressão 

atmosférica

Vazamentos de ar não detectáveis

Possibilita leituras contínuas

Não definido

A3
Câmara triaxial de 

parede dupla

Variaçao de volume 
(cm³)

Possibilita leituras contínuas

idem A2

Deformação 
Volumétrica (%)

Medidas diretas do corpo de prova sem 
contato

Possibilita leituras contínuas

Medidas do perfil do corpo de prova em 
toda sua extensão

Possibilita leituras em toda a volta do 
corpo de prova

0,25  10-3

Sivakumar (1993) para corpos de prova de 100 
cm³, sendo que depende da câmara utilizada

0,6 a 1,02 0,6 x 10-3 a 10-2

Método indireto que envolve um 
longo processo de calibração

2,2 x 10-3

Método

A1
Câmara triaxial 

padrão
Utilização de uma câmara triaxial 

comum sem modificações
Método indireto que envolve um 

longo processo de calibração
0,45

Vantagens Desvantagens
Erro Absoluto

Reduz variações de volume indejadas 
que ocorrem em A1 com a pressão de 

confinamento imposta a ambos os lados 
do cilindro interno

Minimiza o volume do cilindro interno 
aumentando a acurácia em comparação 

com A1

A2
Câmara com 

cilindro interno 
aberto

0,8 x 10-3Método indireto que envolve um 
longo processo de calibração

0,21

Não é possível a automatização 
das leituras

Bishop e Donald (1961) encontraram para um 
dispositivo semelhante para corpos de prova de 

100 cm³

0,1  10-3
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efeitos opostos entre eles, buretas com grande faixa de valores comprometem a resolução da 

medida de pequenas variações de volume, já buretas com grande resolução (tubos finos), 

devem ser muito compridas para proporcionar uma faixa de valores razoável; (ii) 

contaminação das paredes do tubo, quando se utiliza outro fluído fazendo com que o menisco 

apresente comportamento deficiente na variação do menisco, dificultando leituras na bureta 

com acurácia necessária; (iii) leituras feitas visualmente, quando não há o registro automático 

da variação de volume. No mesmo trabalho os autores apresentam dispositivos que 

possibilitam medidas do nível do menisco, dentre os quais, o de maior interesse nesta 

pesquisa, é o medidor diferencial de pressão, que consiste de um transdutor de pressão 

diferencial conectado na extremidade inferior da bureta, que contém os fluídos de densidade 

diferentes. A movimentação do menisco dentro do tubo irá ocasionar variações nas leituras do 

transdutor. 

Segundo Clayton e Khatrush (1986) e Clayton et al (1989) a principal necessidade em se 

utilizar instrumentos de medidas de deformações diretas em corpos de prova são os erros 

significativos que ocorrem em medidas de deformações axiais convencionas, ou seja, externa 

à câmara triaxial. Estes erros ocorrem principalmente devido a dois efeitos: (i) compressão da 

célula de carga, das pedras porosas, a base da câmara e os papéis filtro devido ao 

carregamento axial; (ii) contato entre o corpo de prova é o pedestal não são perfeitamente 

lisos e alinhados. 

A sensibilidade do dispositivo, de medida direta de deformação do corpo de prova, pode ser 

afetada pelo desalinhamento das armações. Segundo Clayton et al. (1989), quando o 

desalinhamento entre as duas partes do dispositivo é de 5º, a variação na sensibilidade é de 

aproximadamente 1,25% em relação a sensibilidade do aparelho quando devidamente 

alinhado. 

Para evitar ou mitigar alguns dos problemas apresentados acima, encontra-se na literatura, 

sugestões de correções, calibrações e cuidados nos dispositivos de variação volumétrica, 

como as exigências operacionais para os dispositivos de variação volumétrica desenvolvidos 

citadas por Lade (1988), sendo as mais importantes: 

 (1) O dispositivo deve produzir uma relação linear entre a variação de volume e as 

leituras realizadas. 
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 (2) variações na contra pressão deve resultar em variações mínimas nas leituras e na 

calibração do dispositivo. Pequenas variações são inevitáveis em função da flexibilidade dos 

tubos de drenagem, encaixes e válvulas e estes são expostos a contra pressão. 

(3) o dispositivo deve estar exposto a condições ambientais boas e temperatura 

mantida estável para evitar leituras incorretas em ensaios de longa duração. Buretas de 

plásticos e diafragmas podem apresentar deformação por “creep” quando expostos a pressões 

diferencias. 

(4) o dispositivo deve ser projetado para evitar perda de água causada por vazamentos, 

evaporação ou difusão através dos diafragmas. 

(5) possuir o menor número de partes móveis, as quais podem causar atrito ou 

resistência ao movimento, levando a uma operação insatisfatória. 

(6) não deve apresentar histerese, se a direção do fluxo muda. 

(7) deve ser possível determinar as leituras por um “data logger” e de forma direta. 

Uma série de problemas (desde conexões elétricas incorretas até mau funcionamento do “data 

logger”) pode ocorrer durante o ensaio, especialmente, no início da automatização do 

equipamento triaxial. 

(8) o dispositivo deve estar em base firme, evitando que as leituras sejam afetadas por 

vibrações, independente de seu arranjo estar ligeiramente fora do prumo. 

(9) as leituras não devem ser afetadas por contaminação, corrosão e presença de 

partículas de solo as quais podem entrar no dispositivo. Deve-se limpar e remontar o 

dispositivo antes de cada ensaio. 

No desenvolvimento de transdutores de deslocamentos axiais e radiais baseados em sensores 

de Efeito Hall, Clayton et al (1989) citam alguns fatores que devem ser levados em 

consideração para que estes atinjam um bom rendimento: (i) reduzir/evitar, atrito e/ou folga 

em qualquer suporte utilizado no design do transdutor; (ii) redução do tamanho, com o intuito 

de assegurar que os dispositivos, axial e radial, possam ser utilizados em corpos de prova de 

dimensões menores, além de reduzir o peso próprio da estrutura e por consequência reduzir 

forças laterais do corpo de prova; (iii) garantir um bom contato entre o dispositivo e o corpo 

de prova, minimizando a influência de qualquer tipo de rotação que venha a influenciar nas 
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medidas de deformações; (iv) flexibilidade e incompressibilidade dos cabos elétricos 

utilizados. 

Para a utilização do método de determinação da variação volumétrica do corpo de prova 

através da variação de volume do fluido da câmara triaxial é necessário uma calibração bem 

criteriosa. Mesmo assim encontram-se vários problemas com a utilização desta técnica, tais 

como, a expansão/contração da câmara, dos tubos e conexões, e do fluído confinante 

(geralmente água) devido a variação de temperatura e pressão, a ocorrência de creep sobre 

uma pressão constante e possíveis vazamentos de água. A acurácia deste método é 

relacionada diretamente com a qualidade das calibrações, as quais são difíceis de serem 

realizadas com grau de acurácia necessário. A variação de volume aparente pode ser dividida 

em três partes: (i) variação de volume imediata devido a variação da pressão confinante na 

câmara triaxial; (ii) variação de volume cíclica devido a variação de temperatura; (iii) um 

acréscimo na variação de volume devido ao creep da membrana e do alumínio da câmara. 

Sivakumar et al. (2006) citam que, problemas de absorção de água pelo acrílico e efeitos da 

variação de temperatura nos ambientes de teste, tem sido superados com sucesso, em 

equipamentos que determinam a variação de volume a partir da variação do fluído confinante 

da câmara interna. Uma das formas utilizada é através da calibração da câmara.  

Ng et al. (2002) realizaram uma série de procedimentos de calibração para investigar a 

possibilidade de variação de volume aparente do corpo de prova. As calibrações foram 

realizadas em um corpo de prova “falso” de característica rígida. Os procedimentos adotados 

foram: (i) aumento da pressão confinante para um valor predeterminado mantendo este 

acréscimo da pressão confinante por uma semana ou mais; (ii) durante o período de duração 

do teste de calibração as variações nas medidas de volume devido mudança da temperatura 

foram medidas pelo transdutor de pressão diferencial; (iii) a avaliação dos efeitos da variação 

da temperatura no dispositivo foi realizada sem um controle prévio de temperatura no 

laboratório durante o ensaio de calibração, sendo o comportamento cíclico observado na 

calibração é função da oscilação diária da temperatura de ± 2 ºC. Para correção foi definida 

uma equação de ajuste de forma a representar o acréscimo da variação de volume aparente 

devido ao creep na membrana e no alumínio da câmara triaxial. Desta forma a variação de 

volume aparente devido a variação de temperatura pode ser obtida subtraindo o cree,p 

assumidamente linear com o tempo, da variação de volume total aparente; (iv) um acréscimo 

no nível de água para um dado movimento na câmara interna é dependente da área efetiva do 
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pistão de carga. Desde que o pistão de carga seja fixo, a variação do volume aparente pode ser 

calibrado pelo movimento da base do pedestal (incluindo a câmara interna) a uma velocidade 

controlada e então são realizadas medidas de variação no nível de água na câmara interna 

através do transdutor de pressão diferencial. 

2.4.5. Equipamento Hollow Cylinder 

O desenvolvimento do equilíbrio entre as partículas do solo conduz a possíveis faixas de 

estrutura. Estas condições, que se aplicam durante o processo de orientação e a configuração 

dos contatos das partículas, são as que comandarão a resposta do solo durante a variação nas 

tensões ou deformações. 

Em muitas análises envolvendo os solos, devido a variação da inclinação da tensão principal 

que se observa ao longo da superfície de ruptura, há grandes diferenças no valor da resistência 

mobilizada ao longo da superfície. É difícil definir um valor correto equivalente aos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento isotrópico para utilizar em análises, como 

conseqüência acaba-se utilizando valores super ou subestimados de resistência ao 

cisalhamento nas análises realizadas. 

Outro ponto importante, está relacionado à quantidade de solos que apresentam determinado 

grau de anisotropia. Seu comportamento mecânico apresenta determinado grau de 

dependência da direção a qual são aplicadas variações de tensão ou deformação.  

A anisotropia inerente de certos materiais se desenvolve como resultado do processo de 

deposição de solos sedimentares e/ou pelas características dos grãos do solo. A redistribuição 

e reorientação das partículas durante adensamento ou outro processo que aplicação de tensão 

resulta em outro tipo de anisotropia, chamada de anisotropia induzida. Na realidade muitos 

solos sedimentares sofrem ambos os processos e têm sua anisotropia definida pela 

combinação de ambos os tipos de anisotropia. (Rolo, 2003). 

Muitos equipamentos de ensaios de laboratório tentam simular estas condições, mas o único 

que possibilita o controle da magnitude e da direção das tensões principais é o hollow 

cylinder. Através da utilização deste equipamento é possível obter o controle independente de 

quatro parâmetros do estado de tensões: a tensão normal efetiva média, a tensão cisalhante 

sobre um determinado plano, a grandeza da tensão efetiva principal intermediária e a rotação 

da direção desta tensão. Desta forma, torna-se possível a individualização do efeito de cada 
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parâmetro do estado de tensões no comportamento geotécnico do solo, de extrema 

importância no estudo do comportamento tensão-deformação de materiais com anisotropia. 

Pela sua versatilidade, visto que é o equipamento de laboratório mais completo na simulação 

de condições de campo, sua utilização vem sendo cada vez mais freqüente em todo mundo. 

No equipamento hollow cylinder (HCA) os corpos de prova são submetidos a uma carga 

axial, torque e pressões externa e interna, sendo também possível medir a poropressão de água 

e aplicar contra pressão. Desta forma, com o controle independente das tensões limites, os 

valores da variação da direção principal  e o parâmetro de influência da tensão principal 

intermediária b podem ser controladas, assim é possível estudar uma ampla faixa (drenada e 

não drenada) de trajetória de tensões que simulem situações reais de campo.  

Em ambientes geológicos onde a sedimentação ocorreu no sentido da gravidade espera-se que 

os ângulos , e b sejam nulos (alinhados com o as direções horizontal e vertical). Além disso, 

para sedimentos normalmente adensados a tensão vertical é maior que a horizontal, sendo, z 

= 1 e h=2=3z. Já para sedimentos “altamente” pré-adensados, h > v e 

h=1=23=v. Com o objetivo de expressar as variações de magnitude da tensão 

intermediária principal adota-se a seguinte relação: 

b        (2.54) 

Utilizando esta definição é possível observar que para o caso de solos sedimentares 

normalmente adensados, b = 0 e  = 0°, e para o caso de solos sedimentares pré-adensados b 

= 1 e  = 90°. 

Segundo Rolo (2003) o acréscimo do valor do parâmetro b parece resultar em um acréscimo 

na resistência ao cisalhamento drenada e na rigidez do solo até atingindo o pico próximo a 

condições de deformação plana, permanecendo constante ou apresentando uma pequena 

redução após o pico. Já para condições não drenadas, altos valores do parâmetro b resultam 

em um comportamento fofo e dúctil, situação acentuada para valores >90°. 

A interpretação das tensões e deformações no ensaio hollow cylinder são realizadas através da 

consideração do corpo de prova como um elemento deformando como um cilindro. Como as 

tensões variam na extensão do corpo de prova é necessário trabalhar em termos de valores de 
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As tensões axial e circunferencial médias (z e ) são válidas independente da lei constitutiva 

do material porque estas são deduzidas a partir de considerações de equilíbrio, já as 

expressões utilizadas para o cálculo da tensão cisalhante e da tensão radial média são 

baseadas em condições elástica ou elasto-plástica. 

Para deformações médias Hight et al. (1983) propuseram as seguintes expressões: 

ε         (2.59) 

ε        (2.60) 

ε        (2.61) 

γ       (2.62) 

Onde: z  Deformação axial média; 

  Deformação circunferencial média; 

r  Deformação radial média; 

z  Deformação cisalhante média; 

w  Deformação axial com relação ao comprimento; 

H0  Altura inicial da amostra; 

  Deformação circuferencial angular (medida em radianos); 

u0 e ui  Deformações radiais da parede externa e interna; 

roz e riz  Raio inicial da parade externa e interna; 

O HCA tem sido amplamente utilizado em pesquisas envolvendo engenharia geotécnica. 

Algumas de suas principais aplicações envolvem a identificação e avaliação dos impactos (i) 

da tensão principal intermediária e (ii) da direção das tensões principais no comportamento 

mecânico de corpos de provas ensaiados em diferentes condições iniciais de ensaio e 

diferentes trajetórias de tensões. Estas características do equipamento possibilitam reproduzir 

em laboratório o comportamento do solo investigado em ampla gama de situações de campo. 

O HCA vem sendo utilizado no estudo do comportamento mecânico de argilas (Prashant e 

Penumadu, 2005), siltes (Zdravkovic e Jardine, 2001) e areias (Kelly e Naughton, 2005, 

Brown e Richardson, 2004). As pesquisas nestes materiais têm sido focadas principalmente na 

influência (i) da anisotropia inerente e da anisotropia induzida devidas à aplicação de tensões 

(Rolo 2003, Nishimura, 2005, Zdravkovic e Jardine, 2001), (ii) da rotação das tensões 
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principais (Figueroa e Saada 1994, Sivathayalan e Vaid, 2002, Lin e Penumadu 2005, Silveira 

2008), (iii) das não uniformidades nos corpos de prova (Hight et al., 1983, Vaid et al., 1990, 

Saada, 1988, Zdravkovic e Potts, 2005), (iv) do comportamento mecânico em pequenos níveis 

de deformação e altos níveis de tensão (d’Onofrio et al., 1999), (v) solo coluvionar (Silveira, 

2008) Na pesquisa bibliográfica realizada não foram encontradas referências sobre o 

comportamento mecânico de solos não saturados utilizando o HCA. 

A principal desvantagem atribuída ao equipamento hollow cylinder está relacionada a não 

uniformidades de tensões e deformações induzidas por restrições de extremidades e a 

curvatura dos corpos de prova. Segundo Rolo (2003) a complexidade envolvida nos ensaios 

hollow cylinder faz com que seja restrito o uso de muitos corpos de prova de areia e em 

alguns corpos de prova de argila. Outra desvantagem está associada aos procedimentos de 

moldagem dos corpos de prova, onde vários estudos realizados na avaliação da anisotropia 

inerente nos solos granulares indicam diferentes métodos de moldagem, com a mesma 

densidade inicial, apresentam diferenças significativas no comportamento resistente obtido 

durante o ensaio. 

2.5. PREVISÃO DE COMPORTAMENTO MECÂNICO A PARTIR DA 

CURVA DE RETENÇÃO 

Conforme discutido anteriormente, ainda atualmente, as técnicas experimentais utilizadas para 

a caracterização dos solos não saturados demandam um grande período de tempo e necessitam 

pessoal e técnicas muito especializadas. Esta foi uma das razões que a partir da década de 

1990 algumas pesquisas começaram a direcionar esforços em métodos que possibilitassem a 

previsão de algumas das propriedades básicas do solo. Em termos de resistência ao 

cisalhamento do solo na condição não saturada os primeiros trabalhos foram os apresentados 

por Fredlund et al. (1995), Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al (1996). 

De maneira geral os métodos para estimativa da resistência ao cisalhamento tem se baseado 

em parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados (‘ e c’) e na curva de retenção do 

solo. As equações de previsão são baseadas em diferentes princípios sendo o mais comum a 

equação de resistência ao cisalhamento de solos não saturados de Fredlund (Equação 2.17), 

por ser a metodologia mais utilizada na interpretação dos resultados dos ensaios para a 

determinação da resistência ao cisalhamento não saturada. 
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Algumas das premissas os quais são baseadas as equações de previsão de comportamento 

mecânico: (i) micromêcanica (Lamborn 1986 apud Vanapalli e Fredlund 1999), (ii) modelo 

de ajuste da curva de retenção (Vanapalli et al. 1996), (iii) valores de grau de saturação 

residual (Vanapalli et al., 1996),  (iv) grau de saturação (Oberg e Sallfour, 1997), (v) valor de 

entrada de ar da curva de retenção (Khallili e Khabbaz, 1998), (vi) grau de saturação e de 

entrada de ar da curva de retenção (Rassam e Cook, 2002), (vii) formulações matemáticas 

(Shen e Yu, 1996 apud Vanapalli e Fredlund, 1999). 

Algumas das principais equações de previsão de resistência ao cisalhamento de solos não 

saturados encontradas na literatura são apresentadas na seqüência: 

Lambonr (1986) apud Vanapalli e Fredlund (1999) propôs uma equação de ajuste baseado na 

micromecânica considerando como parâmetro de entrada o valor do teor de umidade 

volumétrico (w) para a sucção de interesse:  

′ .Θ . ′ . ′   (2.63) 
 
Shen e Yu (1996) apud Vanapalli e Fredlund (1999) propuseram duas equações definidas a 

partir de um ajuste hiperbólico considerando como parâmetros de entrada um ângulo de 

resistência ao cisalhamento relacionado à sucção () e o valor de resistência último em função 

da contribuição da sucção. 

′ . . ′ . ′  (2.64) 

′ . . ′ . ′  (2.65) 

Onde :(ua-uw)d  sucção; 

1  valor último da contribuição da resistência ao cisalhamento com a sucção; 

  ângulo incial da resistência ao cisalhamento com respeito a sucção; 

Fredlund et al. (1996) e Vanpalli et al. (1996) desenvolveram uma equação não linear que 

leva em consideração valor do grau de saturação da curva de retenção elevado por um 

parâmetro de ajuste (). 

′ . . ′ . ′   (2.66) 

Vanpalli et al (1996) apresentam uma equação de ajuste considerando o valor do grau de 

saturação residual (Sr) 
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′ . . ′ . ′   (2.67) 

Oberg e Sallfors (1997) apresentaram uma equação similar a de Bishop considerando somente 

o grau de saturação. 

′ . . ′ . ′    (2.68) 

Bao et al. (1998) propuseram uma equação levando em consideração a variação línear da 

curva de retenção na zona de transição, tendo como valores de entrada a sucção residual e o 

valor de entrada de ar. 

′  . . ′ . ′   (2.69) 

        (2.70) 

        (2.71) 

Khalili e Khabbaz (1998) apresentaram uma equação com um parâmetro () definido de 

forma empírica a partir de resultados da literatura.  

′ . . ′ . ′    (2.72) 

,
        (2.73) 

Rassam e Cook (2002) apresentaram uma equação que leva em conta o valor de entrada de ar, 

o valor de sucção residual e a contribuição da sucção residual à resistência ao cisalhamento. 

τ c′ Ψ. tanϕ′ φ Ψ Ψ β σ u . tanϕ′    (2.74) 

φ
Ψ . ϕ′ τ

Ψ Ψ β         (2.75) 

β
ϕ′ Ψ Ψ

Ψ . ϕ′ τ
        (2.76) 

Tekinsoy et al (2004)  apud Guan et al (2010)  apresentam uma equação considerando a 

sucção e a pressão atmosférica. 

′ . ′ ′.   (2.77) 
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Lee et al  (2005)  apresentam duas equações, a utilização de cada equação é definida em 

função do valor de entrada de ar (VEA) e o nível de sucção ao qual quer se determinar o valor 

da resistência ao cisalhamento. 

′ . ′	 	  (2.78) 

′ . ′ 	 .Θ . 1 . ′								
  	      (2.79) 

Garven e Vanapalli (2006) apud Guan et al (2010)  apresentam uma equação para determinar 

o parâmetro de ajuste () a partir do Índice de Plasticidade do solo (Ip). 

′ .Θ . ′ . ′   (2.80)  

0,0016. 0,0975 1 

Villar (2006) utiliza, baseado no valor de entrada de ar e no grau de saturação associado a 

sucção residual, os parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados (c’ e ’) acrescido de 

uma condição específica para o intercepto coesivo, o seu valor último (cult), para definir uma 

equação de ajuste: 

′ . ′ . ′     (2.81) 

′
          (2.82) 

′
         (2.83) 
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3 EQUIPAMENTOS 

Este capítulo apresenta as principais características mecânicas dos equipamentos de 

laboratório, utilizados na execução dos ensaios durante o desenvolvimento da pesquisa desta 

tese de doutorado. 

Primeiramente, serão apresentadas as principais características observadas nos manuais de 

utilização dos componentes, que constituem o equipamento triaxial convencional, utilizado na 

realização de ensaios triaxiais saturados. Da mesma forma, serão apresentadas as 

características do equipamento hollow cylinder¸ utilizado na realização de ensaios em corpos 

de prova tubulares nas condições drenadas e não drenadas.  

Ainda para a descrição do equipamento hollow cylinder serão apresentadas algumas 

modificações no equipamento para a realização de ensaios hollow cylinder na condição não 

saturada, assim como os problema que inviabilizaram a execuções de ensaios nesta condição.  

Na sequência, serão apresentadas as características e detalhes construtivos da câmara de 

equalização desenvolvida nesta pesquisa, com intuito de diminuir o tempo de duração dos 

ensaios triaxiais com sucção controlada. 

As adaptações, modificações e desenvolvimento de novos componentes realizadas em um 

equipamento triaxial convencional, tornaram possível a realização de ensaios em corpos de 

prova na condição não saturada são sucintamente apresentados. Na descrição do equipamento 

triaxial com sucção controlada são apresentados e discutidos alguns conceitos teóricos 

envolvidos na concepção de alguns componentes, como por exemplo, na determinação da 

variação volumétrica do corpo de prova e nos transdutores de deslocamentos baseados em 

sensores de Efeito Hall. 

Os procedimentos envolvidos na preparação dos equipamentos e realização dos ensaios serão 

apresentados no Capítulo 4. 

3.1 EQUIPAMENTO TRIAXIAL CONVENCIONAL 

O equipamento triaxial convencional utilizado nesta pesquisa, foi adquirido pelo Ministério 

da Educação da empresa alemã Wille Geotechnik GmbH, sendo entregue ao LAGEO/UFRGS 

no início de 2004. Fazem parte deste equipamento um microcomputador e um software de 
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aquisição de dados e controle, que possibilita controlar automaticamente todas as fases do 

ensaio triaxial. 

Na sequencia, será apresentada uma série de componentes, que quando conectados constituem 

o conjunto do equipamento triaxial convencional utilizado na realização dos ensaios triaxiais 

na condição saturada. Estes componentes, que formam o sistema de ensaio triaxial serão 

apresentados na Figura 3.1. 

A aplicação da carga axial no corpo de prova é realizada através de uma prensa triaxial 

eletromecânica automática (prensa Wille UL 60-1). Esta permite aplicação de cargas nominais 

de até 50 kN, sendo 60 kN sua carga máxima. Seu modo de operação pode ser manual, 

através do console Wille TD 200 fixado na face frontal da prensa, ou automático, através do 

microcomputador utilizando uma interface serial. O sistema de operação da prensa pode ser 

realizado através do controle de carga ou de velocidade. Os componentes básicos deste 

dispositivo são a prensa mecânica propriamente dita, uma unidade de controle eletrônico e 

uma unidade de impulso elétrico. A velocidade máxima, tanto de descida, quanto de subida do 

prato da prensa é de 50 mm/min., controlada manualmente através do console ou 

automaticamente através do software. A placa de aquisição de dados interna, instalada na 

prensa, permite, para a leitura de valores ligeiramente diferentes de zero, o ajuste nos 

seguintes instrumentos: célula de carga, medidor de deslocamento axial e transdutor de 

poropressão, pressionando-se, no console, simultaneamente as teclas “Shift” e F2.  

O controle automático das pressões de ar aplicadas no sistema é feito pelo controlador de 

pressões Wille DS 15. Este dispositivo, permite, além da aplicação automática através do 

microcomputador, o controle manual e independente da aplicação da poropressão e tensão 

confinante (através das teclas de subida, F1 e F3, e descida, F2 e F4), sendo para ambos os 

modos, o valor máximo de pressão aplicável de 1500 kPa. O modo de funcionamento 

automático é feito através da abertura ou fechamento de válvulas solenóides de três vias que 

são operadas por um controlador lógico programável. No controlador de pressão está 

conectado o transdutor de variação volumétrica. 

A variação volumétrica do corpo de prova do ensaio triaxial, na condição saturada, é 

determinada através da quantidade de água que entra ou sai do corpo de prova, durante o 

período de ensaio. O dispositivo responsável pela medição desta variação, está localizado 

entre o controlador de pressões e a válvula de entrada de contra-pressão da câmara triaxial. 
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Este dispositivo consiste de duas buretas (interna e externa) com água, ambas graduada de 0 a 

100 ml e com uma resolução de 0,05 ml. A pressão de ar vinda do controlador de pressões é 

aplicada no topo do dispositivo, diretamente na bureta, através de válvulas de esfera, define-se 

qual das buretas será utilizada durante o ensaio. As variações no nível de água da bureta, 

devido a variação do volume do corpo de prova, são medidas por um transdutor de pressão 

diferencial, localizado na base do dispositivo. Este transdutor é conectado no controlador de 

pressões. Os valores das medidas obtidas por este transdutor podem ser verificados pelo 

computador através do software de ensaio. A calibração do transdutor de pressão diferencial 

pode ser feita através de uma tela específica, no software de ensaio, gravando-se leituras de 

nível de água nos extremos da bureta (próximos a 0 e a 100 ml). Valores intermediários aos 

pontos de calibração serão lidos durante o ensaio triaxial, depois que o programa determinar, 

automaticamente, os parâmetros da equação de calibração.   

O componente responsável pela transmissão da pressão de ar para a água, no interior da 

câmara triaxial, é um dispositivo de interface ar/água (”Blader”) Wille LT2500. Este 

dispositivo permite a aplicação da tensão confinante, sendo a água utilizada como fluido 

confinante. O dispositivo tem uma altura de 400 mm, um diâmetro de 160 mm e opera com 

pressões máximas de 1600 kPa. A pressão de ar aplicada no sistema é gerada por um 

compressor de ar portátil e o valor de pressão aplicado é determinado pelo controlador de 

pressão. O seu funcionamento consiste do seu preenchimento completo com água, conectar a 

mangueira de ar do controlador de pressão à parte inferior do dispositivo e aplicar a pressão 

desejada. Esta pressão é aplicada no interior de uma câmara de borracha. Ela transmite para 

água na interface o valor da pressão de ar aplicado. Este dispositivo é conectado diretamente a 

câmara triaxial para aplicação da tensão confinante. 

A poropressão dos ensaios triaxiais saturados é medida através de um transdutor de 

poropressão, conectado na base da câmara triaxial, através de um bloco de-aerador de acrílico, 

sob o qual existe uma pequena válvula que pode ser aberta, permitindo a circulação de água, 

através do bloco e a retirada das bolhas de ar do sistema, que podem gerar erros nas medidas 

de poropressão. As medidas de poropressão são realizadas pela placa de aquisição de dados 

internas existente na prensa triaxial. A capacidade de medição do transdutor de poropressão é 

de 0 a 2000 kPa. 

A câmara triaxial utilizada para a realização dos ensaios triaxiais convencionais, em corpos de 

prova de 100 mm de altura e 50 mm de diâmetro, tem uma altura de 408 mm, diâmetro de 170 
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drenados e não drenados, na condição saturada.  Este equipamento triaxial convencional é 

denominado, pela Wille Geotechnik GmbH, “Triaxial Shear Test System LT 1000 Set”. 

3.2 EQUIPAMENTO HOLLOW CYLINDER 

O equipamento hollow cylinder (Hollow Cylinder Aparratus - HCA) foi utilizado durante o 

período de doutorado sanduíche na School of Civil Engineering da Purdue University, nos 

Estados Unidos da América. 

Na sequência, será apresentada uma série de componentes, que quando conectados constituem 

o conjunto do HCA utilizado na realização dos ensaios que possibilitam a rotação das tensões 

principais, executados em corpos de prova tubulares, com altura de 200 mm, diâmetro externo 

de 100 mm e interno de 60 mm, nas condições drenado e não drenado. Estes componentes, 

que formam o sistema de ensaio serão apresentados na Figura 3.2. 

O HCA utilizado, fabricado pela empresa Wykeham Farrance International, possui um 

microcomputador, um sistema de controle e coleta de dados de ensaios (CDAS) e um 

programa de controle e armazenamento de dados (ITS-07). O equipamento permite realizar 

ensaios em corpos de prova tubulares, submetidos à aplicação combinada de carregamento 

axial, torque, pressão interna e externa no corpo de prova.  

Ensaios no HCA podem ser executados com: (i) controle da variação da direção das tensões 

principais e (ii) controle da variação da tensão principal intermediária. O CDAS é conectado a 

10 transdutores para medidas básicas de: (i) carregamento vertical (carga vertical máxima de 

± 10 kN); (ii) deslocamento vertical (máximo deslocamento vertical de 50 mm); (iii) torque 

(torque máximo de ± 300 N.m); (iv) deslocamento horizontal; (v) poropressão; (vi) 

contrapressão; (vii) pressão na parede externa do corpo de prova; (viii) pressão na parede 

interna do corpo de prova; (ix) variação volumétrica da cavidade interna do corpo de prova 

tubular; (x) variação volumétrica do corpo de prova.  

A célula de carga vertical e a célula de torque estão combinadas em uma única unidade que 

pode ser removida. O equipamento possui alguns transdutores especiais (mini-LVDT’s e 

tensiômetro) que são utilizados para medir deformações diretamente no corpo de prova: (i) 

deslocamento vertical (2 unidades), (ii) deslocamento radial e (iii) sucção. Cada transdutor 

possui um pré-amplificador com controle de zero e ganho (“span”) permitindo o ajuste de 
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calibração de cada transdutor. O deslocamento vertical (incluindo aplicação de carregamentos 

estático e cíclico) e horizontal (aplicação de torque) no corpo de prova é controlado por dois 

cilindros pneumáticos de baixo atrito, localizados na parte inferior da câmara do HCA. Um 

transdutor de deslocamentos encontra-se anexado à haste metálica de cada cilindro 

pneumático. Três válvulas eletropneumáticas são utilizadas para o controle da aplicação de 

contrapressão e das pressões de confinamento externa e interna ao corpo de prova tubular. O 

CDAS é responsável pelo controle dos deslocamentos vertical e horizontal e das três válvulas 

eletropneumáticas. 

O princípio de funcionamento do HCA consiste da aplicação de uma pressão radial interna pi 

e uma pressão radial externa pe nas superfícies interna e externa do corpo de prova de forma 

tubular. Estas pressões são responsáveis pela variação da tensão radial r através da parede do 

corpo de prova. Já a aplicação do carregamento axial e do torque gera uma tensão vertical z e 

tensões cisalhantes vertical e horizontal z e z, respectivamente. A tensão circunferencial 

é relacionada com r (High et al. 1983), sendo de acordo com a equação 3.1:  

       (3.1) 

onde r  o raio do corpo de prova; 
 
Variações nos valores de pi e pe resultam em diferentes valores de r e, consequentemente, de 

. As forças, pressões e tensões que atuam no corpo de prova tubular são apresentadas 

esquematicamente na Figura 2.12. 

O equipamento HCA permite o controle independente da magnitude das três tensões 

principais 1, 2 e 3 no corpo de prova tubular. Este controle permite realizar o controle do 

ângulo de inclinação , entre a direção da tensão principal maior e o eixo vertical, e a razão 

das tensões principais b (equação 3.2). 

        (3.2) 

A magnitude e direção das tensões principais maior 1 e menor 3 estão relacionadas com as 

tensões z, z e z. A tensão principal intermediária 2 é igual à tensão radial r. As duas 

afirmações acima são demonstradas na Figura 2.12(c) e através das Equações 3.3; 3.4 e 3.5: 
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        (3.3) 

        (3.4) 

      (3.5) 

Assim como as tensões principais, as deformações principais 1, 2 e 3 (equações 3.6, 3.7 e 

3.8) podem ser calculadas a partir da deformação vertical z, da deformação radial r, da 

deformação circunferencial  e da deformação cisalhante vertical z: 

         (3.6) 

        (3.7) 

      (3.8) 

Todas as formulações apresentadas acima são utilizadas e/ou calculadas pelo software de 

controle de ensaio a partir das informações de entrada do ensaio, tais como dimensões do 

corpo de prova, tensão efetiva de ensaio, trajetória de tensões, condições de drenagem entre 

outras, e de informações obtidas a partir dos dados coletados durante a execução do ensaio, 

tais como variação de volume e/ou poropressão, torque, carga axial, deslocamentos, variações 

de tensões entre outras. 

A partir dos dados adquiridos e armazenados pelo software de ensaio é retirado um arquivo do 

microcomputador com os dados brutos que são inseridos em uma planilha eletrônica e 

manejados de tal forma a fornecerem os gráficos e parâmetros necessários  

O HCA, que permitiu a realização de ensaios com rotação das tensões principais em corpos de 

prova tubulares, com seus respectivos componentes mencionados anteriormente pode ser 

visualizado na Figura 3.2. 
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ou sexto dia de equalização. A reinicialização do ensaio não foi possível devido à necessidade 

de zerar os transdutores de pressão, de variação volumétrica, os LVDTs e as células de carga 

axial e de torque. Foram realizadas algumas tentativas de correção no problema do software, 

mas não se obteve sucesso. Após a instalação de três corpos de prova no HCA para realização 

de ensaios na condição não saturada sem sucesso, optou-se pela continuidade da pesquisa sem 

resultados de ensaios na condição não saturada. 

3.3 CAMÂRA DE EQUALIZAÇÃO 

Nesta pesquisa foi desenvolvida uma câmara de equalização de sucção, com o objetivo de 

estabelecer o equilíbrio prévio dos corpos de prova dos ensaios triaxiais nas sucções de ensaio 

especificadas, diminuindo, desta maneira, o tempo de duração do ensaio no equipamento 

triaxial com sucção controlada. 

Conforme discutido na pesquisa desenvolvida por Pereira (2006), para o mesmo solo 

investigado nesta pesquisa, o tempo necessário para equalização da sucção foi definido como 

sendo de no mínimo quatro dias, totalizando 7 dias o período de duração do ensaio triaxial 

drenado no equipamento triaxial com sucção controlada. Com a câmara de equalização o 

período de duração do ensaio, no equipamento triaxial com sucção controlada foi reduzido 

para três dias. O período inicial de equalização do corpo de prova é realizado na câmara de 

equalização. No equipamento triaxial o corpo de prova é instalado e fica submetido à fase de 

adensamento/equalização, pelo período de um dia, e à fase de cisalhamento, pelo período de 

dois dias. 

A utilização da câmara de equalização de sucção possibilita diminuir o tempo de exposição 

dos sensores de Efeito Hall em água sob pressão, no interior da câmara triaxial. 

O equipamento desenvolvido é composto por uma base e uma tampa, feitas de liga de 

alumínio anodizada, e um tubo de aço carbono cromado. O conjunto destas peças forma uma 

câmara que possibilita a aplicação de sucção através da técnica de translação de eixos. A 

vedação entre o tubo de aço, a base e a tampa da câmara é feita com a utilização de anéis de 

vedação de borracha (“O-rings”). Seis hastes de aço inoxidável, rosqueadas nas pontas, 

prendem a base e a tampa ao tubo, garantindo um ambiente capaz de suportar elevadas 

pressões de ar.  



 

Comp

Na b

capac

altura

no an

execu

A su

da câ

conta

atmo

aplic

ar ap

sistem

sucçã

a pre

acim

A Fi

câma

portamento M

base de liga 

cidade de m

a de 9,7mm

nexo desta p

utada nesta 

ua utilização

âmara, no c

ato com um

osfera. Depo

cada. A pres

plicada na c

ma de dren

ão obtida ne

essão corre

ma está basea

igura 3.5 ap

ara de equal

Mecânico Satur

de alumínio

medir sucçõ

m. A Figura 

pesquisa é p

pesquisa. 

Figura 3.4

o consiste b

caso uma p

ma coluna 

ois de instal

ssão de ar n

câmara, pro

nagem, até 

este equipa

spondente 

ado no princ

presenta o 

lização mon

rado e Não Sat

o foi colada

ões de até 3

3.4 apresen

possível ver

4. Elemento

asicamente 

pedra cerâm

de água d

lado o corp

nos vazios d

duzindo um

o momento

mento é a m

à coluna d

cípio da tran

corpo de p

ntada em um

turado de um 

a uma pedra

300 kPa; a p

nta os eleme

r os detalhe

s da Câmar

da colocaç

mica de alto 

de altura c

o de prova 

do solo aum

ma transferê

o em que a

matricial, de

e água apli

nslação de e

prova na câ

m ambiente 

Solo Coluvio

a cerâmica d

pedra cerâm

entos que fo

es técnicos d

ra de Equali

ção do corpo

valor de en

conhecida (

o equipame

entará em u

ência de um

a pressão de

efinida pela

icada ao so

eixos (item 

âmara de e

de tempera

onar de Arenit

de alto valor

mica tem di

ormam a câm

da base da c

ização de Su

o de prova 

ntrada de a

(1,20 metro

ento é fecha

uma quantid

midade entre

e água no 

a diferença 

olo. O proc

2.4.1). 

equalização 

atura control

o 

r de entrada

iâmetro de 

mara de equ

câmara de e

 

ucção 

sobre a par

ar, que se en

o) em cont

ado e a pres

dade igual à

e o corpo de

solo seja a 

entre a pres

cedimento a

e uma vis

lada no LAG

71

a de ar, com

139,3mm e

ualização, e

equalização

rte drenante

ncontra em

tato com a

ssão de ar é

à pressão de

e prova e o

mesma. A

ssão de ar e

apresentado

ta geral da

GEO. 

 

m 

e 

e 

o 

e 

m 

a 

é 

e 

o 

A 

e 

o 

a 



 

Alvar
 

Ante

o int

ensai

sucçã

Estes

com 

próxi

umid

enco

prova

próxi

ar e 

aprox

prova

para 

O pr

corpo

méto

para 

Chan

ro Pereira (eng

Figu
com
prov

eriormente à

tuito de com

ios triaxiais

ão desejado

s ensaios co

dimensões 

imo a 1,0 e

dade: (i) b

ntrava-se n

a para real

imo a 31%.

água que d

ximadamen

a, foi de no

o mesmo n

rocedimento

os de prova

odo do pape

o papel filt

ndler et al. (

galvaro@gma

ura 3.5. Vis
m temperatu
va sobre a p

à utilização 

mprovar o 

s, depois d

o para realiz

onsistiram n

de 2,0 e 5,

e valores d

aixo (higro

no laboratór

lização dos 

. Todos os c

de acordo co

nte 100 kPa

o mínimo 7 

nível de sucç

o deste ensa

a após o per

el filtro foi 

tro da marca

(1992) apud

ail.com). Tese 

sta geral da
ura controla
pedra porosa

da câmara 

seu funcion

de colocado

zação dos en

na instalaçã

,0 cm de alt

de teor de u

oscópico e 

rio (próxim

ensaios tr

corpos de pr

om a técnic

a quando e

dias. Este p

ção, em corp

aio utiliza a

ríodo de eq

a mesma su

a Whatman

d Feuerharm

de Doutorado

a câmara d
ada no LAG
a de alto val

de equaliza

namento, ou

os na câma

nsaios. 

ão de divers

tura e diâm

umidade ini

com mate

mo a 20%); 

iaxiais com

rova, ficara

ca de transl

equalizados

período é su

pos de prov

a técnica d

qualização n

ugerida por

 Nº 42, fora

mel (2007). 

o. Porto Alegr

de equalizaç
GEO. a) e b
lor de entra

ação, foi rea

u seja, gara

ara de equa

sos corpos 

metro, respec

icial variad

erial seco 

(iii) utiliza

m sucção co

am submetid

lação de eix

. O períod

uperior ao s

va de mesma

do papel filt

no equipam

r Feuerharm

am determin

 

re: PPGEC/UF

 

ção em um
b) Vista do
da de ar 

alizada uma

antir que os

alização, al

de provas r

ctivamente 

os. Sendo o

em estufa)

ado na mol

ontrolada (p

dos a uma d

xos, resultar

o de equal

sugerido po

a dimensão

tro para det

mento. A me

mel (2003). 

nados pela 

FRGS - 2013 

 

m ambiente 
o corpo de 

a série de e

s corpos de

lcançariam 

remoldados

e um índic

os seguinte

; (ii) que 

ldagem dos

próximo a 

diferença de

ria em uma

lização dos 

or Feuerharm

. 

terminar a 

etodologia u

Os valores 

Equação 4.

72

ensaios com

e prova dos

o nível de

. Moldados

e de vazios

es teores de

o material

s corpos de

25%); (iv)

e pressão de

a sucção de

corpos de

mel (2003),

sucção dos

utilizada no

de sucção,

1 obtida de

2 

m 

s 

e 

s 

s 

e 

l 

e 

) 

e 

e 

e 

, 

s 

o 

, 

e 



 

Comp

log

Onde

A Ta

ensai

sucçã

3.6 a

utiliz

De a

consi

prova

valor

situa

no pr

portamento M

084,4 

e:   suc
wf  teo

abela 3.1, 

ios (índice 

ão determin

apresenta a c

zado nesta p

Tab
prov

Figu
rem
corp

acordo com

iderar que a

a apresenta

r de sucção

ação pode se

rocedimento

Mecânico Satur

fw0622,  

cção mátrica
or de umidad

apresenta a

de vazios, 

nado para ca

curva de ret

pesquisa. 

ela 3.1. Ca
va equalizad

ura 3.6. Cu
moldado obti
pos de prova

m os valore

a câmara de

aram um va

o de 100 kP

er justificad

o de determ

rado e Não Sat

 

a; 
de do papel

as principai

teor de um

ada corpo d

tenção apre

aracterísticas
dos na câma

urva de re
ida por Feu
a equalizado

es de sucçã

e equalizaç

alor de sucç

Pa, para o q

da, levando-

minação do v

turado de um 

l filtro para 

is caracterí

midade inici

de prova, uti

esentada por

s físicas e v
ara de equal

etenção do 
erharmel (2
os na câmar

ão, visualiz

ção apresent

ção médio 

qual foram 

-se em cons

valor de suc

Solo Coluvio

 

wf < 47%;

ísticas dos 

ial e final, 

ilizando a t

r Feuerharm

valores de s
lização 

Solo AV
2007) com v
ra de equali

zados na T

tou um des

de aproxim

submetidos

ideração alg

cção.  

onar de Arenit

(3.9)

corpos de 

grau de sat

écnica do p

mel (2007) p

sucção dos 

V moldado 
valores de s
ização. 

abela 3.1 e

empenho ac

madamente 

s na câmara

gumas cond

o 

prova, util

turação), e 

papel filtro. 

para o mesm

corpos de 

na forma 
sucção dos 

e Figura 3

ceitável. Os

1000 kPa a

a de equaliz

dições que i

73

lizados nos

o valor de

Já a Figura

mo material

 

.6, pode-se

s corpos de

ao invés do

zação. Esta

influenciam

3 

s 

e 

a 

l 

e 

e 

o 

a 

m 



74 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

A primeira consideração, está relacionada a diferença no valor de índice de vazios médio dos 

corpos de prova utilizados por Feuerharmel (2007) e dos utilizados nesta pesquisa.  Mesmo 

que esta diferença, aparentemente, não seja de grande ordem, Feuerharmel (2003) cita o 

índice de vazios como um dos fatores que influenciam a curva de retenção. Esta situação pode 

ser verificada nos resultados apresentados na Tabela 3.1, onde os corpos de prova 3, SC07 

(com índice de vazios inferior aos outros) e SN06, apresentam valores de teor de umidade 

inicial e final semelhantes, mas valores de sucção distintos.  

A segunda consideração está relacionada ao formato da curva de retenção em decorrência do 

comportamento de dessaturação do solo. A sucção ensaiada (100kPa) corresponde a um grau 

de saturação em torno de 75%, o qual está localizado no patamar horizontal da curva de 

retenção. Cabe salientar que neste patamar pequenas alterações na quantidade de água 

presente nos vazios do solo correspondem a grandes variações nos valores de sucção (entre 10 

e 2000 kPa). Por esta razão, o simples fato de retirar o corpo de prova da câmara de 

equalização e embrulhá-la, para determinação da sucção utilizando a técnica do papel filtro 

pode ocasionar uma variação pequena na quantidade de água e, consequentemente, alterar a 

sucção medida no papel filtro. 

3.4 EQUIPAMENTO TRIAXIAL COM SUCÇÃO CONTROLADA 

Para que fosse possível a realização de ensaios triaxiais na condição não saturada, Pereira 

(2006) realizou uma série de modificações em um equipamento triaxial convencional, 

idêntico ao apresentado no item 3.1. As principais mudanças realizadas consistem em 

modificações no layout do sistema de ensaio e mudanças físicas. Estas serão descritas na 

sequência com seus respectivos embasamentos teóricos. Nesta pesquisa de doutorado 

acrescentaram-se, ao equipamento triaxial com sucção controlada, transdutores de 

deslocamentos baseados em sensores de Efeito Hall, que possibilitam medidas diretas de 

deformação nos corpos de prova durante a execução dos ensaios. 

3.4.1. Painel de controle de pressões 

O painel de controle de pressões hidropneumático (Wille LT-1001-16) é utilizado nos ensaios 

triaxiais convencionais para a aplicação da tensão confinante e contra-pressão manualmente. 

Para os ensaios triaxiais com sucção controlada, o painel de controle de pressões é utilizado 

para a aplicação das poropressões de ar e água, enquanto o controlador de pressão será 
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3.4.3. Câmara triaxial 

Para o equipamento triaxial com sucção controlada, Pereira (2006) desenvolveu uma nova 

base da câmara triaxial, em função da câmara de acrílico existente no LAGEO. O objetivo foi 

de acomodar uma nova linha de aplicação de poropressão, a pedra cerâmica de alto valor de 

entrada de ar e sulcos na linha de aplicação de pressão de água abaixo da pedra (Figura 3.5). 

A câmara de acrílico, para qual foi projetada a nova base, pertence a um equipamento triaxial 

convencional da marca Wikeham Farrance. Esta apresenta anéis de fibra de vidro em volta do 

tubo de acrílico, com a função de aumentar a capacidade de pressão interna de 1700 kPa. A 

escolha desta câmara de acrílico, para a qual foi desenvolvida a base da câmara triaxial, levou 

em consideração o seu maior diâmetro que possibilita a instalação de medidores de 

deformação local, nos corpo de prova. 

A base da câmara triaxial desenvolvida por Pereira (2006), foi baseada nos esquemas 

apresentados por Fredlund e Vanapalli (2002), Rampino et al. (1999) e Fredlund e Rahardjo 

(1993). A base projetada apresenta seis entradas para válvulas de esfera, sendo que, para a 

realização de ensaios triaxiais drenados desta pesquisa, são utilizadas cinco entradas. As 

funções das válvulas de esfera são as seguintes: (i) aplicação de pressão de ar no topo da 

amostra, (ii) circulação de ar pelo top cap removendo água dos tubos dos caminhos de 

aplicação de pressão de ar; (iii) aplicação de tensão confinante; (iv) aplicação de pressão de 

água; (v) saída de água circulada embaixo da pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar, 

onde também está localizado o transdutor de poropressão, para verificar se há ocorrência de 

excesso de poropressão. A intenção da implementação desta sexta válvula é possibilitar a 

instalação de um dispositivo de determinação do excesso de poropressão de ar, tornando 

possível a realização de ensaios triaxiais com sucção controla não drenados. 

Os sulcos em espiral na base da câmara triaxial, visualizados na Figura 3.8, embaixo da pedra 

porosa de alto valor de entrada de ar, servem como um canal de água para fluir as bolhas que 

podem estar presas ou tenham acumulado em decorrência da difusão do ar. A pedra porosa de 

alto valor de entrada de ar foi colada, no seu perímetro, na base utilizando uma cola epóxi 

“Araldite”. 
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hidráulica da pedra cerâmica obtido foi de 4,31 x 10-9 m/s, este valor é próximo ao 

apresentado por Fredlund e Rahardjo (1993). 

3.4.5. Métodos de determinação da variação volumétrica no equipamento 

triaxial com sucção controlada. 

Nesta pesquisa, a determinação da variação volumétrica do corpo de prova será determinada 

através de dois métodos. O primeiro, utilizado inicialmente por Pereira (2006), considera a 

variação volumétrica do corpo de prova igual à quantidade de água que entra ou sai da câmara 

triaxial, pela linha de tensão confinante (Bishop e Henkel, 1962; Lade, 1988; Fredlund e 

Rahardjo, 1993; Rifa et al., 2002). O segundo, a partir de medidas de deformação diretas no 

corpo de prova, utilizando transdutores de deslocamento, baseados em sensores de Efeito Hall 

(Clayton e Khatrush, 1986). 

3.4.5.1. Variação de volume da câmara triaxial 

A determinação da variação volumétrica através da variação do volume da água na câmara 

triaxial é feita através da bureta com um transdutor de pressão diferencial conectado no 

controlador de pressões (apresentada no item 3.1), instalada no caminho da pressão 

confinante. Os valores de variação volumétrica são gravados no microcomputador em 

intervalos de tempo determinados. Algumas das precauções e correções foram realizadas com 

o intuito de diminuir a ocorrência de erros na leitura da variação volumétrica: 

(i) Utilização de água de-aerada; 

(ii) Controle de temperatura ambiente em 23ºC  2ºC; 

(iii) Utilização de um dispositivo “caça-bolhas” antes da válvula de entrada de água na 

câmara triaxial, para reduzir o ar difuso dentro dela; 

(iv) Anéis de fibra de vidro colados em volta do tubo de acrílico que ajudam a 

diminuir a deformação da câmara triaxial; 

(v) Ensaio de deformação elástica da câmara triaxial, dos tubos e conexões e da água, 

para as tensões confinantes de ensaio; 

(vi) Ensaio de “Creep” deste conjunto; 
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A justificativa para a utilização desta configuração é a possibilidade de criar um transdutor de 

deslocamentos com um trecho central linear de maior extensão na curva de calibração de 

voltagem de saída versus deslocamento aplicado. 

Cada transdutor de deslocamentos axial mede os deslocamentos relativos entre duas sapatas 

coladas na membrana de látex que envolve o corpo de prova. A distância entre os centros 

dessas sapatas é de aproximadamente da 2/3 da altura do corpo de prova; os pares de sapatas 

são colocadas em lados diametralmente opostos do corpo de prova. Em uma das sapatas 

prende-se a caixa metálica com o sensor encapsulado e, na outra, prende-se uma haste com os 

imãs permanentes. A haste metálica é pressionada levemente contra o sensor por um par de 

fios de aço inoxidável sob flexão.  

O transdutor de deslocamento radial é baseado no modelo desenvolvido por Bressani (1990), 

com algumas modificações. Este transdutor é constituído por duas partes de um arco, unidas 

em uma das extremidades por uma rótula; em um dos arcos é fixada a caixa metálica onde 

está localizado o sensor e, no outro, é presa a haste com o imã permanente. Esta haste foi 

projetada de tal maneira que os imãs permanentes passem sobre a caixa metálica durante todo 

o seu curso. O anel metálico que forma o transdutor de deslocamentos radiais, com base em 

sensor de Efeito Hall, é colocado sobre duas sapatas que são coladas ao corpo de prova em 

lados opostos. A Figura 3.10 apresenta o transdutor de deslocamentos radial e axial com base 

em sensor de Efeito Hall desenvolvido nesta pesquisa de doutorado. 

A determinação da variação volumétrica do corpo de prova dos ensaios triaxiais com sucção 

controlada é realizada em função dos valores de deformação relativa dos três transdutores de 

deslocamentos (dois axiais e um radial) através da equação 3.10: 

rav  .2         (3.10) 

Onde: v  deformação volumétrica; 

 r  deformação radial; 

 a  deformação axial média dos dois transdutores de deslocamento; 
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O transdutor de deslocamento utilizado na medição do deslocamento axial é do tipo resistivo 

da marca Novotechnik, e apresenta curso de aproximadamente 50 mm. A célula de carga 

utilizada é da marca Reaccion e possui capacidade máxima de 5 kN. Ambos os dispositivos 

foram testados e calibrados antes do início da pesquisa. 

O sistema de ensaio triaxial para ensaios em solos não saturados funciona resumidamente, da 

seguinte forma: 

(i) O microcomputador controla o deslocamento da prensa para a velocidade de ensaio 

determinada. Controla a pressão confinante a ser aplicada através do controlador de pressão. 

Esta pressão de ar entra na bureta e é transmitida para a água, a pressão de água passa pelo 

caça-bolhas até chegar a câmara triaxial; 

(ii) O microcomputador auxiliar é responsável pela leitura e armazenamento dos dados de 

medidas de deformação direta do corpo de prova, obtidos dos três transdutores de 

deslocamento; 

(iii) Durante o cisalhamento a mudança no volume do corpo de prova é considerada igual à 

variação de volume de água, dentro da câmara triaxial, a qual é lida na bureta através do 

transdutor de pressão diferencial existente e seus dados são transmitidos para o computador; 

(iv) O controle do excesso de poropressão é realizado através do transdutor localizado na 

válvula de esfera onde circula água, o qual fica conectado à placa de aquisição de dados na 

prensa e os valores de poropressão são transmitidos para o microcomputador. Durante o 

cisalhamento a célula de carga e o transdutor de deslocamento, conectados na prensa, têm 

seus valores transmitidos ao computador e ali são gravados; 

(v) O painel de controle de pressão é responsável pela aplicação das pressões de ar e água. A 

pressão de ar é aplicada diretamente à válvula de esfera da câmara triaxial que é conectada no 

cabeçote para aplicação ao corpo de prova. A pressão de água é aplicada através da bureta, 

passa pelo caça bolhas e é aplicada sobre a parte inferior da pedra cerâmica de alto valor de 

entrada de ar. 

A Figura 3.11 apresenta uma vista geral de todos os dispositivos que constituem o 

equipamento triaxial para ensaios em solos na condição não saturada, utilizado nesta pesquisa. 
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4 CARACTERIZAÇAO DO SOLO E PROCEDIMENTOS DE 

LABORATÓRIO 

O presente capítulo apresenta a caracterização do material, objeto de estudo desta pesquisa, 

assim como os principais procedimentos e técnicas experimentais envolvidas na utilização dos 

equipamentos empregados (Capítulo 3) para execução de ensaios da parte experimental. A 

caracterização do material de estudo foi realizada a partir de uma caracterização geológica, 

pedológica e física obtida nesta pesquisa e por informações apresentadas pro Feuerharmel 

(2003) e Silveira (2003).  

Na sequência serão apresentados e discutidos alguns dos procedimentos e técnicas 

experimentais envolvidos na realização dos ensaios triaxiais na condição saturada e não 

saturadas. Dentre os procedimentos e técnicas experimentais de principal destaque, citam-se: 

(i) moldagem do corpo de prova – indeformado e remoldado; (ii) saturação da pedra cerâmica 

de alto valor de entrada de ar; (iii) calibração da variação volumétrica da câmara triaxial; (iv) 

montagem e calibração dos transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito 

Hall. 

Os procedimentos relacionados a moldagem do corpo de prova em formato tubular para a 

realização dos ensaios do Hollow Cylinder Apparatus (HCA) também serão apresentadas e 

discutidas neste capítulo. 

A descrição das etapas envolvidas na realização dos ensaios triaxiais convencionais 

(saturação, adensamento e cisalhamento) e, com maior ênfase, das etapas envolvidas na 

realização dos ensaios triaxiais com sucção controlada e dos ensaios HCA (equalização, 

adensamento e cisalhamento) serão apresentados na parte final deste capítulo, assim como um 

breve esclarecimento em relação as planilhas eletrônicas utilizadas na análise dos resultados 

dos ensaios triaxiais e HCA realizados na condição saturada e não saturada. 

4.1 MATERIAL DE PESQUISA 

O material objeto desta pesquisa de consiste de um solo coluvionar de arenito localizado a 

uma cota aproximada de 250 metros em relação ao nível do mar. A área de investigação do 

solo está localizada na região dos Aparatos da Serra, nas encostas da Formação Serra Geral, 

divisa dos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS), entre os municípios de 
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A caracterização geológica, pedológica e física do Solo AV apresentada na sequência deste 

item foi baseada nas descrições realizadas e apresentadas nas pesquisas de Feuerharmel 

(2003) e Silveira (2003). 

4.1.1. Caracterização geológica 

O colúvio, estudado nesta pesquisa, está localizado, geologicamente, na Bacia do Paraná, que 

abrange os países do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, que se apresenta como sedimentar 

de forma ovalada e intratônica. Até atingir o atual estágio de desenvolvimento de processo de 

formação e deposição de sedimentos, a Bacia do Paraná, esteve sujeita a grandes 

transformações geológicas. De acordo com Bartorelli e Haralyi (1998) apud Silveira (2003), a 

degradação das rochas da Bacia do Paraná, principalmente os derrames ácidos e básicos e os 

arenitos na área de investigação, originaram os sedimentos não consolidados, mal 

selecionados, pertencentes aos sistemas deposicionais costeiros (relacionados com as 

oscilações do nível do mar e com os sucessivos recuos da escarpa da Serra Geral). Silveira 

(2003) cita que as encostas na região apresentam altas declividades (podendo ser superiores a 

45º, com a camada de solo menos espessa). Nestas áreas ocorreram escorregamentos 

generalizados, fluxo de detritos e queda de blocos de rocha. 

De acordo com Feuerharmel (2003) e Silveira (2003) as unidades geológicas mais 

importantes encontradas na área são: 

(i) Formação Botucatu: constituída basicamente de pacotes de arenito com granulometria 

média a fina, seus grãos são arredondados com composição predominante de quartzo, 

feldspato, coloração róseo-avermelhada e presença de cimento silicoso ou ferruginoso; 

Quando intercalada na Formação Serra Geral este arenito é denominado intertrap; 

(ii) Formação Serra Geral: caracterizada por duas sequências de derrames vulcânicos distintos 

e justapostos, um básico predominante nos níveis inferiores representado por basaltos toleítico 

de textura afanítica, estrutura maciça e coloração preta a esverdeada e outro ácido, 

predominantemente na direção do topo dos derrames onde predominam riolitos, dacitos e 

riodacidos de coloração acinzetada e avermelhada. Esta formação define o principal acidente 

geográfico da região, a escarpas Serra Geral (Aparatos da Serra); 

(iii) Depósitos Cenozóicos: são constituídos por sedimentos clásticos inconsolidados 

provenientes das Formações Botucatu e Serra Geral. 
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Segundo o relatório do projeto FINEP CTPETRO 0652/01 (Strieder et al., 2002) a área em 

que está localizado o material de pesquisa é de ocorrência de corpos de colúvio de material 

homogêneo, das Formações Botucatu e Serra Geral, que demarcam a zona principal do sopé 

da escarpa até sua porção mediana. Nestas encostas, observa-se uma predominância de 

deposição gravitacional de material na forma de corpos de talús, colúvios e coberturas alúvio 

coluvionares. No sopé da escarpa, estes depósitos gradam para leques aluviais e na porção do 

relevo mais deprimido, assumem características de depósitos fluviais. O solo utilizado nesta 

pesquisa está localizado no sopé da encosta vulcânica. 

A Figura 4.3 apresenta um croqui do perfil geológico ocorrente na área de amostragem do 

material estudado, assim como a provável localização do material no perfil. 

 

Figura 4.3. Croqui do perfil geológico ocorrente na área de estudo. 
(baseado em Feuerharmel, 2007). 

4.1.2. Caracterização Pedológica 

A classificação pedológica do solo coluvionar indica que se trata de um Argissolo. Este se 

encontra localizado no terço médio inferior da encosta da Formação Serra Geral, com relevo 

ondulado formado sobre rochas vulcânicas básicas, arenito Botucatu intertrap, colúvios e 

tálus de basalto e arenito, conforme pode ser observado na Figura 4.3 (FINEP CTPETRO 

0652/01 - Strieder et al., 2002 e RADAMBRASIL, 1986 apud Feuerharmel, 2003).  

Os Argissolos são solos minerais formados em condições de boa drenagem. As condições de 

formação destes solos e a estrutura desenvolvida durante este processo conferem aos mesmos 

valores de coeficientes de permeabilidade relativamente elevados. Apresentam sequência de 

horizontes A, B e C, sendo que sua principal característica diagnóstica é a presença do 
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Segundo Feuerharmel (2003) a não utilização do defloculante, na realização dos ensaios de 

granulometria, é importante tendo em vista que representa a situação de campo, onde os 

materiais não se encontram expostos à ação de substâncias desagregadoras, apresentando 

partículas de argilas agregadas, que se assemelham a partículas de areia. 

Feuerharmel (2003) apresenta resultados de ensaios de difratogrametria de raios – X 

realizados no Solo AV, encontrando como principais argilominerais constituintes deste 

colúvio: (i) caulinita, de boa cristalinidade; (ii) grande ocorrência de quartzo, provavelmente 

oriundo da rocha mãe;  (iii) haloisita, que é um tipo de caulinita não hidratada, que em 

presença de água tende a apresentar um pouco de expansão. 

4.2. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 

Neste item será apresentada e discutida uma série de procedimentos e técnicas experimentais 

utilizadas na preparação, instalação e execução dos ensaios triaxiais na condição saturada e 

não saturada e dos ensaios no Hollow Cylinder Apparatus (HCA). As atividades iniciais 

envolvidas na execução dos ensaios, descritas neste item, são apresentadas da seguinte forma: 

(i) moldagem dos corpos de prova; (ii) utilização da câmara equalização (ensaios triaxial na 

condição não saturada); (iii) saturação da pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar (ensaio 

triaxial na condição não saturada); (iv) calibração da variação volumétrica da câmara triaxial; 

(v) montagem e calibração dos transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito 

Hall. 

Na sequência deste item serão descritas as principais etapas envolvidas na realização dos 

ensaios triaxiais convencionais, com sucção controlada e do HCA. 

4.2.1. Moldagem dos corpos de prova dos ensaios triaxiais e HCA  

4.2.1.1 Corpo de prova para ensaios triaxiais 

Os ensaios triaxias convencionais e com sucção controlada desta pesquisa foram executados 

em corpos de prova moldados na forma remoldada. Suas dimensões iniciais, aproximadas, 

foram de 100 mm de altura e 50 mm de diâmetro. O material utilizado na moldagem dos 

corpos de prova é oriundo de amostragens de campo realizadas em outubro de 2005 e janeiro 

de 2007. O material proveniente da amostragem realizada em outubro de 2005 é oriunda de 

sobras de blocos indeformados utilizados para moldagem de corpos de prova indeformados, 

preservado em sacos plásticos hermeticamente fechados e guardados na câmara úmida 
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existente no LAGEO. Já o material proveniente da amostragem realizada em janeiro de 2007 

foi recolhido do local já na forma deformada depositados e transportados em sacos 

hermeticamente fechados e mantido no mesmo local do restante do material do solo AV. Os 

materiais apresentaram alguma diferença no teor de umidade relacionados principalmente em 

função da época das amostragens. 

Os corpos de prova remoldados são moldados de tal forma que apresentassem características 

físicas iniciais idênticas aos indeformados, na pesquisa apresentada por Pereira (2006), estas 

características correspondem à média dos corpos de prova indeformados, um índice de vazios 

inicial (e0) de 1,0 e um teor de umidade inicial (w0) de 25% ± 1%. 

Nesta pesquisa o método de preparação dos corpos de prova tanto para os ensaios triaxiais 

quanto para os HCA é baseado no método de compactação estática conhecido por “moist 

tamping technique”. A diferença entre o método utilizado e a “moist tamping technique” é o 

diâmetro do soquete utilizado para compactar o material. Nesta pesquisa o diâmetro do 

soquete foi igual ao diâmetro do corpo de prova e, para a “moist tamping technique”, o 

diâmetro do pilão é inferior ao diâmetro do corpo de prova. 

O procedimento de moldagem dos corpos de prova remoldados consiste em: (i) determinação 

do teor de umidade do material guardado nos sacos plásticos; (ii) umedecimento ou secagem 

do material até que o teor de umidade da mistura atingir aproximadamente 25 %; (iii) 

pesagem da quantidade de material necessária para que o corpo de prova obtivesse um e0 de 

1,0 para o molde tripartido com altura de 100 mm e diâmetro de 50mm; (iv) deposição do 

material no molde tripartido, em três camadas iguais; (v) cada camada é compactada 

estaticamente, sendo que antes da camada superior, a camada inferior foi escarificada com o 

objetivo de evitar a criação de uma superfície preferencial de cisalhamento; (vi) o corpo de 

prova é retirado do molde, pesado e medido (diâmetro e altura média); (vii) um quantidade do 

material colocado para umedecer/secar foi utilizada para se determinar o teor de umidade 

inicial do corpo de prova remoldado. A Figura 4.6 apresenta um corpo de prova remoldado 

junto ao molde tripartido utilizado na moldagem. 
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2) A quantia de solo necessária para moldar um corpo de prova com índice de vazios 

igual a 1,0 é retirada do recipiente. Água destilada é borrifada no material na quantia 

necessária para que seja atingido um teor de umidade de 25%. O solo é colocado em 

um saco plástico selado e mantido neste por pelo menos 12 h (intervalo de tempo 

considerado suficiente para garantir que o material tenha um teor de umidade 

uniforme); 

3) A quantidade de material separada é subdividida seis partes, para a moldagem do 

corpo de prova HCA em seis camadas; 

4) A quantidade de material separada para cada camada é depositada num molde 

cilíndrico e então compactada estaticamente utilizando o soquete, que consiste de uma 

haste metálica com um disco circular (do mesmo diâmetro do corpo de prova) anexado 

na extremidade inferior até que se atinja a altura final da camada de 33,3 mm. Com 

intuito de evitar a formação de planos de cisalhamento preferenciais, a superfície de 

cada camada foi cuidadosamente escarificada; 

5) O molde contendo o corpo de prova cilíndrico é instalado em um equipamento que 

permite executar uma cavidade cilíndrica com eixo coincidindo com o eixo do corpo 

de prova. Esta cavidade é iniciada com uma broca de hélice continua de 25 mm de 

diâmetro, a qual é levemente forçada verticalmente na direção do eixo do corpo de 

prova que gira no sentido horário a uma velocidade constante. Após a broca de 25 mm 

cruzar toda a extensão do corpo de prova, uma broca de hélice simples, com 60 mm de 

diâmetro, é utilizada para aumentar o diâmetro da cavidade ao longo do eixo do corpo 

de prova, atingindo-se o diâmetro interno final do corpo de prova do ensaio hollow 

cylinder.  

A realização deste procedimento de perfuração em duas etapas tem como principal 

objetivo evitar o desenvolvimento de tensões radiais excessivas no corpo de prova 

durante a perfuração. Irregularidades visíveis na parede interna do corpo de prova 

devem ser cuidadosamente corrigidas com auxílio de uma espátula; 

6) O teor de umidade do solo é determinado através de um material extraído da cavidade 

interna do corpo de prova, e considerado como o teor de umidade inicial do corpo de 

prova; 

7) O molde é removido e o corpo de prova é cuidadosamente colocado na base do 

equipamento hollow cylinder. Na seqüência, a altura e os diâmetros interno e externo 

do corpo de prova são medidos e registrados na planilha eletrônica de ensaio. 
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A Figura 4.7 apresenta uma série de fotografias ilustrando o procedimento de moldagem do 

corpo de prova para os ensaios HCA. 

 
1. Primeira camada compactada e escarificada 

 
2. Quinta camada compactada e escarificada 

 
3. Sexta camada compactada 

 
4. Corpo de prova compactado nas dimensões finais 

 
5. Execução da cavidade com broca de menor diâmetro

 
6. Cavidade de diâmetro inferior ao final 

 
7. Execução da cavidade no seu diâmetro final 

 
8. Execução da cavidade no seu diâmetro final 

 
9. Diâmetro final da cavidade

 
10. Corpo de prova no HCA 

Figura 4.7. Fotografias ilustrando o procedimento de moldagem do 
corpo de prova para os ensaios HCA 
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4.2.1.3. Avaliação da uniformidade dos corpos de prova 

Frost e Park (2003) avaliaram a uniformidade de corpos de prova de areia limpa (“Ottawa 

sand”) preparados com o método de compactação estática conhecida por “moist-tamping 

technique”. Estes corpos de prova, os quais foram compactados em sete camadas, 

apresentavam 71,1 mm de diâmetro e 142,2 mm de altura. Os autores concluíram que: (i) a 

tensão vertical de compactação utilizada na camada inferior do corpo de prova é superior à 

tensão vertical de compactação das camadas superiores devido ao seu contato com a base 

rígida do molde; (ii) de maneira geral, a densidade do corpo de prova é não uniforme, sendo a 

parte inferior do corpo de prova mais densa que a parte superior; (iii) em alguns casos as 

tensões verticais de compactação utilizadas podem ser superiores à tensão vertical efetiva 

inicial de ensaio.  

Esta situação pode ser responsável por erros de interpretação dos resultados de ensaios, 

quando o corpo de prova é considerado normalmente adensado, mas na realidade este é pré-

adensado devido ao processo de compactação. 

Silveira (2008) utilizou a mesma técnica na preparação de corpos de prova para ensaios no 

HCA (dimensões de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, em um solo coluvional 

compactado em dez camadas). Este autor observou variações de 3,0% para w, 4,3% para e, e 

2,4% para d. 

Com o intuito de avaliar a uniformidade de alguns corpos de prova preparados para ensaios 

triaxiais e HCA, o índice de vazios e o teor de umidade de cada camada foram determinados 

após o procedimento de compactação (8 corpos de prova foram avaliados). Estes corpos de 

prova foram preparados - de acordo com os procedimentos descritos anteriomente - em um 

molde subdividido em camadas de igual espessura (3 e 6 camadas para os corpos de prova 

utilizados nos ensaios triaxial e HCA, respectivamente).  

A Figura 4.8 apresenta os valores médios de índice de vazios e teor de umidade para os 

corpos de prova dos ensaios triaxial e HCA avaliados. 
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Figura 4.8. Variação do: (a) índice de vazios e (b) teor de umidade das 
camadas compactadas na moldagem dos corpos de prova para ensaios 
triaxiais e HCA (C.P. – Corpo de Prova) 

Em ambos os casos, o índice de vazios e o teor de umidade variam ligeiramente em função da 

altura do corpo de prova.  O teor de umidade das diferentes camadas é de 24% ± 1,0%. O 

índice de vazios aumenta da camada inferior até a camada superior do corpo de prova. Os 

valores médios de índice de vazios calculados para as camadas inferiores, médias e superiores 

dos corpos de prova dos ensaios triaxiais foram de 0,95; 0,98; e 1,01, respectivamente. Os 

valores médios de índice de vazios calculados para as duas camadas inferiores, as duas 

camadas intermediárias e as duas camadas superiores do corpo de prova dos ensaios HCA 

foram de 0,93; 1,01 e 1,05; respectivamente. Estes resultados demonstram que o índice de 

vazios médio da parte inferior do corpo de prova é ligeiramente abaixo do valor especificado 

de 1,0. Variações similares nos perfis de teor de umidade e de índice de vazios apresentados 

na Figura 4.8 foram observadas por outros autores (Silveira 2008; Lin e Penumadu 2005). 

4.2.2. Saturação da pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar 

A saturação da pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar foi realizada sempre que o 

equipamento ficou sem uso por algum período, por menor que fosse. Este procedimento 

consiste, resumidamente, do preenchimento da câmara triaxial com água destilada e 

desaerada; na sequencia aplicou-se pressão de confinamento (com objetivo de forçar a entrada 

de água nos poros dos discos cerâmicos) em estágios de 30 kPa, desde o valor inicial de 50 

kPa até 200 kPa. A duração de cada estágio de aplicação de pressão de confinamento foi de 

aproximadamente duas horas. A remoção do ar, que saía do disco cerâmico e ficava 

acumulado junto à sua face inferior, foi realizada após cada estágio de aplicação de pressão de 

confinamento, circulando-se água por baixo do disco cerâmico através da linha de aplicação 

0
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de poropressão de água (por um período de aproximadamente 10 min). O tempo necessário 

para que fosse alcançada a pressão de confinamento de 200 kPa foi de aproximadamente dois 

dias, permanecendo aplicada por mais dois dias totalizando um período de saturação de quatro 

dias. 

4.2.3. Calibração do método de variação volumétrica a partir da variação 

de água da câmara triaxial 

Conforme apresentado no Capítulo 2 o método de variação volumétrica a partir da variação 

do volume de água da câmara triaxial é um dos mais simples de ser aplicado, porém sujeito a 

uma variedade de erros, tais como, variação da pressão na câmara triaxial; variação na 

temperatura ambiente; “creep” no tubo de acrílico da câmara, e vazamentos (Bishop e Henkel, 

1962; Alva-Hurtado e Selig, 1981; Lade, 1988; Ng et al., 2002; Aversa e Nicotera, 2002; 

Leong et al., 2004).   

Com o objetivo de se avaliar o comportamento do sistema de medição de Vext frente à 

aplicação da pressão confinante e de estabelecer algumas correções para essa medição 

realizou-se um procedimento especial para a calibração, possibilitando a quantificação destes 

valores. Esta quantificação objetiva considerar as deformações elásticas dos componentes que 

fazem parte do sistema de determinação da variação volumétrica e dos transdutores de 

deslocamentos baseados em sensores de Efeito Hall,  

O procedimento de calibração consistiu da instalação dos transdutores de deslocamentos 

locais axiais e do transdutor radial em um corpo de prova considerado indeformado, sendo a 

câmara triaxial preenchida com água e aplicada uma pressão confinante de 400 kPa (utilizada 

em todos os ensaios desta pesquisa). Esta pressão permaneceu constante por um período não 

inferior ao da duração típica de um ensaio triaxial em solo não saturado (aproximadamente 8 

dias). 

Através desta calibração foi possível obter uma equação empírica que considera a compressão 

volumétrica da água, além da deformação volumétrica elástica dos tubos, das conexões e da 

câmara triaxial como um todo. O erro observado na medição de variação volumétrica devido à 

variação de temperatura no laboratório foi minimizado com o seu controle, sendo a 

temperatura mantida, na média, em 23 °C ± 2 °C. Esta equação foi incorporada à planilha 

eletrônica de ensaio triaxial em solos não saturados. 
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descontada no momento da avaliação da compressão dos corpos de prova ao final da fase de 

adensamento/equalização. Após a variação inicial na leitura dos transdutores de 

deslocamento, observa-se que as medidas dos transdutores permanecem praticamente 

constantes durante o restante do período de duração do ensaio, este comportamento, confirma 

que a forma da curva de variação volumétrica apresentada na Figura 4.9 é resultado do 

volume de água que entra na câmara triaxial com o tempo, representando a deformação lenta 

do sistema. Esta situação, confirma a necessidade da correção nos valores de variação 

volumétrica obtida através da câmara triaxial. Esta correção é representada pela Equação 4.1. 

4.2.4. Montagem e calibração dos transdutores de deslocamento baseados 

em sensores de Efeito Hall 

Este item apresenta, os procedimentos envolvidos na montagem dos transdutores de 

deslocamento baseados em sensores de Efeito Hall, e os procedimentos envolvidos na 

calibração dos mesmos. 

4.2.4.1. Procedimento de montagem dos transdutores de deslocamento 

Devido as condições adversas as quais os transdutores estão submetidos, submersos em água 

sob pressão por períodos de tempo consideráveis, durante a fase experimental sempre 

estiveram disponíveis alguns transdutores reservas, possibilitando a substituição dos mesmos 

sem grande perda de tempo. 

O procedimento de montagem dos sensores de Efeito Hall pode ser resumido nos seguintes 

passos: (a) o sensor é colado em uma lamínula de vidro, sendo encapsulado em uma pequena 

caixa metálica; (b) a caixa metálica é preenchida com resina epóxi com o objetivo de proteger 

o sensor do contato da água existente na câmara triaxial (c) os condutores elétricos do sensor 

são inseridos em tubos termo-retráteis, visando a proteção dos fios contra a água; (d) sobre o 

tubo termo-retrátil coloca-se um tubo plástico vedado com uma anilha com objetivo de 

impedir que saia água pela câmara triaxial; (e) nas pontas dos fios dos sensores são crimpados 

os pinos banhados em ouro que são inseridos nos conectores elétricos; (f) os conectores são 

ligados ao sistema de aquisição automática de dados possibilitando aquisição e 

armazenamento das leituras dos sensores. A Figura 4.12 apresenta um sensor instalado na sua 

caixa metálica. 
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 4.2.4.3. Curvas de calibração dos transdutores de deslocamento 

A calibração dos transdutores de deslocamento baseado em sensores de Efeito Hall, permite 

determinar o intervalo de leituras que possibilite medidas corretas de deslocamento. Desta 

forma é possível determinar a posição correta a qual os transdutores devam ser instalados no 

corpo de prova, para se obter a maior faixa de deslocamento útil possível. 

O processo de calibração dos transdutores resultou em uma equação polinomial de sexta 

ordem, a qual é inserida na planilha eletrônica de ensaio possibilitando que as leituras em 

Volts, extraídas do software de armazenamento dos sensores (FielChart), sejam 

transformadas em deformação axial, radial e volumétrica na planilha eletrônica. As Figuras 

4.14, 4.15 e 4.16, apresentam as curvas de calibração obtidas para os dois transdutores de 

deslocamento axial e o transdutor de deslocamento radial. Nestas figuras, a curva superior 

representa os valores de variação de voltagem dos sensores obtidas na calibração e a curva 

abaixo representa a faixa de valores de voltagem utilizados para determinação do trecho de 

deslocamento útil e para determinação da equação de calibração utilizada na planilha 

eletrônica. 

Para o transdutor de deslocamento Axial 01 foi definido um trecho de deslocamento útil de 

8,6 mm, para o Axial 02 foi definido um trecho de deslocamento útil de 8,5 mm e para o 

transdutor radial, um trecho de 3,9 mm. 

 

Figura 4.14. Curva de calibração para o transdutor de deslocamento 
Axial 01 

Equação polimional de ajuste de 6a ordem: 
 

D (mm) = 16,974v6 - 267,811v5 + 1688,232v4 - 
5568,087v3 + 10559,0103v2 - 8792,556v + 2420,786 
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Figura 4.15. Curva de calibração para o transdutor de deslocamento 
Axial 02 

 

Figura 4.16. Curva de calibração para o transdutor de deslocamento 
Radial 

4.2.5. Procedimento de ensaio do equipamento triaxial convencional 

Neste item serão apresentados os procedimentos envolvidos na realização dos ensaios triaxiais 

convencionais executados na condição drenada em corpos de prova moldados na forma 

remoldada. Os procedimentos de ensaios aqui descritos foram baseados nos procedimentos 

observados na norma britânica BSI 1377 (1990) e em Gobbi (2005), com algumas alterações 

em decorrência de diferenças entre os equipamentos utilizados. 

Equação polimional de ajuste de 6a ordem: 
 

D(mm) = -25,0560v6 + 423,667v5 - 2844,967v4 + 9465,331v3 - 
16029,446v2 + 15567,547v - 6480,491 

R2 = 0,99997 

Equação polimional de ajuste de 6a ordem: 
 

D(mm) = -16,863v6 + 287,314v5 - 1991,816v4 + 
7183,360v3 - 14212,685v2 + 15788,527v - 7200,2513684 

R2 = 0,99995 

0 1 2 3 4 5
Voltagem (v)

0

2

4

6

8

10

D
es

lo
ca

m
en

to
 (

m
m

)

Curva de ajuste

Curva de calibração

1 2 3 4 5
Voltagem (v)

0

1

2

3

4

5

D
es

lo
ca

m
en

to
 (

m
m

)

Curva de ajuste

Curva de calibração



104 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

Como primeiro passo na execução do ensaio triaxial convencional tem-se a instalação do 

corpo de prova, que consiste em: (i) colocar sobre o pedestal da base da câmara triaxial, em 

sequência: pedra porosa, papel filtro, corpo de prova, papel filtro, pedra porosa e cabeçote; (ii) 

colocar a membrana de látex com altura de 15cm sobre o corpo de prova; (iii) a membrana é 

presa no pedestal e no cabeçote com anéis de vedação (o-rings); (iv) conectar as mangueiras 

do cabeçote na base da câmara triaxial; (v) a parte superior da câmara triaxial é colocada e 

presa na base iniciando o seu preenchimento com água. 

Na sequência a prensa é ajustada para que o pistão de carga axial fique próximo ao cabeçote, 

deixa-se uma pequena folga de aproximadamente 2 mm. Aplica-se um pequeno valor de 

pressão confinante de 40 kPa (para evitar o fluxo de água entre o corpo de prova e a 

membrana); circula-se água através de cabeçote, para a retirada do ar dentro dos tubos 

flexíveis, e através do transdutor de poropressão. 

O início do ensaio triaxial saturado, propriamente dito, se dá com a fase de percolação, que 

tem como objetivo iniciar a saturação do corpo de prova circulando água desaerada pelo seu 

interior. Recomenda-se a percolação de duas a três vezes o volume do corpo de prova. A fase 

de subseqüente é a fase de saturação a qual inicia-se com a descrição do procedimento de 

ensaio no software do equipamento. Esta fase consiste da aplicação de incrementos de tensão 

confinante e contra-pressão, mantendo uma tensão efetiva, constante, de 30 kPa. A duração de 

cada incremento é condicionada a estabilização das leituras de poropressão e variação de 

volume, sendo nunca inferior a 30 min. A saturação é considerada completa e encerrada após 

atingido um parâmetro B superior a 0,9, aplicando-se uma contra-pressão de 500 kPa 

(utilizada em todos os ensaios saturados) 

A fase de adensamento consiste da elevação da tensão confinante até obter-se a tensão efetiva 

de ensaio e é considerada finalizada quando a variação de volume do corpo de prova tornava-

se constante. Para a fase de cisalhamento, foram inseridas no programa a velocidade do ensaio 

(em mm/min.) e a deformação máxima (em %) a que o corpo de prova era submetido. A 

velocidade de cisalhamento utilizada foi de 0,013 mm/min., com drenagem por ambas as 

extremidades do corpo de prova. Maiores detalhes quanto a determinação da velocidade são 

apresentados no item 4.2.5.1. 

Depois de atingida a deformação determinada no ensaio (sempre superior a 25%) , o corpo de 

prova foi retirado do equipamento e as suas dimensões finais foram medidas (altura, maior e 
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menor diâmetro, além do esboço da forma da ruptura) para aplicação da correção de área. 

Após a realização das medidas os corpos de prova tiveram seu teor de umidade final 

determinado, sendo então foram identificados e embalados. Os dados, do arquivo gerado no 

microcomputador e da folha de ensaio, foram passados para as planilhas eletrônicas de 

ensaio.O frequência de registro dos dados do ensaios era da ordem de segundos na fase 

inicial, diminuindo a frequência no decorrer do ensaio. 

4.2.5.1. Determinação de velocidade de cisalhamento dos ensaios triaxiais convencionais 

drenados 

A velocidade de cisalhamento dos ensaios triaxiais convencionais em corpos de prova 

remoldados foi determinada a partir das equações propostas por Bishop e Henkel (1962), onde 

determina-se o valor de coeficiente de adensamento (cv) a partir da Equação 4.2 considerando 

a curva variação volumétrica (V) versus raiz do tempo (minutos), após finalizada a fase de 

adensamento do ensaio triaxial: 

100

2

.100

.

t

h
cv


         (4.2) 

Onde: cv  coeficiente de adensamento; 

2.h  altura do corpo de prova; 

t100  intercepto do prolongamento dos trechos retos da curva de adensamento no 

gráfico variação volumétrica (V) versus raiz do tempo (minutos). 

Os valores de coeficiente de adensamento encontrados para o solo remoldado foi na ordem de 

10-8 m2/s, este valor estimado foi utilizado para determinar um tempo de ruptura a partir da 

Equação 4.3. A determinação deste tempo é função das condições de drenagem do corpo de 

prova durante a fase de cisalhamento.  

v
f c

h
t

.

.20 2


         (4.3) 

Onde: 2.h  altura do corpo de prova; 

= 0,75 para drenagem simples em uma extremidade da amostra; 

= 40,4 para drenagem radial e em ambas extremidades da amostra;; 

cv  média do coeficiente de adensamento com respeito à fase água; 
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Considerando os valores obtidos através da Equação 4.3 para drenagem simples em uma 

extremidade do corpo de prova obteve-se valores de velocidade de ensaio da ordem de 0,0035 

mm/min. Já para drenagem radial e em ambas as extremidades da amostra obteve-se valores 

de velocidade de ensaio da ordem de 0,014 mm/min. Em função do tempo necessário para ao 

duração do ensaio optou-se por utilizar a drenagem radial e por ambas as extremidade do 

corpo de prova, sendo adotado como velocidade de cisalhamento dos ensaios triaxiais 

convencionais drenado o valor de 0,01mm/min. A definição deste valor se deu ao fato de ser 

inferior ao obtido pela Equação 4.3 e, principalmente, por ser o mesmo utilizado na realização 

do ensaios triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados. 

4.2.6. Procedimento de ensaio do equipamento Hollow Cylinder 

Para o ensaio hollow cylinder adotou-se um procedimento de ensaio semelhante ao do ensaio 

triaxial. O procedimento de ensaio é dividido em três fases: (i) saturação; (ii) consolidação; e 

(iii) cisalhamento. O procedimento de ensaio é brevemente descrito a seguir. 

O corpo de prova na câmara do HCA é colocado sobre a base (com um papel filtro entre a 

base e o corpo de prova), onde já se encontra presa a membrana de látex interna e na 

seqüência, o papel filtro, e o cabeçote. Prende-se a membrana de látex da cavidade interna do 

corpo de prova no cabeçote com o-rings. Coloca-se uma membrana de látex envolvendo o 

corpo de prova, a qual é riscada marcando o local para instalação dos transdutores, sendo as 

sapatas dos transdutores axiais coladas a 1/6 da altura do corpo de prova a partir da base e do 

topo e as sapatas dos transdutores radiais no meio da altura do corpo de prova. Esta membrana 

também é presa no cabeçote por o-rings. 

A instalação dos transdutores de deslocamentos axiais e radiais (mini-LVDT’s) se dá: (a) os 

transdutores axiais são instalados em lados diametralmente opostos do corpo de prova; (b) a 

distância entre as sapatas dos dois transdutores axiais é medida com paquímetro e anotada; (c) 

o sensor axial é ajustado de tal maneira que este fique posicionado no início do curso do 

transdutor conforme as leituras no software, possibilitando a utilização de toda a curva 

disponível na determinação das deformações axiais; (d) o transdutor radial é instalado na 

metade do corpo de prova; (e) o sensor radial é ajustado de tal maneira que este fique 

posicionado próximo da metade do curso, conforme as leituras no software, possibilitando 

que seja determinado o aumento ou diminuição do diâmetro do corpo de prova. Na sequência 

a câmara é colocada no aparelho e preenchida com água destilada e deareada. 
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4.2.6.1. Fase de Saturação 

Depois do corpo de prova ser preparado e instalado no equipamento de ensaio, a câmara de 

confinamento é preenchida com água e uma pressão de confinamento inicial de 35 kPa é 

aplicada no corpo de prova.  

O início da fase de saturação consiste na percolação de água através do corpo de prova. O 

volume de água percolado através do corpo de prova foi de pelo menos duas vezes o valor do 

volume total de vazios do mesmo. Na sequência inicia-se a saturação do corpo de prova por 

contrapressão, que consiste da aplicação de incrementos da pressão confinante e poropressão 

de água em intervalos pequenos, de modo que o corpo de prova esteja sempre submetido a 

uma tensão efetiva média constante de 50 kPa. 

O intervalo de tempo entre cada incremento de pressão está diretamente relacionado com o 

tempo necessário para ocorrer a estabilização da poropressão e do volume correspondente de 

água inserido no corpo de prova (e do volume da câmara interna no caso do ensaio HCA). O 

tempo mínimo de 45 min entre cada incremento de pressão foi utilizado. O valor máximo do 

parâmetro B, para uma contra pressão máxima de 500 kPa, foi próximo de 0,90. 

4.2.6.2. Fase de Consolidação 

Na fase de consolidação, a pressão de confinamento é aumentada até que tensão efetiva média 

de ensaio seja alcançada. Durante a aplicação da tensão efetiva média de ensaio, a água é 

permitida drenar do corpo de prova até que as medidas de variação de volume da cavidade 

interna do corpo de prova, do corpo de prova em si e a variação de excesso de poropressão 

permanecem constantes. Para o Solo AV o tempo de duração da fase de consolidação foi de 

aproximadamente 12 h. 

4.2.6.3. Fase de Cisalhamento 

Os corpos de prova dos ensaios triaxiais foram cisalhados a uma velocidade de 0,01%/min 

(velocidade esta calculada utilizando a equação proposta por Bishop e Henkel, 1962, item 

4.2.5.1). Optou-se por utilizar a mesma velocidade de cisalhamento de 0,01%/min dos ensaios 

triaxiais nos ensaios hollow cylinder, a qual mostrou-se suficiente para evitar o 

desenvolvimento de excesso de poropressão durante a fase de cisalhamento. Para os ensaios 

HCA na condição não drenada foi utilizada uma velocidade de cisalhamento de 0,05%/min, 
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mesma velocidade utilizada por Lin e Penumadu (2005) em ensaios hollow cylinder 

realizados com kaolin clay. 

O software do microcomputador responsável pelo controle do equipamento armazena os 

dados obtidos de força e torque (N e Nm), deformação axial, radial, horizontal, volumétrica, 

octaédrica e cisalhante (mm, %), variação de diâmetro interno e externo do corpo de prova 

(mm), área do corpo de prova (mm2), poropressão (kPa), tensões desvio, axial, radial, 

horizontal, cisalhante e intermediária (kPa) e variação de volume (cm³). Estes dados são 

posteriormente transmitidos à planilha eletrônica de ensaio onde são manejados de forma a 

fornecerem gráficos para análise dos resultados, comportamento do solo e obtenção dos 

parâmetros de interesse. 

4.2.7. Procedimento de ensaio do equipamento triaxial com sucção 

controlada 

Neste item serão apresentados os procedimentos envolvidos na realização dos ensaios triaxias 

com sucção controlada, executados na condição drenada em corpos de prova moldados na 

forma remoldada. Os procedimentos de ensaios aqui descritos foram baseados nos 

procedimentos observados na literatura técnica (Fredlund e Rahardjo, 1993; Rampino et al.; 

1999; Fredlund e Vanapalli, 2002;  Bucio, 2002) com adaptações a situações específicas 

inerentes ao equipamento triaxial com sucção controlada utilizado nesta pesquisa, como por 

exemplo, a instalação dos transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito Hall. 

A instalação do corpo de prova na câmara triaxial se dá pela colocação do mesmo sobre a 

pedra cerâmica de alto valor de entrada de ar, na sequência, o papel filtro, a pedra porosa e o 

cabeçote.  Coloca-se uma membrana de látex envolvendo o corpo de prova, a qual é riscada 

marcando o local para instalação dos transdutores, sendo as sapatas dos transdutores axiais 

coladas a 1/6 da altura do corpo de prova a partir da base e do topo e as sapatas dos 

transdutores radiais no meio da altura do corpo de prova. Esta membrana é presa no cabeçote 

por o-rings. 

Os passos para instalação dos transdutores de deslocamentos axiais e radiais são: (a) os 

transdutores axiais são instalados em lados diametralmente opostos do corpo de prova; (b) a 

distância entre as sapatas dos dois transdutores axiais é medida com paquímetro e anotada; (c) 

a caixa metálica com o sensor axial é ajustada de tal maneira que este fique posicionado no 

início da curva de calibração, possibilitando a utilização de toda a curva disponível na 
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determinação das deformações axiais; (d) o transdutor radial é instalado no meio do corpo de 

prova; (e) a caixa metálica com o sensor radial é ajustada de tal maneira que este fique 

posicionado próximo da metade da curva de calibração, possibilitando que seja determinado o 

aumento ou diminuição do diâmetro do corpo de prova. 

Depois de instalado o corpo de prova e colados os transdutores de deslocamento coloca-se a 

câmara triaxial sobre a base, preenchendo-a com água destilada deaerada passando pelo caça-

bolhas. Estes cuidados são tomados com o intuito de diminuir a quantidade de ar difuso na 

água e, consequentemente, minimizar erros na variação volumétrica. Circula-se a água 

destilada e deaerada, que passa pelo caça-bolhas por baixo da pedra cerâmica de alto valor de 

entrada de ar. Preenche-se o transdutor de poropressão com água, deixando sua válvula aberta 

à atmosfera para ser zerado antes do início do ensaio. Então, a célula de carga é presa na viga 

metálica da prensa triaxial e o prato da prensa é erguido até que o pistão da carga axial (que 

entra na câmara) encoste no cabeçote, deixando uma pequena folga para que o corpo de prova 

não fique sujeito a uma força axial inicial. Para finalizar, ajusta-se o transdutor de 

deslocamento sobre a parte superior da câmara triaxial. 

Na sequência serão descritas as fases envolvidas na realização de ensaios drenados para as 

fases ar e água. 

4.2.7.1. Fase de equalização 

Nesta pesquisa a fase de equalização do ensaio triaxial com sucção controlada tem seu início 

anteriormente a instalação do corpo de prova na câmara triaxial. Após a moldagem do corpo 

de prova, este é instalado na câmara de equalização (item 4.2.2), permanecendo submetido a 

pressões de ar e água, que determinam a sucção de ensaios, por um período não inferior a 

cinco dias. Depois de atingido o equilíbrio de sucção o corpo de prova é transportado e 

instalado na câmara triaxial onde fica submetido a tensão normal líquida e sucção de ensaio 

por um período não inferior a 24 horas. A parte final da fase de equalização na câmara triaxial 

ocorre simultaneamente a fase de adensamento. 

A duração do período de equalização desta pesquisa foi determinado de forma empírica e seus 

resultados são apresentados no capítulo 5, sendo considerado o período de 5 dias o suficiente 

para que o material utilizado nesta pesquisa atinja a sucção de ensaio determinada. 
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4.2.7.2. Fase de adensamento 

A fase de adensamento inicia-se logo após a instalação do corpo de prova no equipamento 

triaxial e consiste da aplicação da tensão normal líquida de ensaio permitindo que o corpo de 

prova sofra deformações. A duração desta fase é função do tempo necessário para que o corpo 

de prova não apresente mais variações volumétricas (totais e de água). Para o material 

utilizado nesta pesquisa constatou-se que o período de 12 horas foi suficiente para a 

estabilização da deformação volumétrica.  

Após programada a seqüência de ensaio no computador principal, o computador auxiliar 

responsável pelo registro, através do software Novus FieldChart 1.55, dos dados de 

deformações obtidos pelos transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito 

Hall, é ligado. O nome dos arquivos de ensaio criados para ambos os computadores são 

idênticos. Junto ao computador auxiliar existe um transdutor de deslocamento externo que é 

utilizado para “marcar” o exato momento do início de leituras da fase do ensaio em 

andamento, para que na análise dos dados obtidos dos dois computadores, seja realizada na 

planilha eletrônica de ensaio, tornando possível sua sincronização. O intervalo de tomada de 

dados para ambos os programas, para a fase de adensamento, é de 120 segundos. 

4.2.7.3. Fase de cisalhamento 

Após a fase de adensamento inicia-se a fase final do ensaio triaxial com sucção controlada, 

que consiste do cisalhamento do corpo de prova conduzido a uma velocidade de deformação 

constante de 0,013mm/min até atingir uma deformação axial aproximada, de 30%. O software 

do microcomputador responsável pelo controle do equipamento armazena os dados obtidos de 

força (kN), deformação axial (%), poropressão (kPa) e variação de volume (cm³) e o software 

do microcomputador auxiliar é responsável pela aquisição de dados dos transdutores de 

deslocamentos (volts). Na folha de ensaio registram-se os valores de variação de água do 

corpo de prova, durante o cisalhamento. 

Para a velocidade de ensaio de 0,013mm/min não foi observado excesso de poropressão nas 

leituras obtidas a partir do transdutor de poropressão. A velocidade de ensaio foi a mesma 

utilizado por Pereira (2006) na realização de ensaios triaxiais com sucção controlada em 

amostras indeformadas. Pereira (2006) definiu a velocidade de ensaio em função do método 

apresentado por Fredlund e Rahardjo (1993), sendo: 
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Onde:   fator de impedância; 

kd  condutividade hidráulica da pedra de alto valor de entrada de ar; 

kw  condutividade hidráulica do solo não saturado em relação a fase água; 

d  comprimento de drenagem no solo; 

Ld  espessura da pedra de alto valor de entrada de ar; 
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Onde: L  metade do comprimento do corpo de prova; 
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   para drenagem dupla    (4.7) 

cv  média do coeficiente de adensamento com respeito à fase água; 

Uf  média do grau de dissipação do excesso de poropressão na ruptura. 

t

f

t


        (4.8) 

Onde:   taxa de deformação para cisalhamento; 

f  deformação final do solo; 

tf  tempo requerido para atingir a ruptura. 

Comparando a velocidade de cisalhamento utilizada nesta pesquisa, de 0,013 mm/min, com as 

utilizadas por diversos pesquisadores (Bishop et al., 1960; Ho e Fredlund, 1982; Toll, 1990; 

Fredlund e Rahardjo, 1993; Jucá, 1993, Rampino et al., 1999), variando de 0,001%/min até 

0,04%/min, nota-se que ela está dentro da faixa de valores habituais para os mais variados 

tipos de solo. 

4.2.8. Dados obtidos dos ensaios 

Os dados obtidos são transmitidos para as respectivas planilhas eletrônicas de ensaio. Nelas os 

resultados são inseridos em fórmulas para determinação de tensões, deformações, módulos 
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elásticos, variações de volume e poropressão de forma a fornecerem gráficos que possibilitem 

a análise dos resultados, comportamento do solo e obtenção dos parâmetros de interesse. 

4.2.8.1. Dados dos ensaios triaxiais 

Os dados originados da realização dos ensaios triaxiais convencionais e com sucção 

controlada foram retirados dos seus respectivos softwares a partir de arquivos de saída de 

dados e transmitidos para uma planilha eletrônica criada no programa Microsoft Excel. Para 

ambos os ensaios, os dados de entrada da planilha são: o peso inicial (g), altura (mm), e 

diâmetro (mm) do corpo de prova e teor de umidade inicial, para calcular os índices físicos 

iniciais da amostra. Para os ensaios triaxiais com sucção controlada ainda são considerados os 

dados dos transdutores de deslocamento baseados em sensores de Efeito Hall obtidos do 

software do microcomputador auxiliar. Sua unidade inicial é em volts, sendo corrigida para 

“mm” e “%” a partir de equações de calibrações, inseridas na planilha eletrônica de ensaio. 

Finalizado o ensaio, são determinadas as dimensões para a correção de área, peso e umidade 

final. Os gráficos apresentados na planilha para ensaios saturados são: 

 Tensão versus Deformação Axial (q x a); 

 p’ x q; 

 Deformação Volumétrica versus Deformação Axial (v x a); 

 Deformação Volumétrica versus Tempo – para avaliar o adensamento; 

Para a planilha de ensaios não saturados os gráficos que aparecem são: 

 Tensão versus Deformação (q x ea); 

 (p’-ua) x q; 

 Tensão x Sucção (q x s); 

 Deformação Volumétrica versus Deformação Axial (v x a); 

 Módulo de elasticidade versus Deformação Axial (E x a); 

Ainda para a planilha de ensaio em solos não saturados é realizada a correção da variação 

volumétrica do ensaio, considerando-a na obtenção da deformação volumétrica, o 

deslocamento do pistão de carga axial dentro da câmara triaxial e a calibração devida à 
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deformação elástica dos componentes e do “creep”, considerada através de uma equação em 

função do tempo. 

4.2.8.2. Correção de área 

A correção de área devida às mudanças da forma do corpo de prova durante o cisalhamento 

foi feita baseada nas fórmulas apresentadas por La Rochelle et al. (1988), seguindo as 

recomendações dos autores, a planilha eletrônica foi programada para as seguintes fórmulas: 

 Deformação por “inchamento” (Bulging Failure): utilizada para corpos de prova que 

tiveram sua deformação em forma de barril ou inchamento: 

a

v
c aa








1

1
0       (4.9) 

Onde: ac  área corrigida do corpo de prova 

a0  área inicial do corpo de prova 

v  deformação volumétrica do corpo de prova; 

a   deformação axial do corpo de prova; 

 Deformação por “plano de cisalhamento” (Shear Plane Failure): ensaios nos quais os 

corpos de prova apresentam um plano de cisalhamento, seguindo a recomendação de La 

Rochelle et al. (1988), aplicou-se a fórmula de inchamento até atingido o pico da curva tensão 

versus deformação, para o restante do ensaio aplicou-se uma correção proporcional à 

deformação de pico até o fim do ensaio, através da fórmula: 
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Onde:  ac área corrigida do corpo de prova; 

ace área do corpo de prova no fim do teste; 

af  área do corpo de prova no pico do ensaio; 

e   deformação axial no fim do ensaio; 

f   deformação axial no pico; 

   deformação atual; 
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A obtenção dos parâmetros de resistência ao cisalhamento (E, c’, ’ e b) foi realizada através 

da análise dos gráficos, obtidos da planilha eletrônica de ensaio. Os resultados gráficos dos 

ensaios e comentários a respeito do comportamento do solo observado serão apresentados e 

discutidos no capítulo 5. 

4.2.8.3. Dados dos ensaios hollow cylinder 

Os dados originados da realização dos ensaios HCA, a partir de arquivos de saída de dados, 

foram transmitidos para uma planilha eletrônica criada no programa Microsoft Excel. Os 

dados de entrada da planilha são: o peso inicial (g), altura (mm), e diâmetro interno e externo 

(mm) do corpo de prova e teor de umidade inicial, para calcular os índices físicos iniciais da 

amostra. Alguns dos gráficos que podem ser determinados na planilha a partir dos resultados 

de ensaio são: 

 Tensão versus Deformação Axial (q x a); 

 p’ x q; 

 Poropressão versus Deformação Axial (u x a); 

 Módulo de elasticidade versus Deformação Axial (E x a); 

 Módulo de cisalhamento versus Deformação Axial (G x a); 

 Deformação Volumétrica versus Deformação Axial (v x a); 

 Deformação Volumétrica versus Tempo – para avaliar o adensamento; 

 Deformação Volumétrica versus Deformação Octaédrica (v x oct); 

 Módulo de cisalhamento versus Deformação Octaédrica (G x oct); 

 Tensão Cisalhante Octaédrica versus Deformação Octaédrica (oct x oct); 

 Tensão Cisalhante Octaédrica versus Tensão Normal Octaédrica (oct x oct); 

Os gráficos apresentando os resultados dos ensaios, assim como a análise dos resultados e os 

parâmetros obtidos dos ensaios serão apresentados e discutidos no capítulo 5. 

4.2.9. Trajetória do Solo AV da amostragem ao cisalhamento 

Este item tem por objetivo ilustrar graficamente os estados de tensões ao qual o Solo AV foi 

submetido desde de sua amostragem em campo até o cisalhamento do corpo de prova. As 
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trajetórias apresentadas na Figura 4.17 representam as variações do solo para os ensaios 

triaxiais convencionais e com sucção controlada. 

A Figura 4.17 apresenta pontos representando as situações do solo AV, entre os pontos 

observa-se linhas tracejadas junto com um número que representa as atividades necessárias 

para mudar as condições de tensões e sucção do Solo AV.  

A trajetória do ponto (1) representa a mudança condição do solo do seu estado natural, em 

campo submetido a sucção de campo e uma tensão de confinamento representada pela 

profundidade a qual o solo encontra-se, até a coleta do material em um bloco indeformado ou 

porção em solo remoldada para o laboratório. A linha curvilínea indica que não é possível 

determinar com exatidão o caminho ao qual o material é submetido e nem quantificar a 

variação de sucção.  

O ponto (2) representa a moldagem do corpo de prova. Como na maioria das vezes houve a 

necessidade de umedecer o material para se chegar no teor de umidade de ensaio e acusando-

se uma redução na sucção do mesmo. Esta trajetória é a mesma para os ensaios convencionais 

e com sucção controlada para corpos de prova remoldados e indeformados. 

Os ensaios triaxiais com sucção controlada consistem dos pontos (1), (2), (3), (4) e (5). O 

ponto (3) representa os corpos de provas que foram submetidos à câmara de equalização pelo 

período necessário para que a sucção de ensaio fosse alcançada, já o ponto (4) representa o 

corpo de prova já instalado no equipamento triaxial e submetido a tensão normal líquida 

definida para o ensaios. A linha (5) representa o procedimento utilizado por Pereira (2006), 

onde as fases de equalização e consolidação ocorreram simultaneamente até o mesmo 

atingisse a sucção e a tensão normal líquida definida para o ensaio. 

Os ensaios triaxiais convencionais dos pontos (1), (2), (6) e (7). Onde o ponto (6) representa a 

fase de saturação do corpo de prova, onde procura-se obter um nível de sucção igual a zero, já 

o ponto (7) representa a fase de consolidação do corpo de prova até a tensão efetiva de 

ensaios. 

A fase de cisalhamento para ambos os ensaios (convencionais e com sucção controlada) 

consiste da trajetória de tensões drenadas representada na Figura 4.17. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE 

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos com o intuito de 

determinar o comportamento mecânico do material objeto de estudo desta pesquisa. Os 

resultados apresentados consistem de ensaios triaxiais, convencionais e com sucção 

controlada, e de hollow cylinder, executados em diferentes condições de drenagem e níveis de 

tensão de confinamento inicial em corpos de prova moldados na condição remoldada e 

indeformada. 

Este capítulo divide-se, basicamente, em: (i) apresentação sucinta dos resultados de ensaios 

triaxiais convencionais e com sucção controlada em corpos de prova moldados na condição 

indeformada, realizados por Pereira (2006) no mesmo material de estudo desta pesquisa (ii) 

apresentação dos resultados dos ensaios triaxiais, convencionais e com sucção controlada, e 

hollow cylinder executados em corpos de prova remoldados.  

A apresentação dos resultados de Pereira (2006) justifica-se pela utilização do mesmo na 

análise e modelagem do comportamento do solo AV apresentado nos capítulos 6 e 7. 

5.1 ENSAIOS TRIAXIAIS EM CORPOS DE PROVA INDEFORMADOS 

Neste item serão apresentados brevemente os resultados dos ensaios triaxiais, convencionais e 

com sucção controlada, executados por Pereira (2006). Estes resultados são apresentados com 

o intuito de possibilitar avaliar o comportamento do material e as considerações realizadas na 

modelagem do comportamento mecânico do mesmo. 

A identificação dos corpos de prova e dos ensaios triaxiais utilizada nas tabelas e nos gráficos 

apresentados nesta tese é feita por uma seqüência de letras e números. A identificação dos 

ensaios não saturados é dividida em quatro partes. A primeira identifica o tipo de ensaio 

realizado no corpo de prova, utilizando as letras “T” para os ensaios triaxiais, a letra “C” para 

os ensaios de cisalhamento direto e a letra “H” para os ensaios hollow cylinder. A segunda 

parte indica a condição de drenagem dos ensaios, sendo a letra “D” para ensaios drenados e as 

letras “ND” para ensaios não drenados. Depois das letras aparece uma sequência de números 

separados pela letra “s”, os números na frente da letra “s” indicam o valor da tensão de 

confinamento efetiva, após a letra “s” tem-se o valor da sucção matricial inicial à qual o corpo 

de prova foi submetido (a unidade é kPa). Na última parte identifica-se a forma de moldagem 
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do corpo de prova, sendo “I” para indeformados e “R” para remoldado. Por exemplo, um 

ensaio triaxial com sucção controlada drenado com uma tensão de confinamento efetiva 

inicial de 100 kPa e uma sucção de 150 kPa em um corpo de prova indeformado é 

identificado, nas tabelas e gráficos, como “TD100s150I”. 

Já a identificação dos ensaios triaxiais convencionais (saturados) apresenta a mesma estrutura 

citada anteriormente, porém o número apresentado indica exclusivamente a tensão de 

confinamento de ensaio. Por exemplo, um ensaio triaxial convencional drenado, com uma 

tensão de confinamento efetiva inicial de 100 kPa, em um corpo de prova remoldado é 

identificado, nas tabelas e gráficos, como “TD100R”. 

Os resultados dos ensaios serão apresentados na forma de gráficos com as seguintes curvas: 

(i) tensão versus deformação axial (q versus a); (ii) deformação axial versus excesso de 

poropressão - ensaio não drenado; (iii) deformação volumétrica versus deformação axial (v 

versus a) - ensaio drenado; (iv) oct versus oct; (v) oct versus sucção. 

5.1.1. Ensaios triaxiais convencionais executados em corpos de prova 

indeformados 

Foram executados sete ensaios triaxiais convencionais em corpos de prova moldados na 

forma indeformada (Pereira, 2006). Destes, quatro foram realizados na condição drenada e 

três na condição não drenada. As tensões de confinamento efetivas iniciais aplicadas nos 

ensaios triaxiais convencionais em corpos de prova indeformados foram de: 50, 100, 200 e 

350 kPa para os ensaios drenados, e 50, 150 e 500 kPa para os ensaios não drenados.  

A velocidade de ensaio utilizada durante a fase de cisalhamento foi de 0,013%/min para os 

ensaios drenados e 0,045%/min para os ensaios não drenados (item 4.2.6.1). 

A Tabela 5.1 apresenta as características iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

triaxiais convencionais nos corpos de prova indeformados. 
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Tabela 5.1. Características iniciais dos corpos de prova 
indeformados drenados e não drenados (Pereira, 2006). 

 
 

A Figura 5.1 apresenta as curvas q versus a e a versus v para os ensaios triaxiais 

convencionais drenados executados por Pereira (2006) em corpos de prova indeformados. 

 

Figura 5.1. Curvas q versus a e  a versus v, dos ensaios triaxiais 
convencionais drenados em corpos de prova indeformados executados 
por Pereira (2006). 
 

As curvas de q versus a apresentam um comportamento similar a um solo normalmente 

adensado (sem ocorrência de pico). A curva do ensaio TD350I apresenta pequenos acréscimos 

de resistência, em forma de patamares, devido às interrupções ocorridas durante a fase de 

cisalhamento do ensaio (variações na rede elétrica). 

e0 wi (%) Si (%) e S (%)

96,5TND500I 0,95 25,2 74,3 0,95

TND150I 0,91 22,7 69,7 0,91 87,3

TND50I 0,94 24,2 71,9 0,94 86,0

TD350I 0,92 23,9 72,3 0,87 88,0

TD200I 0,66 18,5 78,3 0,63 88,0

TD100I 1,17 37,3 89,2 1,15 98,5

CP
Iniciais Após Consolidação

TD50I 0,85 22,3 73,7 0,85 100,0

e0 - índice de vazio inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de 

saturação inicial; e - índice de vazio após consolidação; S - Grau de 
saturação após consolidação
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Nas curvas de a versus v, é possível observar que todos os corpos de prova apresentam 

comportamento de redução de volume. As maiores variações de volume dos corpos de prova 

ensaiados ocorreram para as maiores tensões de confinamento efetivas. 

A Figura 5.2 apresenta as curvas q versus a e excesso de poropressão versus a para os 

ensaios triaxiais convencionais não drenados executados por Pereira (2006) em corpos de 

prova indeformados. 

 
Figura 5.2. Curvas q versus a e excesso de poropressãoversus a, dos 
ensaios triaxiais convencionais não drenados em corpos de prova 
indeformados executados por Pereira (2006). 

Na Figura 5.2 observa-se, nas curvas de q versus a, a ocorrência de um pico, não muito 

pronunciado para os ensaios TND150I e TND500I. Já a curva do ensaio TND50I apresenta 

valores de q crescentes com a. Com uma deformação axial aproximada de 6% para TND500I 

e 3% para TND150I, essas curvas já aparecem com valores de tensão cisalhante mobilizada e 

excesso de poropressão estabilizados.   

A curva de excesso de poropressão versus a do ensaio TND50I atinge um valor máximo e 

depois começa a diminuir o excesso de poropressão. Dadas as características do Solo AV 

(como a ocorrência de microporos), pode-se esperar tal comportamento para baixas tensões de 

confinamento iniciais. 
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Os pontos das trajetórias de tensões efetivas plotados no gráfico q versus p’, apresentados nas 

equações 5.1 e 5.2 para o caso de simetria axial (’2 = ’3 ; ’2 = ’3), foram utilizados para a 

determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

2

'' 31  
q     (5.1) 

 
2

''
' 31  
p    (5.2) 

As trajetórias de tensões efetivas para todos os ensaios triaxiais convencionais em corpos de 

prova indeformadas executados por Pereira (2006) são apresentadas na Figura 5.3 através do 

gráfico oct versus p’ ou oct. 

 
Figura 5.3. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct, com as 
trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais convencionais drenados e 
não drenados em corpos de prova indeformados executados por 
Pereira (2006). 

A partir das trajetórias de tensões efetivas obtidas nos ensaios drenados e não drenados 

ajustou-se uma envoltória de resistência ao cisalhamento a partir de valores de q máximo 

obtidos nas curvas q versus a.  

Observando-se a envoltória de resistência ao cisalhamento, indicada na Figura 5.3, nota-se 

que o ponto de ruptura de algumas trajetórias de tensões efetivas não atinge esta envoltória de 

ruptura, principalmente para os ensaios TD200I, que a ultrapassa (relacionado ao valor do 
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índice de vazios menos que dos outros corpos de prova), e TD350I, tende a encontrar a 

ruptura para maiores tensões. Os parâmetros efetivos de resistência ao cisalhamento para esta 

envoltória de resistência ao cisalhamento apresentam um valor de ângulo de atrito (’) de 

33,1º e um intercepto coesivo (c’) de 17,8 kPa. 

Na mesma figura observa-se uma linha denominada LEC (Linha de Estados Críticos) 

determinada para os ensaios triaxiais saturados drenados e não drenados executados, com 

exceção dos ensaios TD350I e TND50I (Figura 5.1 e Figura 5.2).  A partir das correlações 

observadas na literatura, para os ensaios triaxiais indeformados, o parâmetro “M” apresenta 

um valor de 1,38 e o ângulo de atrito de estado crítico (’c) apresenta um valor de 34,2º. O 

valor de intercepto coesivo determinado foi de 18,9 kPa.  

A Tabela 5.2 apresenta os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento para os 

corpos de prova indeformados.  

Tabela 5.2. Valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 
para os corpos de prova indeformados 

 

Tendo em vista que os parâmetros apresentados na Tabela 5.2 não foram obtidos para os 

mesmos níveis de tensão confinante estes não podem ser comparados entre si. 

Outros comentários relacionados aos parâmetros de resistência ao cisalhamento, além da 

avaliação conjunta com os resultados de outros ensaios, serão apresentados e discutidos no 

capítulo 6. 

5.1.2. Ensaios triaxiais com sucção controlada executados em corpos de 

prova indeformados 

Foram executados 17 ensaios triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 

indeformados para diferentes níveis de sucção (sucção mátrica = ua – uw; aplicada pela técnica 

da translação de eixos) e para diferentes tensões normais líquidas (n – ua). 

Envoltória ' (°) c' (kPa)

Ruptura 31,1 17,8

Estaco Crítico 34,2 18,9

Indeformados
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As tensões normais líquidas aplicadas aos corpos de prova foram: 50, 100, 150 e 200 kPa; e 

os níveis de sucção mátrica: 25, 50, 75, 100 e 150 kPa. Os ensaios tiveram a sua fase de 

cisalhamento realizada a uma velocidade constante de 0,1 %/min. As características iniciais 

dos corpos de prova utilizados nos ensaios são apresentadas na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3. Características iniciais dos corpos de prova. 

 

Na sequência, serão apresentadas as curvas q versus a para os ensaios triaxiais executados. 

Os ensaios foram avaliados para cada nível de tensão normal líquida de ensaio, permitindo 

uma avaliação da influência sucção na resistência ao cisalhamento. Como os corpos de prova 

foram cisalhados para diferentes níveis de tensões a avaliação das curvas será apresentada em 

termos de níveis de deformação axial. 

A Figura 5.4 apresenta as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal líquida de 

50 kPa, para os níveis de sucção de, 25, 50, 100 e 150 kPa, acrescidos do ensaio triaxial 

saturado para uma tensão de confinamento efetiva de 50 kPa. 

e0 wi (%) Si (%) e0 wi (%) Si (%)

0,87

Iniciais

76,0 0,88

0,96

CP
Iniciais

ef

TD50s25I 0,80 25,0*

25,0* 67,7

25,7 75,1 0,91

TD150s50I_rep

0,90

TD50s100I

87,5

24,1

ef

TD150s25I 0,98 26,5

1,03

0,92

TD100s25I

1,02

25,0*

0,72

1,04

TD50s50I 0,96 24,1 70,5

0,99

TD100s75I

0,91

25,0*

74,1

0,99

TD50s150I 1,00 25,4 71,3

TD100s100I 1,26

1,07

55,6

88,2

1,03

TD100s50I

1,02 68,4

CP

TD150s75I

TD150s100I_rep

e0 - índice de vazios inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de saturação inicial; ef - índice de vazios após 

consolidação. * - valores de teor de umidade corrigidos; rep - ensaio repetido

TD200s75I

TD150s50I

0,92 25,2 76,5 0,80

TD150s100I 1,00 25,0* 69,8 0,98

25,0* 75,3 0,88

TD150s150I 0,95 25,0* 72,0 0,93

TD100s150I 1,08 25,5 66,2

1,18

0,93

25,0*

1,02 25,0* 68,6

1.,01 25,0* 69,6 0,98
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Figura 5.4. Curvas q versus a e  a versus v, dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova indeformados 
para uma tensão de confinamento efetiva de 50 kPa. 

Aliado às curvas de ensaio apresentadas na Figura 5.4, a Tabela 5.4 apresenta os valores de 

tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.4. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes 
níveis de deformação axial para os ensaios de tensão normal líquida 

de 50 kPa. (*) ensaio finalizado para deformação axial inferior 

 

Comparando-se as curvas q versus a da Figura 5.4 e os valores da Tabela 5.4, fica evidente a 

influência da sucção na resistência ao cisalhamento do material. As curvas q versus a  

começam a apresentar comportamento diferente já a baixos valores de deformação axial (em 

torno de 2%) como confirmado pelos valores da Tabela 5.4. Todos os ensaios não saturados 

apresentaram o valor máximo de tensão cisalhante mobilizada entre as deformações axiais de 

12 e 15%. 

Comparando o ensaio TD50I (condição saturada) com o ensaio TD50s25I (sucção de 25 kPa), 

tem-se um acréscimo de aproximadamente 50 kPa na tensão cisalhante mobilizada já a baixos 
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366,0372,2

160,6

327,2

349,4

374,0

*

239,7
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344,3 356,3 346,0

TD50s150I 374,8 360,9
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284,4

320,8

341,6

353,8

234,6

TD50s50I 329,0 326,6

206,8

251,9

242,2

289,0 322,3

244,8

177,8 161,5

Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)

156,6 166,3 165,2

249,0TD50s25I 253,5

CP

TD50I

TD50s100I
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valores de deformação axial, podendo chegar a 80 kPa em termos de valores máximos.  Os 

acréscimos na tensão cisalhante mobilizada entre o nível de sucção de 25 kPa e 50 kPa foram 

de aproximadamente 45 kPa para baixo valores de deformação axial e 75 kPa, em termos de 

tensão cisalhante mobilizada máxima. Já, entre os níveis de sucção de 50, 100 e 150 kPa, a 

variação da tensão cisalhante mobilizada foi inferior a 30 kPa para todos os níveis de 

deformação axial. As curvas apresentadas não mostram um pico claramente definidos, 

entretanto nota-se um máximo seguido de pequena queda nos valores resistência ao 

cisalhamento. 

Avaliando-se os valores de índice de vazios (Tabelas 5.1 e 5.3) após a fase de consolidação e 

equalização dos ensaios triaxiais acima, nota-se que os ensaios TD50I e TD50s25I apresentam 

os menores valores de índice de vazios, já o ensaio TD50s150I apresenta o maior valor. Estes 

valores variam de 0,72 a 0,92. 

De maneira geral é possível relacionar o nível de sucção com a variação volumétrica, ou seja, 

para os maiores níveis de sucção observam-se nestes ensaios maiores variações volumétricas. 

Esta situação não é válida para o ensaio TD50s100I que apresenta variação volumétrica 

próxima à do ensaio TD50I. 

A Figura 5.5 apresenta as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal líquida de 

100 kPa, para os níveis de sucção de, 25, 50, 75, 100 e 150 kPa, acrescidos do ensaio triaxial 

saturado para uma tensão de confinamento efetiva de 100 kPa. 

 
Figura 5.5. Curvas q versus a e  a versus v, dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova indeformados 
para uma tensão de confinamento efetiva de 100 kPa. 
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Aliado às curvas da Figura 5.5, a Tabela 5.5 apresenta os valores de tensão cisalhante 

mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.5. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes 
níveis de deformação axial, para os ensaios realizados com tensão 

normal líquida de 100 kPa. 

  

A análise das curvas q versus a e v versus a, apresentadas na Figura 5.5 e dos valores de 

tensão cisalhante mobilizasa, apresentados na Tabela 5.5, mostra a influência da sucção na 

resistência ao cisalhamento já para baixos valores de deformação axial, inferiores a 2%. O 

maior acréscimo da tensão cisalhante mobilizasa se dá entre os níveis de deformação axial de 

2 a 5%. 

Comparando o ensaio triaxial na condição saturada (TD100I) com o ensaio realizado na 

sucção de 25 kPa (TD100s25I) observou-se um acréscimo de tensão cisalhante mobilizasa de 

aproximadamente 170 kPa; nota-se que os valores de índice de vazios apresentam 

considerável diferença. A variação da tensão cisalhante mobilizasa entre os ensaios para 

níveis de sucção variando de 25 e 50 kPa é superior a 70 kPa já para uma deformação axial de 

2%. Entre os níveis de sucção de 50 e 75 kPa esta diferença é superior a 20 kPa, chegando a 

próximo de 60 kPa em termos de tensão cisalhante mobilizasa. Esta variação pode ser 

atribuída diretamente ao incremento de sucção, tendo em vista que os índices de vazios para 

estes corpos de prova encontram-se próximos a 1,0. 

A queda abrupta de tensão cisalhante mobilizasa observada na curva q versus a do ensaio 

TD100s100I foi ocasionada por problemas durante a execução do ensaio e esta queda não foi 

considerada nas avaliações de resistência. Para os ensaios triaxiais com níveis de sucção de 

100 e 150 kPa , realizados no mesmo nível de tensão normal líquida, observam-se valores de 

tensão cisalhante mobilizasa inferiores, no nível de sucção de 75 kPa já para valores de 

deformação axial de 2%, que permanecem em todos os níveis de deformação axial. 

2% 5% 10% 12% 15% Máximo Último

437,6

277,0 383,6

526,8 498,3

450,1 464,4

528,8

269,6

321,7

TD100s100I

TD100s50I

TD100s150I

528,9 475,2

483,0489,5

306,5 475,2

487,0

511,1

TD100s75I 581,1 569,2

451,4

344,4 478,3

525,2

575,8

273,3

573,5

199,0 246,4

559,3

535,4 537,0

265,3 271,0 267,2

TD100s25I 444,4 443,0249,8 341,0 403,2 418,2 441,5

TD100I

Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)
CP
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O corpo de prova do ensaio triaxial TD100s100I apresenta um valor de índice de vazios de 

1,18, valor este superior aos apresentados pelos corpos de prova com sucção de 75 e 50 kPa, o 

que pode ser uma explicação para a menor tensão cisalhante mobilizasa observada. 

Entretanto, para o ensaio TD100s150I tem-se um valor de índice de vazios de 1,03, próximo 

aos índices de vazios dos outros corpos de prova; desta forma, a queda da tensão cisalhante 

mobilizasa estaria associada ao acréscimo da sucção.  

As curvas q versus a não apresentam picos definidos; os ensaios triaxiais TD100I, 

TD100s25I, e TD100s150I apresentam, para uma deformação axial superior a 15%, valores 

de resistência ao cisalhamento praticamente constante. 

Para a tensão normal líquida de 100 kPa, a curva v versus a que apresenta a maior redução 

de volume corresponde ao corpo de prova TD100s150I. Já, para os demais corpos de prova, 

não houve grande variação volumétrica com relação à variação de sucção. 

Na Figura 5.6 são apresentadas as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal 

líquida de 150 kPa, para os níveis de sucção de 25, 50, 75, 100 e 150 kPa, acrescidos do 

ensaio triaxial saturado para uma tensão de confinamento efetiva de 150 kPa. 

 

Figura 5.6. Curvas q versus a e  a versus v, dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova indeformados 
para uma tensão de confinamento efetiva de 150 kPa. 

Aliado às curvas apresentadas na Figura 5.6 a Tabela 5.6 apresenta os valores de tensão 

cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 
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Tabela 5.6. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis 
de deformação axial para os ensaios com tensão normal líquida de 150 kPa. 

 

Com o intuito de avaliar a influência da sucção na resistência ao cisalhamento, foi adicionado 

o ensaio triaxial TD150I, apresentado por Bressani et al. (2005), o qual foi executado em um 

corpo de prova indeformado no mesmo material utilizado neste estudo. 

As curvas q versus a apresentadas na Figura 5.6 tem comportamento variável em função dos 

níveis de deformação axial e de sucção. Como observado nestas curvas e nos dados 

apresentados na Tabela 5.6, nota-se a presença de “dois grupos” de comportamento para 

baixos valores de deformação axial. As curvas q versus a com menores valores de tensão 

cisalhante mobilizada ocorrem para a condição saturada e para os níveis de sucção de 25 e 50 

kPa. Já para os níveis de sucção de 75, 100 e 150kPa, observam-se valores de tensão 

cisalhante mobilizada superiores. Este comportamento é verificado, para este nível de tensão 

normal líquida, até uma deformação axial entre 5 e 10%.  

Para maiores deformações axiais, as curvas q versus a mostram comportamentos mais 

variáveis. O ensaio TD150s25I (com sucção de 25 kPa) começa a apresentar um valor de 

tensão cisalhante mobilizada superior ao ensaio na condição saturada (TD150I) para 

deformações axiais superiores a 8%. Ambos os corpos de prova apresentam valores de índice 

de vazios próximos a 0,9. Os ensaios TD150s25I e TD150s50I apresentam curvas q versus a 

com valores de tensão cisalhante mobilizada (sempre inferiores a 20 kPa) e índice de vazios 

(aproximadamente 1,0) muito próximos. Assim como observado para a tensão normal líquida 

de 100 kPa, os corpos de prova com sucção de 100 e 150 kPa (TD150s100I e TD150s150I) 

mostram queda de tensão cisalhante mobilizada quando comparados ao ensaio com nível de 

sucção de 75 kPa para deformações axiais elevadas (acima de 15%). Entretanto, os valores de 

2% 5% 10% 12% 15% Máximo Último

203,4

184,8

184,9

271,5

258,9

268,5

318,9

340,3

333,3

406,4

423,4

508,6

513,5

459,9

525,2447,1

447,1

326,4

370,8

387,5

492,4

465,1

442,3

479,6

361,8

475,9

428,8

418,5

TD150s25I

TD150I*

260,3TD150s150I 244,1 341,2 520,7 520,7

463,4

562,3

478,3

TD150s100I 465,0

TD150s100I_rep 562,3

259,7

240,8

338,4

347,5

511,6 501,9

TD150s75I 568,2 566,6330,7

279,9

239,7

398,7

432,0 432,0

TD150s50I 443,0 443,0

324,6333,9

Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)
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tensão cisalhante mobilizada observados nos ensaios TD150s100I e TD150s150I apresentam-

se superiores ao valor apresentado pelo corpo de prova com sucção de 50 kPa.  

As curvas v versus a da Figura 5.6 apresentaram maior redução de volume da condição 

saturada para a condição não saturada.  O ensaio TD150s75I, que tem o maior valor de tensão 

cisalhante mobilizada, apresenta maior redução de volume quando comparado aos outros 

níveis de sucção. Para baixos valores de deformação axial (inferiores a 4%) os corpos de 

prova não saturados apresentam redução volumétrica similar. 

Na Figura 5.7 são apresentadas as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal 

líquida de 200 kPa e para o nível de sucção de 75 kPa, além dos resultados do ensaio triaxial 

saturado para uma tensão de confinamento efetiva de 200 kPa. 

 

Figura 5.7. Curvas q versus a e  a versus v, dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova indeformados 
para uma tensão de confinamento efetiva de 200 kPa. 

Aliado às curvas apresentadas na Figura 5.7, a Tabela 5.7 apresenta os valores de tensão 

cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.7. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes 
níveis de deformação axial para os ensaios com tensão normal líquida 

de 200 kPa. 

 

2% 5% 10% 12% 15% Máximo Último

392,1

430,4

560,9

505,0

694,9

525,5

728,6 761,0TD200s75I 796,2 796,2

TD200I 544,4 543,3539,8331,8

Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)
CP
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O objetivo da execução do ensaio triaxial TD200s75I foi contribuir para o entendimento do 

comportamento observado nos ensaios realizados com tensões normais líquidas de 100 e 150 

kPa, no nível de sucção de 75 kPa, conforme comentado anteriormente. 

Em relação à Figura 5.7, a curva q versus a do ensaio triaxial TD200s75I apresenta um valor 

de tensão cisalhante mobilizada aproximadamente 50% superior ao valor observado no ensaio 

TD200I, mesmo tendo o corpo de prova do ensaio TD200I um valor de índice de vazios de 

0,63, enquanto o ensaio TD200s75I apresentou um índice de vazios de 0,98.  Em relação às 

curvas v versus a, observa-se que o ensaio triaxial TD200s75I apresenta maior variação 

volumétrica que o ensaio realizado na condição saturada. 

Avaliando-se todos os ensaios triaxiais com resultados apresentados nas Figuras 5.4 a 5.7, 

observou-se que as curvas v versus a apresentam grande oscilação nos valores medidos, 

sendo que esta variação pode estar diretamente relacionada à metodologia de determinação da 

variação volumétrica, a partir da medição do volume de água que entra ou sai da câmara 

triaxial durante o ensaio. Com exceção do ensaio realizado para um nível de sucção de 100 

kPa, as outras curvas apresentaram comportamento muito próximo, sem a estabilização das 

deformações volumétricas para os níveis de deformação axial elevados. Por outro lado, 

observa-se a variabilidade dos índices de vazios destes ensaios, que pode estar associada à 

tensão normal líquida dos mesmos ensaios e/ou à heterogeneidade dos corpos de provas na 

condição indeformada. 

As Figuras 5.8 a 5.12 apresentam as trajetórias de oct versus p’ ou oct’ para os níveis de 

sucção ensaiados (25, 50, 75, 100 e 150 kPa). A utilização destes invariantes de tensões 

octaédricas efetivas para representação dos resultados dos ensaios triaxiais possibilita a sua 

comparação com os ensaios hollow cylinder apresentados na seqüência deste capítulo. Os 

invariantes de tensões efetivas utilizados nas Figuras 5.8 a 5.12 são definidos pelas equações 

5.3 e 5.4. 

    31 .2
3

1
''   octp    (5.3) 

    313

2  oct     (5.4) 
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Conforme citado anteriormente em alguns ensaios, as curvas de tensão cisalhante apresentam 

um comportamento crescente com a deformação axial. Em função deste, para alguns ensaios, 

é difícil estimar os parâmetros de resistência ao cisalhamento efetivos (c’ e ) em função do 

nível de sucção ao qual o material ensaiado foi submetido.  

 

Para amenizar este problema, alguns ensaios (com tensões normais líquidas de 150 e 200 kPa) 

tiveram seus resultados ajustados de forma hiperbólica para deformações axiais acima de 

18%. Primeiramente ajustou-se a curva tensão cisalhante versus deformação axial, de acordo 

com a equação 5.5, determinando-se o valor de resistência ao cisalhamento (q máximo). 

Posteriormente, com este valor de resistência, estes pontos foram plotados nas respectivas 

trajetórias de tensões no espaço oct versus p’ / oct’. para determinar os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento (Figuras 5.8 a 5.12). 

ba
q

a

a

.



    (5.5) 

Onde  q é a resistência ao cisalhamento 

  a é a deformação axial; 

  a e b são os parâmetros de ajuste da curva. 

  

Figura 5.8. Trajetórias de tensões efetivas oct versus p’ou oct’, com 
as trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados, realizados por Pereira (2006) em corpos de prova 
indeformados para um nível de sucção de 25 kPa. 

oc
t(

kP
a)
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Figura 5.9. Trajetórias de tensões efetivas oct versus p’ou oct’, com 
as trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados, realizados por Pereira (2006) em corpos de prova 
indeformados para um nível de sucção de 50 kPa. 

 

Figura 5.10. Trajetórias de tensões efetivas oct versus p’ou oct’, com 
as trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados, realizados por Pereira (2006) em corpos de prova 
indeformados para um nível de sucção de 75 kPa. 
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Figura 5.11. Trajetórias de tensões efetivas oct versus p’ou oct’, com 
as trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados, realizados por Pereira (2006) em corpos de prova 
indeformados para um nível de sucção de 100 kPa. 

 

Figura 5.12. Trajetórias de tensões efetivas oct versus p’ou oct’, com 
as trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados, realizados por Pereira (2006) em corpos de prova 
indeformados para um nível de sucção de 150 kPa. 

As envoltórias de resistência ao cisalhamento apresentadas nas Figuras 5.8 a 5.12 foram 

plotadas em termos de valores q máximo. Estas envoltórias permitem determinar os valores 

dos parâmetros de resistência ao cisalhamento c’ e ’ para cada nível de sucção adotado. A 

influência da sucção nestas envoltórias ocorre, principalmente, pela variação do intercepto 

coesivo com relação a cada nível de sucção ensaiado.  Os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento efetivos avaliados, intercepto coesivo (c’) e ângulo de atrito interno efetivo (’), 

determinados a partir das envoltórias de ruptura são apresentados e discutidos posteriormente 

no item 6.3.2.2. 
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Os ensaios triaxiais drenados com sucção controlada apresentam um valor de p’ ou oct’ 

inicial (relativo à tensão confinante = 3 e 1 = zero), que vai crescendo durante a fase de 

cisalhamento (em função de 1) até atingir um valor máximo na ruptura. Para avaliar o 

comportamento do solo AV no plano oct versus sucção, é necessário que os resultados para 

diferentes níveis de oct’, sejam rebatidos para a origem da envoltória do plano oct versus 

sucção, ou seja, para o valor de oct’ igual a zero. Oliveira (2004) apresenta o procedimento 

necessário para tal avaliação, que resumidamente pode ser representado pela Equação 5.6. 

)tan1.(  reb       (5.6) 

Onde  reb é o valor de resistência ao cisalhamento no plano oct igual a zero. 

   é o valor de resistência ao cisalhamento; 

   é o parâmetros relativo ao ângulo de atrito interno do solo. 

A determinação do parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado passa pela 

avaliação dos resultados obtidos no plano oct  versus sucção.  Este plano intercepta o plano 

oct versus oct’para um valor de oct’  igual a zero. Os invariantes de tensão (p’ e sucção) são 

apresentados na forma definida por Fredlund e Rahardjo (1993), nas equações 5.7 e 5.8. 

aup 



3

.2
' 31 

    
  (5.7) 

wa uusucção        (5.8) 

 

A Figura 5.13 apresenta a envoltória de oct versus sucção para todas as tensões normais 

líquidas ensaiadas. Os valores de tensão cisalhante mobilizada considerados no gráfico são os 

mesmos apresentados no plano oct versus oct’. Nesta figura são apresentadas as envoltórias 

para três níveis de deformação axial, de 2 e 12%, além dos valores de resistência máximos 

obtidos. Têm-se, como exceção, os ensaios para a tensão normal líquida de 150 kPa, em que 

os resultados apresentados foram ajustados de forma hiperbólica, por não terem apresentado 

valores de tensão cisalhante mobilizada constante com a deformação axial, até o nível de 

deformação axial ao qual o ensaios foi submetido. Neste plano é possível visualizar a 

influência da sucção na resistência ao cisalhamento, representada pelo parâmetro de 

resistência ao cisalhamento não saturado, o ângulo de atrito interno com respeito à sucção, b. 
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Figura 5.13. Envoltórias de oct versus sucção, para os ensaios 
triaxiais com sucção controlada drenados realizados por Pereira 
(2006) em corpos de prova indeformados, para diferentes níveis de 
deformação. a) valores de tensão cisalhante mobilizada máximos; b) 
valores para 12% de deformação axial; c) valores para 2% de 
deformação axial. 

Na Figura 5.13 (a), os valores apresentados nas curvas para a sucção igual a zero são os 

obtidos a partir de ensaios triaxiais convencionais (saturados) para os valores de resistência 

máximos. O solo AV apresenta um comportamento bilinear, sendo o nível de sucção de 75 

kPa o que define a mudança de comportamento do solo. Para a tensão normal líquida de 50 

kPa não é possível afirmar a ocorrência de pico de resistência ao cisalhamento no nível de 

sucção de 75 kPa pela ausência de resultados.  Enfatiza-se que o ensaio para a tensão normal 

líquida de 200 kPa e para o nível de sucção de 75 kPa confirma a existência de pico de tensão 

cisalhante mobilizada para as tensões normais líquidas de 100 e 150 kPa. Cabe ressaltar que, 

para a tensão normal líquida de 150 kPa, os resultados dos ensaios triaxiais foram ajustados 

de forma hiperbólica. 

O comportamento do primeiro trecho da curva oct versus sucção da Figura 5.13 (a) apresenta 

um acréscimo de tensão cisalhante mobilizada linear da condição saturada até uma sucção de 

75 kPa.  Já o segundo trecho, a partir de uma sucção de 75 kPa, apresenta um queda nos 

valores de tensão cisalhante mobilizada. 

A Figura 5.13 (b) apresenta os valores de resistência ao cisalhamento para um nível de 

deformação axial de 12%. Neste nível, as curvas oct versus sucção apresentam um 

comportamento idêntico ao obtido considerando-se os valores de tensão máximos. A exceção 

é para a tensão normal líquida de 150 kPa, que apresenta valores de tensão cisalhante 
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mobilizada inferiores ao da tensão normal líquida de 100 kPa para os níveis de sucção de 25 a 

75 kPa. Tal comportamento pode ser explicado pelo formato da curva oct versus sucção que 

não apresenta tendência de estabilização no valor de resistência ao cisalhamento para altos 

valores de deformação axial. Para este nível de deformação, já é evidente a bilinearidade das 

envoltórias de tensão cisalhante mobilizada. Para as tensões normais líquidas de 100 e 200 

kPa, nota-se a presença de altos valores de tensão cisalhante mobilizada. 

Como já esperado, a Figura 5.13 (c) apresenta, para valores de tensão cisalhante mobilizada a 

2% de deformação axial, envoltórias próximos para as diferentes tensões normais líquidas de 

ensaio. Nesta situação os valores de tensão cisalhante mobilizada, para alguns níveis de 

sucção e para a tensão normal líquida de 150 kPa, são inferiores aos valores obtidos para a 

tensão normal líquida de 50 kPa. A bilinearidade, observada nas envoltórias de resistência ao 

cisalhamento para outros níveis de deformação axial, já pode ser observada para este nível de 

deformação axial.   

Ainda na Figura 5.13, principalmente em (a) e (b), observa-se que ambas as curvas oct versus 

sucção com tensões normais líquidas de 100 e 150 kPa apresentam uma pequena queda na 

tensão cisalhante mobilizada para sucções superiores a 100 kPa. Já para a tensão normal 

líquida de 50 kPa, observa-se um incremento menos acentuado na tensão cisalhante 

mobilizada com o aumento da sucção após um nível de sucção de 50 kPa. 

A determinação do parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado (b), com os 

comentários e análises adicionais, está apresentado no item 6.3.2.5, juntamente com a 

comparação entre os valores de b obtidos para Solo AV na condição remoldada. 

5.2 ENSAIOS TRIAXIAIS E HOLLOW CYLINDER EM CORPOS DE 

PROVA REMOLDADOS 

Neste item são apresentados os resultados dos ensaios triaxiais, convencionais e com sucção 

controlada, e hollow cylinder executados em corpos de prova na condição remoldada. 

 

5.2.1. Ensaios Triaxiais Convencionais e com Sucção Controlada 

Os resultados dos ensaios triaxiais convencionais e com sucção controlada executados nesta 

pesquisa são apresentados na forma das seguintes curvas: (i) tensão versus deformação axial 
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(q versus a); (ii) deformação volumétrica versus deformação axial (v versus a) - ensaio 

drenado; (iii) p’ / oct versus oct; (iv) oct versus sucção. 

 

5.2.1.1. Ensaios triaxiais convencionais executados em corpos de prova remoldados 

Executou-se, em corpos de prova remoldados, um total de 12 ensaios triaxiais convencionais 

drenados em diferentes tensões de confinamento efetivas. Os valores das tensões de 

confinamento efetivas destes ensaios foram: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 e 500 kPa. A 

Tabela 5.8 apresenta as características iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

triaxiais convencionais realizados com corpos de prova remoldados. Os corpos de prova 

identificados por TD50R* e TD200R* foram executados por Pereira (2006). 

Tabela 5.8. Características iniciais dos corpos de prova. 

 
 

A Figura 5.14 apresenta as curvas q versus a e v versus a para os ensaios triaxiais 

convencionais drenados executados em corpos de prova remoldados.  

Com exceção dos ensaios TD50R e TD75R, todos os ensaios foram executados com 

drenagem radial e em ambas as extremidades do corpo de prova durante o cisalhamento, com 

o intuito de evitar a ocorrência de excessos de poropressão.  

e0 wi (%) Si (%) e S (%)

e0 - índice de vazios inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de 
saturação inicial; e - índice de vazios após consolidação; S - Grau de 
saturação após consolidação. (*) ensaios de Pereira (2006); rep - 
ensaio repetido

CP
Iniciais Após Consolidação

TD50R* 1,01 24,2 67,1 1,00 87,0

TD50R 1,00 24,9 70,0 0,98 87,4

TD50R_rep 1,00 24,9 69,5 0,99 94,8

TD75R 1,00 24,5 68,4 0,98 88,5

TD75R_rep 1,00 25,6 71,4 0,99 93,1

TD100R 0,98 24,8 70,2 0,96 85,6

TD150R 1,00 25,5 71,4 0,93 88,5

90,5

TD200R 1,02 26,1 71,7 0,97 91,9

TD200R* 0,98 23,0 65,7 0,87

67,5 0,88

TD250R 1,03 25,6 69,3 0,92

TD300R

88,7

24,7

TD500R 1,01 26,0 71,8 0,76 98,0

90,51,02
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A decisão do uso desta drenagem extra ocorreu após a observação de excessos de poropressão 

em ensaios com tensão de confinamento efetiva superior a 100 kPa. Com a drenagem extra 

utilizada nestes ensaios, a velocidade de cisalhamento foi de 0,013%/min, mesma velocidade 

utilizada nos ensaios em corpos de prova indeformados (item 4.2.6.1). 

 

 

Figura 5.14. Curvas variação de q versus a e  a versus v, dos ensaios 
triaxiais convencionais drenados em corpos de prova remoldados. (rep 
– ensaio repetido) 

Nos resultados apresentados na Figura 5.14 fica evidente a influência da tensão de 

confinamento efetiva no valor de tensão cisalhante mobilizada. Esta influência consiste no 

acréscimo da tensão cisalhante mobilizada com o aumento da tensão de confinamento efetiva. 

O comportamento das curvas q versus a dos ensaios triaxiais saturados é característico de 

solos normalmente adensados para as tensões de confinamento efetivas de ensaio utilizadas. 

Isto se reflete nas curvas sem ocorrência de pico ou com pico não pronunciado. Tal 

comportamento é o esperado levando em consideração a condição remoldada dos corpos de 

prova ensaiados. 

Todas as curvas q versus a e v versus a apresentam tendência à estabilização para valores de 

deformação axial variando de 12 a 20%. Para os menores valores de tensão de confinamento 



139 
 

Comportamento Mecânico Saturado e Não Saturado de um Solo Coluvionar de Arenito 

efetiva, as curvas q versus a tendem a estabilizar, mantendo o valor da tensão cisalhante 

mobilizada constante a partir de uma deformação axial de aproximadamente 12%. Entretanto, 

para as curvas q versus a dos ensaios com tensão de confinamento efetiva superiores a 250 

kPa, observa-se uma leve queda no valor de tensão cisalhante mobilizada a partir de uma 

deformação axial de 25%, voltando a apresentar uma tendência à estabilização logo na 

seqüência.  

Para as tensões de confinamento efetivas iniciais de 50, 75 e 200 kPa, foram executados mais 

de um ensaio triaxial para melhor avaliar o comportamento deste material. Os resultados 

destas repetições mostram curvas coincidentes que corroboram os resultados obtidos e 

apresentados na Figura 5.14. 

As curvas v versus a apresentadas na Figura 5.14 indicam um comportamento de redução de 

volume durante o cisalhamento. Para a curva TD50R_rep, observa-se comportamento 

diferenciado em relação às demais curvas, podendo ser relacionado a problemas na medição 

da variação volumétrica durante a execução do ensaio. Os valores de deformação volumétrica 

máximos estão na ordem de 4 a 7%, mostrando que os corpos de prova apresentam uma 

pequena variação na redução de volume. Ao contrário do comportamento observado nas 

curvas q versus a, não é possível relacionar a tensão de confinamento efetiva com o valor de 

deformação volumétrica de acordo com a Figura 5.14. Nota-se que as curvas de deformação 

volumétrica tendem a estabilizar após atingirem a deformação axial entre 12 e 25%. De 

maneira geral é possível considerar um comportamento de estabilização da deformação 

volumétrica dos ensaios a partir de uma deformação axial de 25%. 

Os resultados dos ensaios triaxiais realizados indicam que o solo remoldado atingiu o estado 

crítico, sem variação dos valores de tensão cisalhante mobilizada e de deformação 

volumétrica com a deformação axial, com a exceção dos ensaios com tensões de 

confinamento efetivas superiores a 250 kPa. Nota-se que os valores dos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento para o estado crítico são muito próximos dos resultados dos 

parâmetros considerando-se os valores máximos obtidos nos ensaios. 

As trajetórias de tensões efetivas dos ensaios triaxiais realizados em corpos de prova 

remoldados são apresentadas na Figura 5.15, em termos de oct versus p’ ou oct. A partir 

destas trajetórias de tensões, ajustou-se uma envoltória de resistência ao cisalhamento linear a 
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partir dos valores máximos de oct e foi definida a LEC para o solo AV nas condições 

ensaiadas.  

 

              

              
Figura 5.15. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct dos ensaios 
triaxiais convencionais drenados em corpos de prova remoldados. (*) 
ensaios executados por Pereira (2006). (rep– ensaios repetidos). 

 

Considerando a envoltória de resistência ao cisalhamento obtida através do ajuste dos valores 

máximos de oct obtidos nos ensaios, os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

efetivos encontrados foram um intercepto coesivo (c’) de 23,5 kPa e um ângulo de atrito 

interno efetivo (’) de 30,2º. A partir da LEC apresentada na Figura 5.15, é possível 

determinar o valor do ângulo de atrito interno de estado crítico para o material nas condições 

ensaiadas. O valor do ângulo de estado interno de estado crítico (’c) é 31,1º. Este pode ser 

considerado muito próximo ao valor de ’. Em função da não existência de pico nas curvas 

oct versus a (Figura 5.14), já era esperada a ocorrência de valores de ’ e c’ próximos. A 

Tabela 5.9 apresenta os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento efetivos para os 

corpos de prova remoldados.  

Tabela 5.9. Valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 
para os corpos de prova remoldados 

  

oc
t
(k

P
a)

Envoltória  ' (°) c' (kPa)

30,2

31,1 21,4

23,5Ruptura

Estado Crítico

Remoldados
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5.2.1.2. Ensaios triaxiais com sucção controlada executados em corpos de prova remoldados. 

Foram executados 10 ensaios triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 

remoldados para diferentes níveis de sucção (sucção mátrica = ua – uw; aplicada pela técnica 

da translação de eixos) e para diferentes tensões normais líquidas (n – ua). 

Os níveis de sucção mátrica aplicados foram de 75, 100 e 150 kPa, para as tensões normais 

líquidas de 100, 150 e 200 kPa. Para a tensão normal líquida de 50 kPa, a sucção de ensaio foi 

de 150 kPa. As características iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios são 

apresentadas na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10. Características iniciais dos corpos de prova. 

 
Neste item os resultados obtidos dos ensaios são apresentados na forma dos seguintes 

gráficos: (i) tensão (q) versus deformação axial (a); (ii) deformação volumétrica versus 

deformação axial (a); (iii) oct versus p’; (iv) oct versus sucção mátrica. Os invariantes de 

tensão “q” e ”oct“ são apresentados nas equações 5.1 e 5.4. Já os invariantes de tensão (p’ e 

sucção) são apresentados na forma definida por Fredlund e Rahardjo (1993), nas equações 5.7 

e 5.8. 

As Figuras 5.16 a 5.19 apresentam as curvas q versus a e v versus a para todos os ensaios 

realizados no equipamento triaxial com sucção controlada. Cada figura apresenta as 

respectivas curvas para o mesmo valor de tensão normal líquida com diferentes níveis de 

sucção aplicados, incluindo o ensaio na condição saturada. A partir destes resultados é 

possível avaliar a influência da sucção na resistência ao cisalhamento do solo. 
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TD100s150R

24,4
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e0 - índice de vazios inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de saturação inicial; ef - índice de vazios 

após consolidação.
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68,3 0,86
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A Figura 5.16 apresenta as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal líquida de 

50 kPa e para o nível de sucção de 150 kPa, acrescido do ensaio na condição saturada para 

uma tensão de confinamento efetiva de 50 kPa. 

 

Figura 5.16. Curvas variação de q versus a e  a versus v, dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 
remoldados para uma tensão de confinamento efetiva de 50 kPa. 

Aliado às curvas apresentadas da Figura 5.16, a Tabela 5.11 apresenta os valores de tensão 

cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.11. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes 
níveis de deformação axial, para os ensaios com tensão normal líquida 

de 50 kPa. 

 

A partir dos dados apresentados, nota-se que a curva q versus a do ensaio não saturado 

TD50s150R mostra a influência da sucção já a baixos valores de deformação axial (inferiores 

a 2%).  

O ensaio TD50s150R apresenta um valor máximo de tensão cisalhante mobilizada próximo a 

10% de deformação axial; após nota-se uma queda até o final do ensaio. Entretanto, o valor de 

tensão cisalhante mobilizada obtido é ainda superior ao do ensaio realizado na condição 

saturada. 

2% 5% 10% 12% 15% Máximo Último

TD50s150R 296,1 243,8

117,5

195,5

131,9

255,6

CP

TD50R 156,7141,8

296,0

146,5

277,4

146,7

288,1

Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)

155,8
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Em relação às curvas v versus a, o ensaio triaxial TD50s150R apresenta menor deformação 

axial quando comparado ao ensaio TD50s0R. Isto pode ser resultado do menor índice de 

vazios deste ensaio. A mudança repentina na curva v versus a, deste ensaio para uma 

deformação axial de aproximadamente 22% está relacionada, provavelmente a um erro 

experimental ocorrido durante a execução do ensaio. 

A Figura 5.17 apresenta as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal líquida de 

100 kPa e para os níveis de sucção de 75, 100 e 150 kPa, juntamente com os resultados dos 

ensaios triaxiais saturados para uma tensão de confinamento efetiva de 100 kPa. 

 

Figura 5.17. Curvas variação de q versus a e  a versus v, dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 
remoldados para uma tensão de confinamento efetiva de 100 kPa. 

Aliado às curvas apresentadas na Figura 5.17 a Tabela 5.12 mostra os valores de tensão 

cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.12. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes 
níveis de deformação axial, para os ensaios com tensão normal líquida 

de 100 kPa. 
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Valores de tensão cisalhante mobilizada (q - kPa)

454,7



144 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

A análise conjunta das curvas q versus a destes ensaios com os resultados da Tabela 5.12 

possibilita identificar que a aplicação da sucção influencia na tensão cisalhante mobilizada do 

material já para baixos valores de deformação axial (2%). Neste nível de deformação, a tensão 

cisalhante mobilizada pode variar de 10 a 190 kPa dependendo do nível de sucção aplicado. O 

ensaio realizado para um nível de sucção de 100 kPa (TD100s100R) é o que apresenta o 

maior acréscimo de tensão cisalhante mobilizada quando comparado ao ensaio na condição 

saturada. 

Avaliando-se os valores de índice de vazios após a fase de consolidação e equalização dos 

ensaios listados na Tabela 5.12, nota-se que os índices de vazios apresentam valores 

próximos.  

Para a curva q versus a do ensaio triaxial TD100s75 kPa, nota-se, em uma deformação axial 

próxima a 20%, um comportamento de hardening desta curva com acréscimo de tensão 

cisalhante mobilizada. Este comportamento foi observado em outros ensaios na tensão normal 

líquida de 150 kPa. 

Para maiores valores de deformação axial (15 %), a comparação entre a condição saturada o 

ensaio para um nível de sucção de 75 kPa, observou-se uma diferença de aproximadamente 

140 kPa na tensão cisalhante mobilizada e para o nível de sucção 100 kPa, notou-se um 

acréscimo de aproximadamente 300 kPa na tensão cisalhante mobilizada.  

Os ensaios TD100s75R e TD100s150R, para uma deformação axial de 15%, apresentam 

valores de tensão cisalhante mobilizada próximos, porém inferiores aos do ensaio 

TD100s100R. Já a comparação dos valores de tensão cisalhante mobilizada, determinados 

para altos níveis de deformação axial, indica que os ensaios TD100s75R e TD100s100R 

apresentam valores próximos e superiores ao do ensaio TD100s150. 

As curvas v versus a para os ensaios TD100R e TD100s100R são praticamente coincidentes. 

Para os ensaios não saturados só foram observadas variações nesta curva para o início do 

ensaio TD100s100R, provavelmente relacionados à metodologia de determinação da variação 

volumétrica do corpo de prova. 

Na Figura 5.18 são apresentadas as curvas q versus a e v versus a para uma tensão normal 

líquida de 150 kPa e para os níveis de sucção de 75, 100 e 150 kPa, juntamente o ensaio na 

condição saturada para uma mesma tensão de confinamento efetiva. 
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Figura 5.18. Curvas q versus a e v versus a dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova remoldados (o 
ensaio TD150s150 corresponde a uma tensão de confinamento efetiva 
de 150 kPa). 

Aliado às curvas apresentadas na Figura 5.18, a Tabela 5.13 apresenta os valores de tensão 

cisalhante mobilizada para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.13. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis 
de deformação axial, para os ensaios com tensão normal líquida de 150 kPa. 

 

Os valores de índice de vazios, determinados após a fase de consolidação e de equalização, 

para os corpos de prova apresentados na Figura 5.18, são de aproximadamente 0,9, com 

exceção do ensaio TD150s150R, que apresenta um valor um pouco inferior, 0,83. 

Fica evidente a influência da sucção na resistência ao cisalhamento deste solo para os mesmos 

valores de tensão confinante efetiva. Esta influência é perceptível a baixos valores de 

deformação axial (2%) que já apresentam valores de tensão cisalhante mobilizada variando de 

70 a 144 kPa em comparação ao ensaio realizado na condição saturada. 
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Os ensaios triaxiais TD150s75R e TD150s100R apresentam valores de tensão cisalhante 

mobilizada crescentes com o aumento da deformação axial; este acréscimo de tensão ocorre 

mesmo para deformações axiais superiores a 15%, quando comparados aos valores últimos. Já 

os ensaios TD150R e TD150s150R mostram menor variação no valor da tensão cisalhante 

mobilizada a partir de uma deformação axial de 12%, quando comparada às outras curvas. 

Ao contrário do observado para os ensaios com corpos de prova indeformados, no caso dos 

corpos de prova remoldados, o ensaio realizado para o nível de sucção de 100 kPa 

(TD150s100R) apresenta valores de tensão cisalhante mobilizada bem superiores do que o 

ensaios para o nível de sucção de 75 kPa (TD150s75R). Entretanto, o ensaio TD150s75R 

começa a se aproximar ao ensaio TD150s100R para deformações axiais elevadas. Ambas as 

curvas apresentam um comportamento de “strain-hardening”. 

As curvas v versus a dos ensaios TD150s75R e TD150s100R são praticamente coincidentes 

e apresentam comportamento de aumento da deformação volumétrica condizente com o 

comportamento observado nas curvas q versus a.  

Na Figura 5.19 são apresentadas as curvas q versus a para a tensão normal líquida de 200 kPa 

e para os níveis de sucção de 75, 100 e 150 kPa, além do ensaio realizado na condição 

saturada para uma tensão de confinamento efetiva de 200 kPa. 

 

Figura 5.19. Curvas de q versus a e  a versus v dos ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados em corpos de prova remoldados para 
uma tensão de confinamento efetiva de 200 kPa. 
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Aliado às curvas apresentadas na Figura 5.19 a Tabela 5.14 apresenta os valores de tensão 

cisalhante mobilizada determinados para diferentes níveis de deformação axial. 

Tabela 5.14. Valores de tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis 
de deformação axial, para os ensaios com tensão normal líquida de 100 kPa. 

 

Para os ensaios apresentados na Figura 5.19, os corpos de prova apresentaram valores de 

índice de vazios próximos, da ordem de 0,85, à exceção do ensaio TD200R que apresenta um 

índice de vazios de 0,97.  

A influência da sucção na tensão cisalhante mobilizada já é perceptível a baixos valores de 

deformação axial (inferiores a 2%) onde se nota que as curvas q versus a obtidas para os 

ensaios TD200s75R e TD200s150R apresentam valores de tensão cisalhante mobilizada 

superiores aos ensaios TD200R e TD200s100R. Este comportamento é o mesmo para todos 

os níveis de deformação axial avaliados. Para valores de deformação axial superiores a 5%, o 

ensaio triaxial TD200s75R começa a apresentar valores de tensão cisalhante mobilizada 

superiores ao ensaio realizado na condição saturada (TD200R). Esta diferença vai 

aumentando com o acréscimo da deformação axial. 

A diferença entre os valores de tensão cisalhante mobilizada dos ensaios realizados na 

condição saturada e para os níveis de sucção de 75, 100, e 150 kPa é de, aproximadamente, 

750, 180 e 560 kPa. Ao contrário dos ensaios na condição saturada, os outros ensaios, para os 

níveis de deformação axial ensaiados, continuam a apresentar a tendência de crescimento no 

valor de tensão cisalhante mobilizada. 

Ao contrário do observado para os outros níveis de tensão normal líquida, tanto em corpos de 

prova remoldados quanto indeformados, na tensão normal líquida de 200 kPa, o ensaio 

realizado na sucção de 150 kPa apresenta maior valor de tensão cisalhante mobilizada que o 

ensaio realizado na sucção de 100 kPa. 

2% 5% 10% 12% 15% Máximo Último

TD200s100R 681,6 675,4

TD200s150R 1060,6 1060,3

188,5

283,4

295,6
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792,1
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As curvas v versus a apresentam um comportamento esperado em função do índice de 

vazios dos corpos de prova. A oscilação observada nestas curvas pode estar relacionada à 

variação de temperatura no ambiente do laboratório durante a execução do ensaio.  

Avaliando-se todos os ensaios apresentados nas Figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19, observou-se 

que algumas curvas v versus a apresentam grande variação entre estes ensaios. Esta variação 

pode estar diretamente relacionada à metodologia de determinação da variação volumétrica, a 

partir da medição do volume de água que entra ou sai da câmara triaxial, associado a 

oscilação da temperatura no ambiente de ensaio. 

Com exceção dos ensaios para a tensão normal líquida de 200 kPa, os corpos de prova 

submetidos a um nível de sucção de 150 kPa apresentam valores de tensão cisalhante 

mobilizada inferiores aos corpos de prova submetidos a níveis de sucção de 75 e 100 kPa. 

Este comportamento foi o mesmo observado para os corpos de prova indeformados. 

Em termos da avaliação do módulo de deformabilidade, determinados para os ensaios triaxiais 

com sucção controlada em corpos de prova remoldados, são apresentadas na seqüência as 

curvas de variação do módulo com a deformação axial, para níveis de deformação muito 

baixos. As curvas apresentadas referem-se aos ensaios discutidos acima, para níveis de sucção 

variando de 75 a 150 kPa. Os medidores de deformação local (item 3.4.5.2) instalados no 

corpo de prova possibilitaram determinar o valor do módulo de deformabilidade nestas 

pequenas deformações.  

A Tabela 5.15 apresenta todos os valores de módulo de deformabilidade (E) obtidos a partir 

de medidas de deformação direta nos corpos de prova triaxiais remoldados em ensaios 

triaxiais com sucção controlada. Esta tabela inclui todos os ensaios para valores de módulo de 

deformabilidade obtidos em dois níveis de deformação axial, 0,001% e 1,0 %.  
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Tabela 5.15. Valores de módulo de deformabilidade (E) obtidos 
através de medidas de deformação local nos corpos de prova para dois 
níveis de deformação axial. 

 

A Figura 5.20 apresenta as curvas de variação do módulo de deformabilidade versus 

deformação axial (até 1%) para os ensaios executados a uma tensão normal líquida de 50 kPa.  

  
 

Figura 5.20. Curvas de variação do módulo de deformabilidade (E) 
para deformações axiais iniciais dos ensaios triaxiais com tensão 
normal líquida de 50 kPa. 

A influência da sucção fica evidente na Figura 5.20, que apresenta no início do ensaio 

TD50s150R (para a deformação axial de 0.001%) um valor de E duas vezes superior ao 

ensaio TD50s100R. Por outro lado, próximo a 0,3% de deformação axial, ambos os ensaios 

passam a apresentar valores de módulo de deformabilidade próximos (ver Tabela 5.15). 

A Figura 5.21 apresenta a curva de variação do módulo de deformabilidade versus 

deformação axial (até 1%) para os ensaios triaxiais executados a uma tensão normal líquida 

de 100 kPa.  
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Figura 5.21. Curvas de variação do módulo de deformabilidade (E) 
para deformações axiais iniciais dos ensaios triaxiais com tensão 
normal líquida de 100 kPa. 

O ensaio TD100s75R não consta na Figura 5.21 por ter apresentado problemas na leitura dos 

medidores de deformação axial local. Assim como para a tensão normal líquida de 50 kPa, a 

influência da sucção também é evidente nos resultados do ensaio TD100s150R, apresentando 

valores de E superiores ao ensaio TD100s100R no início do ensaio (para deformação axial de 

0.001%), como pode ser verificado na Tabela 5.15. Entretanto, para um nível de deformação 

axial de 0,02%, o ensaio TD100s100R passa apresentar um valor de módulo de 

deformabilidade superior, mantendo-se assim até a deformação axial de 1%. 

A Figura 5.22 apresenta a curva de variação do módulo de deformabilidade versus 

deformação axial (até 1%) para os ensaios triaxiais executados a uma tensão normal líquida 

de 150 kPa.  

  
Figura 5.22. Curvas de variação do módulo de deformabilidade (E) 
para deformações axiais iniciais dos ensaios triaxiais com tensão 
normal líquida de 150 kPa. 
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Para a tensão normal líquida de 150 kPa, apresentada na Figura 5.22, também nota-se a 

influência da sucção no módulo de deformabilidade do solo AV, principalmente para o ensaio 

TD150s150R. Neste ensaio, o valor de E é aproximadamente quatro vezes maior que para os 

ensaios TD150s100R e TD150s75R, particularmente no início do ensaio (para uma 

deformação axial de 0.001%). Entretanto, para um nível de deformação axial de 0,02%, estes 

ensaios passam a apresentar valores de módulo próximos. O valores de módulo de 

deformabilidade para os ensaios TD150s100R e TD150s75R são muito próximos em vários 

níveis de deformação. 

A Figura 5.23 apresenta a curva de variação do módulo de deformabilidade versus 

deformação axial (até 1%) para os ensaios triaxiais executados a uma tensão normal líquida 

de 200 kPa.  

  

Figura 5.23. Curvas de variação do módulo de deformabilidade (E) 
para deformações axiais iniciais dos ensaios triaxiais com tensão 
normal líquida de 200 kPa. 

Assim como para as demais tensões normais líquida, para o valor de 200 kPa, na Figura 5.23 

nota-se a influência da sucção nos valores de módulo de deformabilidade. Os valores de E 

determinados para os ensaios TD200s150R e TD200s75R, como pode ser verificado na 

Tabela 5.15, são aproximadamente 3,5 a 4 vezes superiores aos valores obtidos no ensaio 

TD200s100R, particularmente no início destes ensaios (para uma deformação axial de 

0.001%). Entretanto, para um nível de deformação axial de 0,04%, estes ensaios passam a 

apresentar valores de módulo de deformabilidade próximos. Os valores de módulo obtidos 

para os ensaios TD200s150R e TD200s75R são muito próximos; entre as deformações axiais 

de 0,005 e 0,2%, a queda nos valores de E é mais pronunciada. 
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Comentários mais específicos relacionados à influência da sucção nos valores de módulo de 

deformabilidade são apresentados no item 6.4 desta tese. De maneira geral, pode-se dizer que, 

para baixíssimas deformações axiais, a variação nos valores de módulo de deformabilidade é 

significativa; entretanto, para um nível de deformação axial de 1,0%, esta variação reduz-se 

consideravelmente, resultando em valores de módulo de deformabilidade relativamente 

próximos. 

Além das curvas q versus a, os resultados dos ensaios triaxiais com sucção controlada são 

apresentados no plano oct versus p’ / oct. para níveis de sucção de 75, 100 e 150 kPa. A partir 

destes gráficos é possível determinar os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

efetivos para cada nível de sucção. As Figuras 5.24 a 5.26 apresentam estes planos para os 

níveis de sucção ensaiados. 

 
Figura 5.24. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct’, com as 
trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados em corpos de prova remoldados para um nível de sucção de 
75 kPa. 

A Figura 5.24 apresenta as trajetórias de tensões efetivas para o nível de sucção de 75 kPa. 

Esta figura mostra também a envoltória de resistência ao cisalhamento envolvendo estas 

trajetórias. Comparando com as trajetórias de tensões efetivas obtidas para os corpos de prova 

indeformados (Figura 5.10), observa-se, para os ensaios remoldados, valores de resistência ao 

cisalhamento da mesma ordem de grandeza para a tensão normal líquida de 100 kPa e 

aproximadamente 50% superiores para as tensões normais líquidas de 150 e 200 kPa. 

A Figura 5.25 apresenta as trajetórias de tensões efetivas para o nível de sucção de 100 kPa, 

sendo a envoltória de resistência ao cisalhamento plotada em função dos ensaios triaxiais 

oc
t(

kP
a)
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TD50s100R, TD100s100R e TD200s100R. O ensaio TD150s100R não está contemplado por 

apresentar uma trajetória com comportamento diferente do esperado.  

 
Figura 5.25. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct, com as 
trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados em corpos de prova indeformados para um nível de sucção 
de 100 kPa. 

Comparando as trajetórias de tensões efetivas dos corpos de prova indeformados (Figura 

5.11), para o mesmo nível de sucção, observam-se na Figura 5.25 valores de resistência ao 

cisalhamento superiores para os corpos de prova remoldados. 

A Figura 5.26 apresenta as trajetórias de tensões efetivas para o nível de sucção de 150 kPa. 

Nesta figura está apresentada uma envoltória de resistência ao cisalhamento que apresenta 

bom ajuste com as trajetórias de tensões efetivas.  

 

Figura 5.26. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct, com as 
trajetórias de tensão dos ensaios triaxiais com sucção controlada 
drenados realizados em corpos de prova remoldados para um nível de 
sucção de 150 kPa. 
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Comparando as trajetórias de tensões efetivas dos corpos de prova indeformados (Figura 

5.12), para o mesmo nível de sucção, observam-se na Figura 5.26 valores de resistência ao 

cisalhamento da mesma ordem de grandeza para as tensões normais líquidas de 50 e 100 kPa; 

já o ensaio TD150s150R apresenta uma resistência ao cisalhamento aproximadamente 10% 

superior do que o ensaio TD150s150I. 

As envoltórias de resistência ao cisalhamento apresentadas acima permitiram determinar os 

valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento efetivos. Os parâmetros avaliados, 

intercepto coesivo (c’) e ângulo de atrito interno efetivo (’), apresentam grande variação 

entre os diferentes níveis de sucção. Estes valores, determinados a partir das envoltórias de 

resistência ao cisalhamento, são apresentados e discutidos no item 6.3.2.1. 

A determinação do parâmetro de resistência ao cisalhamento b passa pela avaliação dos 

resultados obtidos no plano de tensão octaédrica) versus sucção. Este plano intercepta o plano 

oct versus oct para um valor de oct igual a zero. 

A Figura 5.27 apresenta o gráfico de tensão octaédrica versus sucção para todas as tensões 

normais líquidas ensaiadas. Os valores de tensão cisalhante mobilizada considerados no 

gráfico são os mesmos apresentados no plano oct versus oct; neste plano é possível visualizar 

a influência da sucção na resistência ao cisalhamento, representada pelo parâmetro de 

resistência ao cisalhamento não saturado, o ângulo de atrito interno com respeito à sucção, b. 

Nesta figura são apresentadas as envoltórias de resistência ao cisalhamento para dois níveis de 

deformação axial, 2 e 12%, além dos valores de resistência ao cisalhamento obtidos.  

O ensaio TD200s100R não foi apresentado na figura por apresentar um comportamento não 

compatível com as envoltórias obtidas. O rebatimento dos valores destes ensaios para o plano 

oct versus sucção foi realizado a partir de um valor de ângulo de atrito interno médio baseado 

nos resultados apresentados acima. 
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Figura 5.27. Envoltórias oct versus sucção, para os ensaios triaxiais 
com sucção controlada drenados realizados em corpos de prova 
remoldados, para diferentes níveis de deformação axial. a) valores de 
resistência ao cisalhamento; b) valores para 12% de deformação axial; 
c) valores para 2% de deformação axial. 

A Figura 5.27 apresenta a variação da tensão cisalhante mobilizada do solo AV em função do 

nível de sucção e da tensão normal líquida aplicada. Os valores mostrados nas curvas para a 

sucção igual a zero são os valores de ensaio obtidos a partir de ensaios triaxiais convencionais 

(saturados) realizados em corpos de prova moldados e ensaiados nas mesmas condições.  

Observando as envoltórias apresentadas na Figura 5.27 (a), para os valores de tensão 

cisalhante mobilizada máximos, é possível afirmar que o solo AV, na condição remoldada, 

apresenta um comportamento bilinear, sendo, o intervalo de sucção entre 75 e 100 kPa o que 

define a mudança de comportamento da curva. Com a desconsideração do ensaio 

TD50s100R, a tensão normal líquida de 50 kPa apresenta somente dois ensaios (com níveis de 

sucção de 0 e 150 kPa); para se ter uma melhor idéia do comportamento neste nível de tensão 

seria necessário pelo menos mais um ensaio. Já para a tensão normal líquida de 100 kPa, 

observa-se que o nível de sucção de 75 kPa apresenta valores de tensão cisalhante mobilizada 

superiores aos obtidos com níveis de sucção de 100 e 150 kPa. Para as tensões normais 

líquidas de 150 e 200 kPa, o comportamento observado foi idêntico, sendo o comportamento 

bilinear bem definido, como observado nos resultados dos ensaios em corpos de prova 

indeformados. 

Já a envoltória para o nível de deformação de 12% (Figura 5.17 (b)), o comportamento é 

semelhante ao observado para os valores de tensão cisalhante mobilizada máximos. As 

envoltórias apresentam um acréscimo na tensão cisalhante mobilizada com o aumento da 
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sucção até um nível de sucção de 100 kPa, onde notam-se os valores de tensão máximos para 

as tensões normais líquidas de 100 e 150 kPa. Dos níveis de sucção de 100 kPa até 150 kPa 

nota-se uma queda nos valores de tensão cisalhante mobilizada. 

Na Figura 5.13 (c), os valores de tensão cisalhante mobilizada obtidos a 2% de deformação 

axial resultam em envoltórias de resistência ao cisalhamento com valores de tensão mais 

próximos para as diferentes tensões normais líquidas de ensaio. Para as tensões normais 

líquidas de 50, 100 e 150 kPa, as envoltórias são praticamente coincidentes até a sucção de 75 

kPa. As envoltórias obtidas para as tensões normais líquidas de 200 e 100 kPa apresentam 

queda na  tensão cisalhante mobilizada para o nível de sucção de 150 kPa.   

Nos resultados dos ensaios realizados em corpos de prova remoldados, para as tensões 

normais líquidas de 100 e 150 kPa, foi possível observar uma queda na tensão cisalhante 

mobilizada para o nível de sucção de 150 kPa em relação à sucção de 100 kPa.  

A determinação do parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado (b), incluindo 

comentários e análises, está apresentada no item 6.3.2.4, juntamente com a comparação dos 

valores de b obtidos para Solo AV. 

5.2.2. Ensaios Hollow Cylinder (HCA) 

Neste item são apresentados os resultados dos ensaios hollow cylinder drenados e não 

drenados realizados em corpos de prova remoldados. Os procedimentos de moldagem dos 

corpos de prova, assim como os procedimentos de realização dos ensaios HCA, foram 

apresentados no Capítulo 4. 

Foram executados 18 ensaios HCA, sendo três na condição drenada e 15 na condição não 

drenada. A Tabela 5.16 apresenta as condições de ensaio impostas aos corpos de prova nos 

ensaios HCA.  

Estes ensaios são identificados conforme apresentado no início deste capítulo, com o 

acréscimo das letras b e a, seguidas por um número. Exemplificando, o ensaio 

HND200b5a25R é identificado da seguinte forma: (i) a letra “H” representa o tipo de ensaio, 

no caso HCA; (ii) As letras “ND” representam a condição de drenagem do ensaio, no caso 

não drenado (“D” seria drenado) e o número na seqüência representa o valor da tensão de 

confinamento efetiva inicial; (iii) a letra “b” representa a razão das tensões principais e o 

número na seqüência da letra é o valor deste parâmetro adotado para os ensaios realizados, 
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sendo este valor igual a 0, 0,5 ou 1 (na identificação dos ensaios, o número 5 representa um 

valor de “b” igual a 0,5); (iv) a letra “a”, seguida por um número, identifica o ângulo de 

inclinação “” da direção das tensões principais em relação ao eixo vertical; (v) a letra “R” 

indica o tipo de moldagem do corpo de prova, no caso remoldado (“I” seria indeformado). 

Tabela 5.16. Condições impostas aos corpos de prova dos ensaios 
HCA executados. 

 
Na Tabela 5.16, os campos marcados em preto não foram executados já que, nestas 

condições, a confiabilidade dos resultados, conforme citado por Rolo (2003), é questionável 

em função dos problemas mais severos de não uniformidade de tensões e deformações nos 

corpos de prova do HCA. 

Considerando que o princípio do ensaio hollow cylinder é baseado na rotação dos eixos 

principais, a melhor maneira de se analisar os resultados é plotando os dados experimentais 

em termos dos invariantes de tensões efetivas (Atkinson e Bransby, 1978):  

σ σ σ σ        (5.9) 

τ σ σ σ σ σ σ    (5.10) 

Onde  oct é a tensão efetiva normal octaédrica  

oct é a tensão cisalhante octaédrica. 

A deformação cisalhante octaédrica (oct) é definida por: 

γ ε ε ε ε ε ε     (5.11)  

Os resultados serão apresentados na forma dos gráficos: (i) tensão octaédrica versus 

deformação octaédrica (oct versus oct); (ii) deformação octaédrica versus excesso de 

poropressão - ensaio não drenado; (iii) deformação volumétrica versus deformação octaédrica 

(v versus oct) - ensaio drenado; (iv) p’ ou oct versus oct. 
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5.2.2.1. Ensaios HCA drenados executados em corpos de prova remoldados 

Os três ensaios HCA drenados executados foram submetidos às tensões de confinamento 

efetivas iniciais de 100, 200 e 400 kPa e cisalhados com valores de σoct mantidos constantes e 

com os parâmetros b e  iguais a 0. As características iniciais dos corpos de prova utilizados 

nos ensaios são apresentadas na Tabela 5.17. 

Tabela 5.17. Características iniciais dos corpos de prova remoldado 
utilizados nos ensaios HCA drenados. 

 

Os valores de índice de vazios no início do cisalhamento e de teor de umidade inicial dos 

corpos de prova apresentaram os valores médios de 0,97 e 24,9 % respectivamente.  

Os ensaios HCA drenados foram realizados sem variação na direção das tensões principais ( 

= 0) e com a tensão principal intermediária igual a tensão principal menor (b = 0).  

A Figura 5.28 apresenta as curvas oct versus oct e oct versus v para os corpos de prova 

apresentados na tabela acima.  

   

Figura 5.28. Curvas oct versus oct e  oct versus v dos ensaios HCA 
drenados em corpos de prova remoldados. 

e0 wi (%) Si (%) S (%) ef 

HD100b0a0R 1,02 25,4 69,6 81,3 1,0

HD200b0a0R 1,01 25,0 69,0 88,5 0,92

HD400b0a0R 1,01 24,4 67,6 72,9 0,99

Após Consolidação

e0 - índice de vazio inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de 

saturação inicial; e - índice de vazio após consolidação; S - Grau de 
saturação após consolidação. 

Iniciais
Ensaio
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A Figura 5.28 mostra a curva oct versus oct do ensaio HD400b0a45R até uma deformação 

axial inferior a 2% em função dos problemas apresentados pelo equipamento. Este ensaio 

indica o comportamento do material com as tensões principais giradas em 45º podendo ser 

comparado ao ensaio HD400b0a0R, nos mesmos níveis de deformação octaédrica. O ensaio 

HD400b0a45R tem menor valor de tensão cisalhante e de módulo de deformabilidade inicial 

quando comparado ao ensaio HD400b0a0R. A curva  v versus oct do ensaio HD400b0a45R 

tem um comportamento que demonstra volume constante no início do ensaio conforme 

observado na Figura 5.29. 

Comparando os ensaios HCA cisalhados na mesma direção da tensão principal maior, através 

dos resultados apresentados na Figura 5.28 e na Tabela 5.18, observa-se que o ensaio 

HD400b0a0R apresenta uma queda no valor de tensão cisalhante após ter atingido um valor 

máximo, ao contrário do observado para os ensaios HCA executados para menores valores de 

tensão de confinamento efetiva inicial (HD100b0a0R e HD200b0a0R). As curvas oct versus 

oct para os ensaios HD100b0a0R e HD200b0a0R apresentam valores de oct sem grandes 

variações após serem atingidos os respectivos valores de tensão máximos. Este 

comportamento é corroborado pelas curvas v versus oct que apresentaram comportamento de 

compressão volumétrica e tendência à estabilização do volume em grandes deformações 

octaédricas.  

Tabela 5.18. Valores de tensão octaédirca para diferentes níveis de 
deformação octaédrica para os ensaios HCA drenados. 

 

A Figura 5.29 apresenta as trajetórias de tensões efetivas para os ensaios HCA drenados, em 

termos dos invariantes de tensões efetivas no plano oct versus p’ / oct. A partir das trajetórias 

de tensões efetivas obtidas, ajustou-se uma envoltória de resistência ao cisalhamento, de onde 

foram definidos os parâmetros de resistência ao cisalhamento efetivos, ângulo de atrito 

interno efetivo e intercepto coesivo. 

2% 5% 10% Máximo Último

Valores de tensão octaédrica mobilizada  (oct- kPa)

HD100b0a0R

HD200b0a0R

HD400b0a0R 216,3

55,5 54,7

67,3

119,9

CP

53,246,5

176,2

92,3

54,9

87,4 94,2 97,0

219,2 187,2
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Figura 5.29. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct, com as 
trajetórias de tensão dos ensaios HCA drenados realizados em corpos 
de prova remoldados. 

Considerando a envoltória de resistência ao cisalhamento obtida através do ajuste dos valores 

máximos de oct obtidos nos ensaios HCA, os valores dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento encontrados foram um intercepto coesivo (c’) de 9,0 kPa e um ângulo de atrito 

interno efetivo (’) de 30,0º.  

 

5.2.2.2. Ensaios HCA não drenados executados em corpos de prova remoldados 

Os 15 ensaios HCA não drenados executados foram submetidos a uma tensão de 

confinamento efetiva de 200 kPa, sendo os corpos de prova cisalhados em condições não 

drenadas, com valores do parâmetro b variando de 0 a 1 e valores de  variando de 0º a 90º. 

O ensaio HND200b1a90R foi repetido com o intuito de realizar algumas verificações no 

comportamento observado.  

Junto aos ensaios HCA executados na tensão de confinamento efetiva de 200 kPa é 

apresentado um ensaio HCA não drenado executado para a tensão de confinamento efetiva de 

400 kPa e com uma rotação aplicada na direção das tensões principais de 45º. A Tabela 5.19 

apresenta as características iniciais dos corpos de prova remoldados utilizados na execução 

destes ensaios. 
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Tabela 5.19. Características iniciais dos corpos de prova remoldados 
utilizados nos ensaios HCA não drenados. 

 

 

 

Os valores de índice de vazios (no início da fase de cisalhamento) e de teor de umidade inicial 

dos corpos de prova apresentaram os valores médios de 0,90 e 23,7 % respectivamente. Os 

ensaios HCA não drenados foram realizados variando a direção das tensões principais ( com 

valores de 0, 25, 45, 60 e 90º) e com a tensão principal intermediária variando entre a tensão 

principal maior e menor (b com valores de 0, 0,5 e 1). A Figura 5.30 apresenta as curvas oct 

versus oct obtidas para os 15 ensaios HCA não drenados identificados na Tabela 5.19. 

A justificativa para a realização dos ensaios HCA não drenados em uma tensão de 

confinamento efetiva inicial de 200 kPa foi garantir que os corpos de prova estivessem 

normalmente consolidados, em função da tensão vertical de compactação estática utilizada 

durante a sua preparação (para atingir o índice de vazios igual a 1,0 foi utilizada uma tensão 

vertical de compactação estática variando entre 90 e 130 kPa). 

e0 wi (%) Si (%) S (%) ef 

HND200b0a0R 0,96 23,8 69,1 78,8 0,88

HND200b5a0R 0,99 24,1 68,4 78,8 0,91

HND200b0a25R 0,97 26,8 77,1 93,4 0,89

HND200b5a25R 1,01 21,7 60,2 74,0 0,93

HND200b1a25R 0,98 22,7 64,8 87,4 0,97

HND200b0a45R 1,02 23,8 65,5 76,5 0,89

HND200b5a45R 0,97 24,4 70,2 81,9 0,9

HND200b1a45R 1,01 24,4 67,5 81,0 0,94

HND200b0a65R 0,92 23,3 70,6 79,6 0,89

HND200b5a65R 0,99 22,4 63,2 76,1 0,9

HND200b1a65R 0,98 23,4 67,2 73,9 0,97

HND200b5a90R 0,93 24,8 74,3 85,8 0,87

HND200b1a90R 0,87 21,9 71,9 79,9 0,84

HND200b1a90R_rep 0,93 23,0 69,6 76,7 0,92

HND400b0a45R 1,00 23,8 66,5 78,1 0,97

Após ConsolidaçãoIniciais
Ensaio

e0 - índice de vazios inicial; wi - teor de umidade inicial; Si - Grau de 

saturação inicial; ef - índice de vazios após consolidação; S - Grau de 
saturação após consolidação
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Figura 5.30. Curvas oct versus oct, de todos os ensaios HCA 
executados na condição não drenada, em corpos de prova remoldados. 

Considerando as curvas oct versus oct apresentadas na Figura 5.30, aliadas aos valores de 

tensão cisalhante octaédrica dos ensaios HCA apresentados na Tabela 5.20 para diferentes 

níveis de deformação cisalhante octaédrica, nota-se que a maioria dos ensaios HCA não 

drenados apresentou valores de tensão cisalhante octaédrica constante depois de atingido o 

valor máximo de tensão cisalhante octaédrica (para níveis de deformação cisalhante 

octaédrica entre 5 e 10%). 

Tabela 5.20. Valores de tensão octaédrica máxima determinados nos 
ensaios HCA drenados para diferentes níveis de deformação 

cisalhante octaédrica. 
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2% 5% 10% Máximo Último

Valores de tensão octaédrica mobilizada  (oct- kPa)

HND200b0a0R

HND200b5a0R

49,0

44,2

HND200b0a45R

HND200b1a25R

53,2

CP

HND200b0a65R

HND200b5a45R

HND200b5a25R 32,5

HND200b0a25R 35,7

HND200b1a45R

35,3

38,9

34,7 35,6 35,6

41,8 44,9

45,0 45,9

33,4

HND200b5a90R 38,0 40,5 27,0 41,3

29,9

28,1

28,0

46,4 46,4

32,9 33,8 33,8

HND200b5a65R

HND200b5a90R

20,8

44,7

27,1

HND200b1a65R 35,7 35,1 27,7 36,6

34,2

HND400b0a45R 72,7 82,4 86,2 88,8 87,7

38,1 36,5  - 39,2

30,4 - 31,130,0

37,0

41,1

31,5

36,4

34,6

37,0

45,8 47,6 49,0 48,0

40,4 38,6 41,7 37,6

53,2 53,7 53,7

40,7 40,7

46,9 45,9

40,2
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Entretanto, para os ensaios HCA não drenados onde os valores de  são 65º e 90º e os valores 

de b variam de 0,5 a 1, observou-se uma grande queda na tensão cisalhante octaédrica com o 

acréscimo da deformação cisalhante octaédrica, como pode ser verificado na diferença entre 

os valores máximos e últimos na Tabela 5.20 para estas condições de ensaio. 

 Nos corpos de prova ensaiados nestas condições foram observadas grandes deformações 

locais e estrangulamento do corpo de prova (houve redução da espessura da parede do corpo 

de prova a uma altura de aproximadamente 2,5 cm acima da base). Acredita-se que este 

comportamento não está relacionado com o método de preparação dos corpos de prova 

considerando que o estrangulamento ocorreu no meio de uma camada de compactação 

próxima à base e não entre duas camadas. 

Já a curva oct versus oct do ensaio HND400b0a45R apresentou o comportamento esperado, 

com maior valor de tensão cisalhante octaédrica máxima quando comparado aos ensaios HCA 

com tensão de confinamento efetiva inicial de 200 kPa. Depois de atingido o valor máximo de 

oct a curva oct versus oct deste ensaio apresentou um valor praticamente constante de oct até 

o seu final. 

A Figura 5.31 apresenta as curvas de excesso de poropressão (u) versus oct correspondentes 

aos ensaios HCA não drenados já apresentados na Figura 5.30. 

 

 

Figura 5.31. Curvas uversus oct, para todos os ensaios HCA 
executados na condição não drenada, em corpos de prova remoldados. 
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Os ensaios HCA não drenados apresentaram variação de poropressão entre 60 e 200 kPa, com 

uma concentração de resultados em uma faixa de 100 e 120 kPa. Alguns dos ensaios 

apresentam pequena queda nos valores depois de atingido o valor máximo de excesso de 

poropressão. Os valores de excesso de poropressão inferiores a 100 kPa foram observados em 

ensaios que apresentaram deformações locais excessivas (grande queda de resistência ao 

cisalhamento octaédrica após o pico – principalmente para os ensaios com  de 65º e 90º). A 

curva u versus oct do ensaio HND4000b0a45R apresentou o comportamento esperado, 

apresentando um maior excesso de poropressão quando comparado aos demais ensaios HCA 

não drenados. 

Com o intuito de verificar o comportamento observado nos ensaios HCA não drenados com  

variando de 65º e 90º foram realizados dois ensaios nas mesmas condições, com  igual a 90º 

e b igual a 0,5, denominado ensaio HND200b5a90R. Os resultados destes ensaios são 

apresentados na Figura 5.32. 

 

Figura 5.32. Curvas oct versus oct, para dois ensaios HCA não 
drenados realizados nas mesmas condições iniciais.  

As curvas oct versus oct da Figura 5.32 apresentam um comportamento que pode ser 

considerado semelhante. Os valores de tensão cisalhante octaédrica máxima são praticamente 

coincidentes, a diferença máxima entre as curvas foi de aproximadamente 4 kPa. Ambas as 

curvas mostram uma queda brusca na tensão cisalhante octaédrica após determinado valor de 

deformação cisalhante octaédrica entre 7,5 e 8%. 

A trajetória de tensão efetiva obtida a partir do ensaio HCA não drenado executado para as 

condições b = 0 e = 0º, HND200b0a0R, foi plotada em conjunto com as trajetórias de 
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tensões efetivas obtidas para os três ensaios HCA drenados (todos realizados com as mesmas 

condições b = 0 e = 0º).  

Estas trajetórias de tensões efetivas podem ser visualizadas na Figura 5.33, assim como a 

envoltória de resistência ao cisalhamento determinada para o conjunto de ensaios HCA, 

utilizando os valores de pico das tensões cisalhantes octaédricas. 

 

Figura 5.33. Trajetórias de tensões efetivas oct versus oct dos ensaios 
HCA drenados e do ensaio HCA não drenado realizados em corpos de 
prova remoldados, para as condições b = 0 e  =0º. 

Considerando a envoltória de resistência ao cisalhamento obtida através do ajuste dos valores 

máximos de oct obtidos nos ensaios HCA drenados, aliado ao ensaio HND200b0a0R, os 

valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento efetivos encontrados podem ser 

considerados próximos aos valores definidos para a envoltória apresentada na Figura 5.30, 

onde se definiu um intercepto coesivo (c’) de 9,0 kPa e um ângulo de atrito interno efetivo 

(’) de 30,0º. A partir da envoltória definida para a Figura 5.33 definiu-se como parâmetros 

de resistência ao cisalhamento efetivos um intercepto coesivo (c’) de 6,6 kPa e um ângulo de 

atrito interno efetivo (’) de 31,7º. 

Na sequência são apresentadas análises voltadas à investigação da influência da tensão 

intermediária e da rotação das tensões principais, representadas pelos parâmetros de ensaios 

“b” e “” respectivamente, na resistência ao cisalhamento do Solo AV. 
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As Figuras 5.34 a 5.37 apresentam as curvas oct versus oct para cada valor de variação da 

direção das tensões principais (“”), a partir das quais é possível determinar a influência da 

variação da tensão principal intermediária (“b”). Os valores de “b” avaliados foram 0, 0,5 e 

1,0, que representam, respectivamente, a tensão intermediária principal igual à tensão menor 

principal, a tensão intermediária com valor médio das tensões principais menor e maior e a 

tensão intermediária principal igual à tensão maior principal. 

A Figura 5.34 apresenta as curvas oct versus oct obtidas para os valores de  = 0º e  = 90º. 

Estes ensaios representam respectivamente ensaios HCA de compressão e extensão. 

 

Figura 5.34. Curvas oct versus oct, para os ensaios HCA executados 
na condição não drenada com  = 0º e  = 90º. 

Os resultados da Figura 5.34 indicam que o Solo AV apresenta maior tensão cisalhante 

quando submetido à compressão se comparado ao comportamento observado quando 

submetido à extensão. Para as curvas com  = 0º nota-se um comportamento bem definido 

com a curva oct versus oct atingindo um valor de tensão cisalhante mantendo-se a mesma 

constante até o final do ensaio.  

Já as curvas oct versus oct para  = 90º apresentam valores de tensão cisalhante que podem 

ser considerados próximos, porém ambas as curvas apresentam uma queda nos valores de 

tensão cisalhante a pequenos valores de deformação cisalhante octaédrica (entre 5 e 8%). Esta 

queda na tensão cisalhante ocorre em função do surgimento de deformação local excessiva 

nos corpos de prova, característica dos ensaios de extensão. 
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A Figura 5.35 apresenta as curvas oct versus oct obtidas para  = 25º. 

 

Figura 5.35. Curvas oct versus oct, para os ensaios HCA executados 
na condição não drenada com  = 25º. 

As curvas oct versus oct para  = 25º apresentam um comportamento bem definido. Para os 

ensaios realizados com b igual a 0 e 0,5, a curva oct versus oct atinge um valor de oct 

máximo, o qual torna-se praticamente constante até o final do ensaio, sendo a curva para b 

igual a 0 a de maior tensão cisalhante.  

Já a curva oct versus oct para b igual a 1 apresenta um valor máximo de oct para oct de 

aproximadamente 2% seguido de uma queda na tensão cisalhante até começar a apresentar 

uma tendência à estabilização de oct., para um valor de oct da ordem de 12% 

Comparando com as outras condições de ensaio, considerando o valor de tensão cisalhante de 

pico, a condição de b igual 1 apresenta a maior tensão cisalhante. Considerando o valor final 

de ensaio, esta condição de ensaio apresenta um valor de tensão cisalhante intermediária se 

comparada às outras condições, sendo o ensaio para b igual a zero o que apresenta o maior 

valor de oct obtidas para oct superiores. 

 A Figura 5.36 apresenta as curvas oct versus oct obtidas para  = 45º. 

0 5 10 15 20 25 30
Deformação Cisalhante Octaédrica - oct (%)

0

10

20

30

40

50

HND200b0a25R
HND200b5a25R
HND200b1a25R



168 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

 
Figura 5.36. Curvas oct versus oct, para os ensaios HCA executados 
na condição não drenada com  = 45º. 

As curvas oct versus oct para  = 45º apresentam também um comportamento bem definido. 

Estas curvas atingem um valor máximo de oct e, a seguir, tendem a apresentar um valor de 

tensão cisalhante octaédrica constante até finalizados os ensaios. A curva oct versus oct obtida 

para o valor de b igual a 0 apresentou a maior tensão cisalhante para baixos valores de 

deformação cisalhante octaédrica. As outras duas curvas  oct versus oct, obtidas para b igual a 

0,5 e 1, apresentam comportamento semelhante e valores de tensão cisalhante próximos, com 

diferença da ordem de 5 kPa. 

A Figura 5.37 apresenta as curvas oct versus oct obtidas para  = 65º. 

 

Figura 5.37. Curvas oct versus oct, para os ensaios HCA executados 
na condição não drenada com  = 65º. 
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As curvas oct versus oct obtidas para  = 65º apresentam também um comportamento bem 

definido; para o ensaio com b igual a 0, a curva oct versus oct atinge um valor máximo de oct 

e, a seguir, tende a apresentar um valor de tensão cisalhante octaédrica constante até o fim do 

ensaio. 

As curvas oct versus oct, obtidas para b igual 0,5 a 1, apresentam seus valores máximos de 

oct a uma deformação cisalhante octaédrica de aproximadamente 2%, mantendo-se oct 

constante até oct ≈7%. A queda para oct >7% pode estar relacionada às deformações locais 

excessivas nos corpos de prova destes ensaios, fenômeno observado principalmente próximo 

à base dos corpos de prova. Considerou-se que estas deformações excessivas não estavam 

associadas ao procedimento de moldagem dos corpos de prova tendo em vista que a 

deformação ocorreu no meio de uma camada e não entre as camadas. 

A curva oct versus oct determinada para uma condição de ensaio onde b é igual a zero (tensão 

intermediária principal igual a tensão menor principal) apresenta o maior valor de resistência 

ao cisalhamento seguido pelas curvas  oct versus oct onde b é igual a 1 e 0,5. 

5.2.2.3. Determinação dos módulos de cisalhamento (G) para os ensaios HCA 

 

A utilização de transdutores para medição direta de deformações axiais e radiais nos corpos 

de prova instalados no equipamento HCA possibilitou a determinação do módulo de 

cisalhamento G a pequenas deformações, da ordem de 0,001%. A determinação de G foi 

realizada considerando: 

G τ

γ
        (5.12) 

A Figura 5.38 apresenta as curvas de G versus oct obtidas para os três ensaios hollow cylinder 

drenados (HCD100b0a0R; HCD200b0a0R e HCD400b0a0R) e para um ensaio hollow 

cylinder não drenado (HCND200b0a0R).  
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Figura 5.38. Valores de módulo cisalhante (G) versus deformação 
cisalhante octaédrica (oct) determinados em ensaios HCA. 

Comparando-se os ensaios HCA realizados nas condições drenadas e não drenadas, para a 

tensão de confinamento inicial efetiva de 200 kPa, o ensaio realizado na condição não drenada 

apresenta valores de G maiores. Esta diferença de comportamento pode estar relacionada com 

a diferença observada nos índices de vazios iniciais dos corpos de prova utilizados nestes 

ensaios, sendo que o corpo de prova do ensaio HCND200b0a0 apresentou um valor de índice 

de vazios inicial inferior ao do ensaio HCD200b0a0 (Tabela 5.19). 

Para os ensaios drenados é notável a influência da tensão de confinamento no módulo, com o 

aumento da tensão de confinamento resultando no incremento do valor do módulo. Nota-se 

que os valores permanecem constantes até um oct de 0,035%. A partir desta deformação o 

valor do módulo reduz até um oct de 0,3%. A partir desta deformação os valores de módulo 

tendem a ser próximos, inclusive para o ensaio executado na condição não drenada. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS NO SOLO AV 

Este capítulo apresenta uma análise dos resultados experimentais envolvendo o solo AV, 

acrescidos de alguns resultados, obtidos da literatura para o mesmo material desta pesquisa, 

realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para uma compreensão melhor do 

seu comportamento mecânico. (Feuerharmel, 2007; Pereira, 2006 e Silveira, 2003)    

A abordagem das análises engloba situações distintas, envolvendo os resultados obtidos a 

partir dos ensaios triaxiais e hollow cylinder, sendo as principais: (i) a influência da fase de 

cisalhamento dos ensaios triaxiais com sucção controlada nos índices físicos dos corpos de 

prova; (ii)  os parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados e não saturados; (iii) a 

análise da variação dos módulos de deformabilidade e cisalhante obtidos pelos ensaios 

triaxiais com sucção controlada e hollow cylinder; (iv) avaliação da influência da tensão 

principal intermediária e da variação da direção da tensão principal na resistência ao 

cisalhamento do Solo AV para amostras remoldadas. 

6.1 AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES FÍSICOS DURANTE O 

CISALHAMENTO 

Com os resultados das medidas de variação de água do corpo de prova durante a fase de 

cisalhamento dos ensaios triaxiais com sucção controlada, foi possível plotar gráficos 

apresentando a variação do volume de água, teor de umidade, índice de vazios e grau de 

saturação em relação ao acréscimo da deformação axial. O principal objetivo destes gráficos é 

determinar o comportamento do solo em termos de grau de saturação e sucção ao final do 

cisalhamento e então relacioná-los com as curvas de retenção determinadas para o Solo AV.  

Devido a limitação do equipamento, onde o registro da variação de água do corpo de prova é 

realizado manualmente, o número e a qualidade dos dados registrados são limitados, 

considerando o tempo de duração da fase de cisalhamento (entre 24 e 30 horas). 

6.1.1. Variação dos índices físicos durante o cisalhamento para os ensaios 

triaxiais indeformados 

Os ensaios triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados foram 

executados por Pereira (2006) e estão apresentados no item 5.1.2. Do conjunto de ensaios 
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executados não foram recuperados os dados de variação de água do corpo de prova para o 

ensaio TD50s25I e para os ensaios para a tensão normal líquida (TNL) de 100 kPa. Por esta 

razão as análises abaixo levam em consideração somente as TNL de 50 e 150 kPa. 

Levando em consideração a variabilidade das características iniciais dos corpos de prova 

indeformados, conforme pode ser observado na Tabela 5.3, os resultados das Figuras 6.1 e 6.2 

estão plotados em função da razão da variação do volume de água pelo volume total do corpo 

de prova (ao final da fase de consolidação/equalização) versus deformação axial. 

 
Figura 6.1. Curvas da razão da variação de água pelo volume inicial 
do corpo de prova versus a dos ensaios triaxiais com sucção 
controlada em corpos de prova indeformados para as TNL de 50 kPa. 

 
Figura 6.2. Curvas da razão da variação de água pelo volume inicial 
do corpo de prova versus a dos ensaios triaxiais com sucção 
controlada em corpos de prova indeformados para as TNL de: (a) 50; 
(b) 150 e 200 kPa. 
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As curvas das Figuras 6.1 e 6.2, considerando o valor do volume inicial do corpo de prova dos 

ensaios triaxiais indeformados não apresentam variações significativas, ao observado final da 

fase de cisalhamento, com exceção do ensaio TD50s100I, a razão da variação de volume de 

água pelo volume inicial do corpo de prova ficou entre ± 0,8%.  

Na Figura 6.1, para a TNL de 50 kPa, as curvas indicam a entrada de água durante o 

cisalhamento. Já na Figura 6.2, para TNL de 150 kPa e 200 kPa, as curvas indicam que a 

maioria dos corpos de prova tendem a perder água durante a fase de cisalhamento. Não foi 

observada uma tendência clara do comportamento da variação da água no corpo de prova 

durante a fase de cisalhamento. 

A partir dos valores de variação de água do corpo de prova foi possível determinar a variação 

dos índices físicos de cada corpo de prova. Tais como, o índice de vazios, o teor de umidade e 

o grau de saturação. Estes parâmetros são determinados a partir das medidas iniciais das 

dimensões do corpo de prova, antes de sua instalação no equipamento triaxial. Na seqüência, 

estes são corrigidos levando em consideração a variação de volume de água e do corpo de 

prova durante a fase de equalização/consolidação, posteriormente são calculados os valores de 

índice de vazios, grau de saturação e teor de umidade no início da fase de cisalhamento.  

As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam os gráficos de variação dos indíces físicos, citados 

anteriormente, pela deformação axial dos corpos de prova. 

 

 

Figura 6.3. Curvas: (a) índice de vazios - e versus a; (b) teor de 
umidade - w versus a; (c) grau de saturação - S versus a dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados 
para a TNL de 50 kPa. 
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A Figura 6.3 apresenta uma série de gráficos com a variação dos índices físicos durante a fase 

de cisalhamento para os ensaios com uma TNL de 50 kPa. Dada a variabilidade característica 

de corpos de prova indeformados nota-se a diferença nos valores dos índices de vazios no 

início da fase de cisalhamento. Como resultado final, todos apresentaram redução no valor do 

índice de vazios quando comparado com o valor inicial. O ensaio TD50s150I tem uma 

redução no valor do índice de vazios até uma deformação axial aproximada de 8%. A partir 

desta o mesmo apresenta um pequeno aumento no valor do índice de vazios. Para a TNL de 

50 kPa e baixos valores de sucção nota-se a redução do índice de vazios com o incremento de 

deformação axial. 

Em termos de teor de umidade nota-se uma variação máxima de 1% entre o início e o final do 

cisalhamento, à exceção do ensaio TD50s150I o qual apresentou uma valor de teor de 

umidade praticamente constante com relação a variação de deformação axial.  De uma forma 

geral, os ensaios apresentaram tendência no aumento no teor de umidade durante a fase de 

cisalhamento.  

A Figura 6.3 (c), relacionado a variação do grau de saturação com a deformação axial, acaba 

por refletir o comportamento apresentado pela variação do índice de vazios, ou seja, a redução 

do índice de vazios resultando no aumento do grau de saturação dos corpos de prova. Os 

valores de grau de saturação apresentam variabilidade entre os ensaios, conforme citado 

anteriormente, em função da heterogeneidade de corpos de prova moldados na condição 

indeformada.  

 

 
Figura 6.4. Curvas de: (a) índice de vazios - e versus a; (b) teor de 
umidade - w versus a; (c) grau de saturação - S versus a dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados 
para a TNL de 150 e 200 kPa. 
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Para a TNL de 150 e 200 kPa a Figura 6.4 apresenta uma série de gráficos com a variação dos 

índices físicos durante a fase de cisalhamento. Em relação ao índice de vazios observa-se uma 

variação entre 0,8 e 1,03 no início da fase de cisalhamento. Ao final dos ensaios todos 

apresentaram uma redução no valor do índice de vazios quando comparado com o valor 

inicial, superior a 10% para todos os corpos de prova. 

Em termos de teor de umidade nota-se uma variação inferior a 0,5% entre o início e o final do 

cisalhamento. Os ensaios TD200s75I, TD150s50I_rep e TD150s100I_rep, apresentam um 

acréscimo no teor de umidade, em conseqüência da entrada de água no corpo de prova 

durante o cisalhamento (Figura 6.4), os outros corpos de prova tem uma redução muito 

pequena no valor do teor de umidade durante a fase de cisalhamento.  

Em relação a variação do grau de saturação, apresentado na Figura 6.4 (c), nota-se seu 

aumento com o acréscimo da deformação axial durante a fase de cisalhamento. Para estes 

ensaios, o teor de umidade reduz durante a fase de cisalhamento, entretanto a redução do 

índice de vazios acaba por ser mais significativa em termos de saturação dos vazios dos 

corpos de prova. 

 Os ensaios executados para as TNL de 150 kPa e 200 kPa concentram-se principalmente em 

duas faixas de valores de grau de saturação ao final do ensaio. Os ensaios TD200s75I, 

TD150s150I, TD150s100I, TD150s50I_rep apresentam valor de grau de saturação final da 

ordem de 75%. O restante dos ensaios apresentam valores finais entre 85% e 90%.  A exceção 

do ensaio TD150s100_rep que apresenta um de grau de saturação de aproximadamente 95% 

ao final do ensaio. Cabe ressaltar que estas variações podem estar associadas diretamente as 

leituras de variação volumétrica executadas manualmente. 

6.1.2. Variação dos índices físicos durante o cisalhamento para os ensaios 

triaxiais remoldados 

Para os ensaios triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados, apresentado 

no item 5.2.2, também identificou-se a variação dos índices físicos a partir do registro da 

variação da água do corpo de prova durante a fase de cisalhamento.  

A Figura 6.5 apresenta a razão da variação do volume de água pelo volume do corpo de prova 

remoldado pela deformação axial durante a fase de cisalhamento para diferentes níveis de 

TNL e sucção. 
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Figura 6.5. Razão da variação do volume de água pelo volume inicial 
do corpo de prova versus a. Curvas para os ensaios triaxiais com 
sucção controlada em corpos de prova remoldados. 

Na Figura 6.5 são apresentados os ensaios triaxiais com sucção controlada em corpos de 

prova remoldados para diferentes níveis TNL e sucção. Como estes dados foram registrados 

manualmente, alguns ensaios não tiveram seus dados recuperados e por esta razão não serão 

apresentados. 

Observando as curvas na Figura 6.5 (a) nota-se que durante a fase de cisalhamento há entrada 

de água nos corpos de prova, já para a Figura 6.5 (b) nota-se a saída de água dos corpos de 

prova. A máxima variação de volume de água observada nos corpos de prova é entre -1 % a 

1,5 %.  

As curvas apresentam grande variação em função da deformação axial, a qual está 

diretamente relacionada a influência da variação da temperatura ambiente no laboratório. O 

ensaio TD200s75R mostra, no início da fase de cisalhamento, perda de água do corpo de 

prova e a partir de 10% de deformação axial o mesmo começa a receber água. 

As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam as curvas de variação do índice de vazios, teor de umidade e 

grau de saturação em função da deformação axial durante a fase de cisalhamento a partir dos 

dados de variação de água da Figura 6.5. 

a) a) b) 
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Figura 6.6. Curvas: (a) índice de vazios - e versus a; (b) teor de 
umidade - w versus a; (c) grau de saturação - S versus a dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 
remoldados para a TNL de 50, 100 e 150 kPa. 

 

 

Figura 6.7. Curvas: (a) índice de vazios - e versus a; (b) teor de 
umidade - w versus a; (c) grau de saturação - S versus a dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada drenados em corpos de prova 
remoldados para a TNL de 200 kPa. 

A variação dos principais índices físicos dos corpos de prova remoldados durante a fase de 

cisalhamento dos ensaios triaxiais pode ser observada nas Figuras 6.6 e 6.7. No primeiro 

gráfico (Figuras 6.6 (a) e 6.7 (a)) verifica-se as curvas de variação do índice de vazios. O 

valor deste parâmetro, para os ensaios, no início da fase de cisalhamento, varia de 0,83 a 1,0. 

Como esperado todos os corpos de prova apresentaram redução nos valores dos índices de 

vazios, com os valores ao final dos ensaios entre 0,58 e 0,75.  A variação no valor do índice 

de vazios foi de 0,14 a 0,36, sendo o ensaio TD50s100R o que apresentou a maior variação no 

índice de vazios. 
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As Figuras 6.6 (b) e 6.7 (b) apresentam as variações do teor de umidade durante a fase de 

cisalhamento. Alguns corpos de prova apresentaram redução nos valores de teor de umidade 

(TNL de 50 e 100 kPa) enquanto outros apresentaram um acréscimo (TNL de 200 kPa). O 

acréscimo máximo no teor de umidade é de 0,75% e a redução máxima é de 0,15%. Estas 

variações nos corpos de prova durante a fase de cisalhamento não representam alteração 

significativa nos valores de teor de umidade dos corpos de prova. 

A variação do grau de saturação, apresentada nas Figuras 6.6 (c) e 6.7 (c), indica um 

acréscimo considerável no nível de saturação dos corpos de prova. Esta variação deve-se 

unicamente a redução do índice de vazios já que a variação no teor de umidade dos corpos de 

prova não é muito grande. Considerando os elevados níveis de deformação axial dos ensaios, 

em torno de 30%, a redução dos índices de vazios acaba por ser significativa. 

De maneira geral os corpos de prova remoldados e indeformados apresentam comportamento 

semelhante quanto a variação dos índices físicos, com a entrada de água nos corpos de prova 

para as TNL mais baixas e a saída de água dos corpos de prova para as TNL superiores. Dadas 

as condições dos dados dos ensaios não foi possível determinar a influência da sucção na 

variação dos índices físicos dos corpos de prova. 

As informações relacionadas a variação das condições de saturação durante o cisalhamento 

dos corpos de prova, tanto indeformados quanto remoldados, é considerada importante na 

avaliação e determinação do comportamento do material em relação a curva de retenção. 

Desta forma, os valores de grau de saturação no início e ao final da fase de cisalhamento dos 

corpos de prova oferecem as condições de avaliar o corpo de prova em relação à curva de 

retenção do solo.  

Nos ensaios com sucção controlada tanto em amostras indeformadas quanto remoldadas não 

resultam em grandes variações no teor de umidade na fase de cisalhamento, sendo as 

alterações no grau de saturação relacionadas principalmente a redução do índice de vazios. 

O item 6.2 apresenta os comentários relacionados aos valores de grau de saturação com a 

curva de retenção para o Solo AV. 
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6.2. RELAÇÃO DO GRAU DE SATURAÇÃO DOS ENSAIOS TRIAXIAIS 

COM AS CURVAS DE RETENÇÃO DO SOLO AV 

A correta definição da relação entre os níveis de saturação dos corpos de prova dos ensaios 

triaxiais com as respectivas curvas de retenção (indeformada e remoldada) do Solo AV é 

importante levando-se em consideração que esta pesquisa tem por objetivo utilizar a mesma 

como base para a previsão do comportamento mecânico do material em estudo. 

Por esta razão este item apresenta as curvas de retenção determinadas por Feuerharmel (2007) 

com as considerações relacionadas ao grau de saturação dos corpos de prova dos ensaios 

triaxiais. 

A curva de retenção para o solo utilizado nesta pesquisa se caracteriza pelo formato de duplo 

“S” (bimodal), que resulta em dois valores de entrada de ar (para desaturação dos macros e 

microporos). A determinação da curva de retenção foi através da técnica da placa de sucção e 

do método do papel filtro, sendo realizada para o Solo AV na forma indeformada e 

remoldada. Finalizada a determinação de uma série de pontos utilizada para a definição da 

curva de retenção Feuerharmel (2007) utilizou um modelo de ajuste para representar o 

formato da curva de retenção entre os níveis de saturação de 0 a 100 % e níveis de sucção de 

0 a 1.000.000 kPa. O modelo utilizado, para representar a curva bimodal do solo AV, foi o 

proposto por Gitirana Jr e Fredlund (2004). 

As curvas de retenção determinadas por Feuerharmel (2007) para o solo AV moldados nas 

formas indeformadas e remoldadas são apresentadas, nas Figuras 6.8 e 6.9, respectivamente, 

através do modelo de ajuste apresentado por Gitirana Jr e Fredlund (2004). As curvas de 

retenção do Solo AV apresentam um patamar praticamente horizontal entre os níveis de 

sucção de 10 e 1000 kPa, o que representa que pequena variações no grau de saturação podem 

representar grandes variações no nível de sução.  

Conforme apresentado no item 4.2.8.1 e por Pereira (2006) os ensaios triaxiais com sucção 

controlada tiveram sua sucção de ensaio aplicada através da técnica de translação de eixos 

pela utilização de uma câmera de equalização e dentro da própria câmera triaxial, 

respectivamente. 

A partir da determinação da variação do grau de saturação no início e ao final da fase de 

cisalhamento dos ensaios triaxiais é determinado o “posicionamento” dos corpos de prova dos 
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ensaios triaxiais em relação à respectiva curva de retenção do material. A Figura 6.8 apresenta 

a curva de retenção para o solo indeformado com os pontos dos ensaios triaxiais, anterior e 

posteriormente a fase de cisalhamento. 

 
Figura 6.8. Curva de retenção do Solo AV determinada por 
Feuerharmel (2007) acrescidas dos níveis de saturação anterior (i) e 
posterior (f) ao cisalhamento dos corpos de prova indeformados dos 
ensaios triaxiais. 

Os ensaios triaxiais com sucção controlada para corpos de prova indeformados estão 

apresentados na Figura 6.8 em função da tensão normal líquida aplicada aos ensaios. Estes 

estão plotados na curva de retenção em função do nível de sucção, imposta através da técnica 

de translação de eixos (na câmara triaxial), com os respectivos níveis de saturação no início e 

ao final da fase de cisalhamento. Os símbolos em negrito (preenchidos) representam as 

condições logo após a consolidação e antes do início da fase de cisalhamento. Já os símbolos 

sem preenchimento representam os corpos de prova ao final do ensaio. 

Os dados dos corpos de prova ao final da fase de consolidação encontram-se dentro da faixa 

da curva de retenção (entre as curvas de secagem e umedecimento) com a maioria dos pontos 

próximos a curva de secagem. Tal situação está de acordo com o comportamento observado 

durante a fase de equalização/consolidação onde se observa uma perda de água do corpo de 

prova, ou seja, os corpos de prova encontram-se na trajetória de secagem.  

Na Figura 6.8 destacam-se os pontos após a consolidação para a TNL de 150 que praticamente 

acompanham a inclinação do patamar superior. Alguns ensaios encontram-se abaixo e acima 

da curva de secagem tal condição pode estar relacionada a variabilidade dos corpos de prova. 
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Já em relação às condições dos corpos de prova ao final da fase de cisalhamento (final do 

ensaio) observa-se que os pontos concentram-se principalmente fora do limite da curva de 

retenção.  

Cabe ressaltar nesta figura que os dados para a TNL de 100 kPa foram determinados a partir 

do teor de umidade final do corpos de prova em função da não disponibilidade dos dados de 

variação de água durante o cisalhamento. 

A Figura 6.9 apresenta os valores de grau de saturação com o respectivo nível de sucção 

aplicado aos corpos de prova remoldados durante os ensaios triaxiais com sucção controlada 

Estes valores estão plotados na curva de retenção em função do nível de sucção. Os símbolos 

em negrito (preenchidos) representam as condições ao final da fase de cisalhamento. Já os 

símbolos sem preenchimento representam os corpos de prova no início da fase de 

cisalhamento.  Para os ensaios que não foi possível a recuperação dos dados de variação de 

água do corpo de prova foram plotados os valores de grau de saturação ao final do ensaio 

calculados a partir do teor de umidade final dos corpos de prova. 

 
Figura 6.9. Curva de retenção do Solo AV determinada por 
Feuerharmel (2007) acrescidas dos níveis de saturação anterior (i) e 
posterior (f) ao cisalhamento dos corpos de prova remoldados dos 
ensaios triaxiais. 

Na Figura 6.9 nota-se que alguns dados dos corpos de prova ao final da fase de consolidação 

encontram-se acima do limite superior da curva de retenção (Trajetória de Secagem 1) já os 

outros dados estão dentro da faixa de variação da curva de retenção, representadas por duas 

trajetórias de secagem determinadas por Feuerharmel (2007).  
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Alguns dos ensaios que se encontram entre as trajetórias de secagem estão relacionados aos 

corpos de prova que apresentaram perda de água durante a fase de equalização. Os resultados 

dos corpos de prova ao final da fase de cisalhamento indicaram uma possível saturação dos 

poros resultando na concentração de pontos fora do limite da curva de retenção, com valores 

de grau de saturação da ordem de 100%. Entretanto, isto resulta na redução da sucção e por 

consequências, pontos estariam localizados próximos a curva em baixos valores de sucção. 

Considerando que as mudanças que ocorrem no corpo de prova, tanto indeformados quanto 

remoldados, durante a fase de cisalhamento não representem variação no nível de sucção 

inicial dos corpos de prova as principais razões que poderiam influenciar o comportamento do 

solo em relação a curva de retenção seriam a tensão normal líquida aplicada e a variação do 

índice de vazios. Em relação a tensão normal líquida, Lee e Cho. (2005) já demonstraram a 

influência desta nas curvas de retenção e conseqüentemente na previsão do comportamento 

mecânico a partir da mesma. Feuerharmel (2007) aponta a variação do índice de vazios como 

fator que influencia diretamente a curva de retenção do material. Thu et al. (2006) 

identificaram diferenças no valor do intercepto coesivo, entre os ensaios triaxiais drenados 

(CD) e com teor de umidade constante (CW), e sugeriram que o mesmo estava relacionado à 

diferença no valor do grau de saturação alcançados pelos corpos de prova ao fim da fase de 

cisalhamentos dos respectivos ensaios, os quais poderiam estar relacionado ao tipo de ensaios 

propriamente dito além dos índices físicos dos corpos de prova ao final do ensaio. 

Ao final da fase de cisalhamento dos ensaios triaxiais com sucção controlada o solo AV 

apresenta uma nova curva retenção. A grande redução de volume gerada pelos cisalhamento 

resulta em no aumento do valor de entrada de ar para as condições de ensaios dos corpos de 

prova em questão.  

Ao final da fase de consolidação o corpo de prova não apresenta grandes alterações no valor 

do grau de saturação comparado às condições iniciais do corpo de prova antes de sua 

instalação no equipamento (Tabela 5.3 para os corpos de prova indeformados e Tabela 5.8 

para os remoldados). Durante a fase de cisalhamento o principal fator de influência nos pontos 

dos corpos de prova das Figuras 6.8 e 6.9 está relacionado a variação do índice de vazios em 

função da redução de volume sofrida dos corpos de prova o que, por conseqüência, se reflete 

no grau de saturação. 
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6.3. PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

SATURADO E NÃO SATURADO 

Esta seção apresenta uma análise global dos resultados com o intuito de se avaliar a variação 

dos parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados e não saturados do Solo AV em 

diferentes condições. Esta análise é baseada nos resultados dos ensaios triaxiais e hollow 

cylinder, apresentados no capítulo 5, e de resultados obtidos por outros autores (Feuerharmel, 

2007 e Silveira, 2003), no mesmo material desta pesquisa, através dos ensaios triaxiais e de 

cisalhamento direto convencional e com sucção controlada. 

A definição dos parâmetros de resistência ao cisalhamento passa pela definição do critério de 

ruptura para o material avaliado. Quando se trata da avaliação dos resultados de resistência de 

cisalhamento a definição de ruptura é muito ampla. A ruptura depende da situação específica 

ou nível de deformação para o qual está sendo avaliada. Fredlund e Rahardjo (1993) citam 

que o valor de tensão cisalhante mobilizada máxima tem sido usado como um critério de 

ruptura. Para o caso de estabilidade de taludes os parâmetros de resistência ao cisalhamento a 

partir dos valores de tensão máxima possibilitam determinar a estabilidade global da massa 

rompida. Para o caso de avaliação de taludes para um nível de deformação específica, os 

valores de resistência e os respectivos parâmetros de resistência ao cisalhamento devem ser 

determinados especificamente ao nível de deformação de interesse. 

No caso dos ensaios triaxiais, convencionais e com sucção controlada, executados nesta 

pesquisa, a ruptura é avaliada a partir de uma análise do comportamento apresentado nos 

resultados dos ensaios no solo AV, principalmente pelas curvas tensão cisalhante versus 

deformação axial. Para esta avaliação buscou-se na literatura alguns critérios de ruptura já 

estabelecidos. Dentre os critérios de ruptura encontrados na literatura cita-se: 

(i) curvas tensão cisalhante versus deformação axial que apresentem um pico 

de resistência bem pronunciado com posterior queda na tensão cisalhante 

mobilizada, onde o pico é o valor de ruptura (a); 

(ii) curvas tensão cisalhante versus deformação axial que atingem um valor 

máximo e mantém este valor constante, ou com pouca variação com o 

aumento da deformação axial (podendo atingir altos níveis de deformação), 

sinaliza uma ruptura tipo dúctil sendo o valor de ruptura o valor de 

resistência máximo ou o último (b); 
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(iii) curva tensão cisalhante versus deformação axial que apresentam 

características de strain hardening , ou seja, a tensão cisalhante mobilizada 

continua crescente, mesmo a altos níveis de deformação axial, onde a 

ruptura pode ser definida de duas formas, ou pela mudança na inclinação 

após o fim da curva e onde a reta mantém a inclinação constante (c), 

conforme apresentado por Campos e Carrilo, (1995) ou pelo 

prolongamento da curva tensão cisalhante versus deformação axial com 

auxílio do ajuste hiperbólico estimando um valor de resistência constante 

(d), como citado por Ibanez (2003). 

(iv) a definição de um nível de deformação arbitrário para todos os ensaios, 

desta forma o valor de ruptura correspondente é o valor obtido na curvas 

tensão versus deformação para o nível de deformação axial pré-

determinado (e). 

Os critérios expostos acima (i ao iv) e a indicação dos valores de ruptura (“a” ao “e”) são 

apresentados de forma ilustrativa na Figura 6.10. 

 

Figura 6.10. Indicação dos critérios de ruptura para os diferentes 
formatos das curvas tensão versus deformação (baseada em 
Feuerharmmel, 2007 e Pereira, 2006) 

Os critérios de ruptura a serem abordados neste item foram definidos levando-se em 

consideração o formato das curvas tensão cisalhante versus deformação axial, apresentadas no 

Capítulo 5. Tendo em vista que nenhuma das curvas apresentam um pico de resistência 
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pronunciado o critério (i) não foi empregado. Já o critério (ii) é o mais simples de se aplicar 

tendo em vista que a maiorias das curvas tensão cisalhante versus deformação axial deste 

estudo apresentam este comportamento nas análises preliminares apresentadas no capítulo 5, 

sendo este critério o mais utilizado. 

Para o critério (iii-c), apresentado por Campos e Carrilo (1995), é possível a aplicação deste 

tendo em vista o formato de algumas curvas tensão cisalhante versus deformação axial (com 

comportamento de enrijecimento - strain-hardening), principalmente para os ensaios na TNL 

de 150 kPa (para corpos de prova remoldados e indeformados). Entretanto, Pereira (2006) 

avaliou curvas com formato semelhante, tendo o valor de ruptura definido como o valor de 

deformação axial a partir do qual a inclinação da curva se torna constante. O resultado da 

avaliação indicou que a envoltória de resistência ao cisalhamento para esta TNL se mostrou 

completamente irregular, com comportamento bem diferente do apresentado para as outras 

TNL. Uma explicação para o não funcionamento deste critério pode ser a diferença dos 

ensaios, já que as curvas apresentadas por Campos e Carrilo (1995) foram determinadas a 

partir de ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada. Outro motivo seria devido ao 

tipo de solo, visto que, as curvas do trabalho de Campos e Carrilo (1995) apresentam valores 

de resistência altos já para baixos valores de deformação axial ao contrário das curvas desta 

pesquisa que vão aumentando os valores de tensão cisalhante mobilizada com a deformação 

axial. 

O critério (iii-d) foi aplicado às curvas que não apresentaram um valor de resistência definido, 

este foi aplicado de maneira geral às curvas para TNL de 150 kPa.  

Já o critério (iv) consiste da escolha de um valor de deformação axial onde o valor de tensão 

cisalhante mobilizada é o valor da ruptura. Pereira (2006) avaliou resultados dos ensaios 

triaxiais para diferentes níveis de deformação axial e acabou por encontrar a deformação axial 

de 12 % como sendo um nível de deformação a partir do qual os valores de ’e b tornam-se 

praticamente constantes. Drumright (1989) apresenta um procedimento semelhante onde ele 

determina valores de ’ e de b para níveis de deformação axial para ensaios com diferentes 

valores de sucção. Este procedimento também é citado por Fredlund e Vanapalli (2002) para 

curvas onde a ruptura não é bem definida, propõem-se uma deformação arbitrária (por 

exemplo entre 10 e 12%) como critério de ruptura para ensaios triaxiais e cisalhamento direto, 

convencionais ou com sucção controlada. 
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De maneira geral, esta pesquisa avalia duas condições, ou seja, dois critérios de ruptura: (1) 

consiste de utilização dos valores máximos das curvas tensão cisalhante versus deformação 

axial, aliado ao ajuste hiperbólico para curvas que não apresentem uma tendência de 

estabilização; (2) os valores de tensão cisalhante mobilizada para uma deformação axial de 

12% para os ensaios triaxias e 10 % para os ensaios hollow cylinder. 

6.3.1. Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Saturados 

Neste item serão apresentadas envoltórias de ruptura obtidas para o Solo AV a partir de 

diferentes de ensaios (triaxial, cisalhamento direto e hollow cylinder). Os resultados dos 

ensaios triaxiais e hollow cylinder são apresentados nesta pesquisa (capítulo 5), sendo 

avaliados para os critérios de ruptura definidos como (1) e (2), diretamente com os resultados 

obtidos por outros autores (Silveira, 2003, Pereira, 2006 e Feuerharmel, 2007) em ensaios 

triaxiais e cisalhamento direto. A partir destas envoltórias foram determinados os valores dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, ângulo de atrito interno (’) e intercepto coesivo 

(c’), considerados representativos deste material. 

 

6.3.1.1. Parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados obtidos de ensaios em corpos de 

prova remoldados 

A Figura 6.11 apresenta o gráfico tensão cisalhante () versus tensão normal (’) com uma 

série de envoltórias de ruptura definidas para o Solo AV em corpos de prova remoldados. 

  
Figura 6.11. Envoltórias de ruptura para uma série de ensaios no Solo 
AV em corpos de prova remoldados executados em diferentes ensaios 
(Silveira, 2003; Pereira, 2006; Feuerharmel, 2007) 

A Figura 6.11 apresenta as envoltórias de ruptura obtidas através de ensaios hollow cylinder, 

triaxial e cisalhamento direto executados nesta pesquisa e por Silveira (2003) e Feuerharmel 
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(2007). Nota-se claramente que os resultados obtidos nesta pesquisa, através dos ensaios 

triaxial (critério 1) e hollow cylinder (critério 1) apresentam os maiores valores de intercepto 

coesivo e ângulo de atrito interno, sendo os resultados dos ensaios triaxiais os que 

apresentaram os maiores valores de coesão. A envoltória para o critério de ruptura 2 para o 

ensaio triaxial encontra-se logo acima da envoltória para o critério 1 e próxima a envoltória 

média. 

A Figura 6.11 também apresenta uma envoltória de ruptura “média” levando em consideração 

todas as envoltórias de ruptura consideradas. A envoltória do ensaio de cisalhamento direto 

executado por Feuerharmel (2007) apresentou um valor de ângulo de atrito bem inferior 

quando comparado aos outros ensaios para o mesmo material. 

Para um melhor entendimento da Figura 6.11, a Tabela 6.1 apresenta os valores dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, ângulo de atrito interno e intercepto coesivo, 

determinados através dos resultados obtidos e utilizados para determinar as envoltórias de 

ruptura apresentadas. 

Tabela 6.1. Parâmetros de resistência ao cisalhamento definidos a 
partir de diferentes ensaios em corpos de prova remoldados na 
condição saturada. 

 

Os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento encontrados foram um intercepto 

coesivo (c’) de 23,5 kPa e 24,6 kPa e um ângulo de atrito interno (’) de 30,2 e 26,3º para os 

ensaios triaxiais com os critério de ruptura 1 e 2, respectivamente. Os valores de ’ são 

diferentes, certamente, reflexo dos níveis de resistência aos quais o critério 2 representa 

(deformação axial de 12%, inferior aos valores máximos dos ensaios), já os valores de c’ 

Ensaios ' (°) c' (kPa)

Remoldados

Triaxial - Critério 1 30,2 23,5

Hollow Cylinder - Critério 1 32,7 6,6

Triaxial - Critério 2 26,3 24,6

Cisalhamento Direto (Feuerharmmel, 2007) 20,0 15,4

Hollow Cylinder - Critério 2 29,8 3,5

média 27,8 13,3

Cisalhamento Direto (Silveira, 2003) 27,8 6,2



188 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

podem ser considerados próximos.  O ensaio hollow cylinder – critério 1 e critério 2, 

apresentaram um valor de ’ próximo ao obtido para o critério 1 do ensaio triaxial, já o valor 

de c’ é bem inferior, com diferenças de 17 e 20 kPa para o critério de ruptura 1 e 2, 

respectivamente.  

Os resultados obtidos por Silveira (2003) apresentaram, para o ensaio de cisalhamento direto, 

um intercepto coesivo (c’) de 6,2 kPa e um ângulo de atrito interno (’) de 27,8º. 

A diferença entre os parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos pelos diferentes 

equipamentos pode estar relacionada às dimensões dos corpos de prova para cada tipo de 

equipamento, às diferentes características de cada equipamento e às características iniciais dos 

corpos de prova para cada ensaios. Os valores médios de índice de vazios iniciais para os 

ensaios triaxial e hollow cylinder foi de aproximadamente 1,0, para os ensaios de 

cisalhamento direto executados por Feuerharmel (2007) e Silveira (2003) foram de 1,13 e 

1,26, respectivamente. Desta forma, em função dos menores valores de índice de vazios dos 

corpos de prova, os maiores valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos 

para os ensaios triaxiais e hollow cylinder são justificáveis. 

Para a condição remoldada os valores de parâmetros de resistência ao cisalhamento 

considerados no restante deste estudo são baseados na média dos valores dos ensaios triaxial e 

hollow cylinder, ou seja, um intercepto coesivo (c’) de 15 kPa e um ângulo de atrito interno 

(’) de 31,5º, considerando-se o critério de ruptura 1. Para a avaliação considerando como 

critério de ruptura pela deformação axial de 12% (critério de ruptura 2) utilizou-se um 

intercepto coesivo (c’) de 24,6 kPa e um ângulo de atrito interno (’) de 26,3º. 

6.3.1.2. Parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados de ensaios em corpos de prova 

indeformados 

A Figura 6.12 apresenta o gráfico tensão cisalhante () versus tensão normal (’) com uma 

série de envoltórias de ruptura definidas para o Solo AV em corpos de prova indeformados. 
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Figura 6.12. Envoltórias de ruptura para uma série de ensaios no Solo 
AV em corpos de prova indeformados executados em diferentes 
equipamentos. 

A Figura 6.12 apresenta as envoltórias de ruptura obtidas através de ensaios triaxial e 

cisalhamento direto executados por Pereira (2006), Silveira (2003) e Feuerharmel (2007). Os 

resultados obtidos para os ensaios triaxial com o critério de ruptura 1 apresenta a maior 

resistência em termos de envoltória de ruptura.  

As envoltórias obtidas a partir de ensaios executados em outros equipamentos, aliado a 

consideração do critério de ruptura 2 para o ensaios triaxial, encontram-se próximas, 

indicando uma pequena variação em relação à resistência ao cisalhamento.  

A envoltória de ruptura média confirma a proximidade das envoltórias de rupturas. Esta 

envoltória média foi determinada a partir dos valores médios dos parâmetros obtidos. 

Os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, ângulo de atrito interno (’) e 

intercepto coesivo (c’) utilizados para determinar as envoltórias de rupturas, apresentadas na 

Figura 6.12, são apresentados na Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2. Parâmetros de resistência ao cisalhamento definidos a 
partir de diferentes ensaios. 

 

O ensaio triaxial para o critério de ruptura 1 apresenta o maior valor ’ de todos os ensaios. 

Para o critério de ruptura 2 e o ensaio triaxial de Silveira (2003) os parâmetros obtidos 

apresentam valores muito próximos. Os ensaios de cisalhamento direto apresentam valores de 

ângulo de atritos muito próximos, entretanto o intercepto coesivo apresenta uma diferença 

considerável.  

Em relação ao índice de vazios iniciais os valores médios são, 0,91 para o ensaio triaxial 

(critério 1 e 2) desta pesquisa e 1,07, para o ensaio executado por Silveira (2003).  Os ensaios 

de cisalhamento direto executados por Feuerharmel (2007) e Silveira (2003) apresentaram 

índice de vazios de 1,23 e 1,26, respectivamente. Em função dos menores valores de índice de 

vazios dos corpos de prova apresentados pelos ensaios triaxiais, os maiores valores dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, podem ser considerados justificáveis. 

De maneira geral a grande diferença entre os parâmetros de resistência ao cisalhamento se deu 

em termos do intercepto coesivo, provavelmente, associada aos diferentes equipamentos 

utilizados e às dimensões dos corpos de prova. 

Para a condição indeformada os valores de parâmetros de resistência ao cisalhamento 

considerados no restante deste estudo serão baseado nos valores obtidos por Pereira (2006) 

por estarem mais próximos (em termos do índice de vazios) dos corpos de prova remoldados, 

sendo, um intercepto coesivo (c’) de 17,8 kPa e um ângulo de atrito interno (’) de 33,0º. Para 

a avaliação considerando como critério de ruptura pela deformação axial de 12% (critério de 

Ensaios ' (°) c' (kPa)

Indeformados

Triaxial (Pereira, 2006) - Critério 1 33,0 17,8

Triaxial (Silveira, 2003) 27,8 29,0

Triaxial (Pereira, 2006) - Critério 2 26,6 29,9

Cisalhamento Direto (Feuerharmmel, 2007) 27,8 12,6

média 28,7 21,0

Cisalhamento Direto (Silveira, 2003) 28,2 16,0



191 
 

Comportamento Mecânico Saturado e Não Saturado de um Solo Coluvionar de Arenito 

ruptura 2) utilizou-se um intercepto coesivo (c’) de 29,9 kPa e um ângulo de atrito interno (’) 

de 26,6º. 

6.3.1.3. Comparação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados oriundos de 

corpos de prova remoldados e indeformados 

Comparando-se as envoltórias de ruptura obtidas a partir dos ensaios apresentados 

anteriormente para corpos de prova moldados remoldados e indeformados é clara a influência 

da moldagem do corpo de prova na resistência ao cisalhamento do Solo AV. Os corpos de 

prova moldados indeformados apresentam envoltórias de ruptura superiores aos corpos de 

prova moldados remoldados. 

Analisando os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento nota-se que os valores 

diferenciam-se principalmente em relação ao intercepto coesivo, com os corpos de prova 

indeformados apresentando um valor médio de 40 % superior. Se desconsiderarmos possíveis 

erros de ajustes e variações características dos equipamentos utilizados para os ensaios, a 

justificativa da diferença entre estes valores pode ser pela desestruturação do solo causado 

pela desagregação dos grãos durante o procedimento de destorroamento e peneiramento para 

a moldagem dos corpos de prova na forma remoldado, ou seja quebra da estrutura do solo 

indeformado, que acaba refletindo quase que exclusivamente no parâmetro intercepto coesivo.  

Em relação ao ângulo de atrito, os valores médios apresentam-se próximos com os ensaios 

indeformados apresentando os maiores valores. Da mesma forma os ensaios realizados nos 

mesmos equipamentos, por exemplo, os ensaios de cisalhamento direto, também apresentam 

valores de ’ próximos, sendo de 28º para os indeformados e 27,8 º para o remoldado. 

Desta forma é possível concluir que o material, para as condições de tensão e saturação 

apresentadas, na sua forma indeformada, apresenta estrutura interna que representa uma 

parcela de resistência, em termos do intercepto coesivo. 

6.3.2. Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Não Saturados 

O principal objetivo deste item é apresentar a influência da sucção no Solo AV através dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento. Na seqüência serão apresentados os resultados dos 

ensaios triaxiais e de cisalhamento direto com sucção controlada realizados em corpos de 

prova remoldados e indeformados. 
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A influência da sucção será avaliada em termos de variação nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento saturados (ângulo de atrito e intercepto coesivo) e na determinação do 

parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado (b). Para os ensaios citados acima 

serão apresentadas as envoltórias de ruptura nos planos tensão cisalhante versus tensão 

normal e tensão cisalhante versus sucção. 

Todos os resultados apresentados neste item para os ensaios triaxiais (executados nesta 

pesquisa e por Pereira, 2006) foram obtidos de acordo com as equações proposta por Fredlund 

e Rahardjo (1993) e apresentadas nos itens 2.3.3 e 2.3.4. 

6.3.2.1. Influência da sucção nos parâmetros de resistência ao cisalhamento de ensaios em 

corpos de prova remoldados 

A Figura 6.13 apresenta o gráfico tensão cisalhante () versus tensão normal (’) com uma 

série de envoltórias de ruptura definidas para o Solo AV através de ensaios triaxiais e de 

cisalhamento direto com sucção controlada em corpos de prova remoldados. 

  
Figura 6.13. Envoltórias de ruptura para ensaios: (a) cisalhamento 
direto com sucção controlada (Feuerharmel, 2007); (b) triaxiais com 
sucção controlada no Solo AV em corpos de prova remoldados. As 
envoltórias dos ensaios triaxiais são apresentadas para os dois 
critérios de rupturas definidos.  

A Figura 6.13 apresenta as envoltórias de ruptura, obtidas através de ensaios cisalhamento 

direto e triaxial com sucção controlada executados nesta pesquisa e por Feuerharmel (2007), a 

partir da qual possibilita determinar a influência da sucção nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento saturados (’ e c’).  

Nota-se que para os ensaios de cisalhamento direto (Feuerharmel, 2007) há variação 

principalmente em relação ao intercepto coesivo, ou seja, o acréscimo da resistência em 

função da sucção ocorre principalmente na parcela coesiva do material. Em relação ao ângulo 

de atrito interno nota-se uma pequena variação para os diferentes níveis de sucção. 
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Já para os ensaios triaxiais com sucção controlada, avaliados em função dos dois critérios de 

ruptura definidos, a influência da sucção ocorre, porém não é tão representativa quanto o 

observado para os ensaios de cisalhamento direto. 

 As envoltórias para o critério de ruptura 1, para os níveis de sucção de 75, 100 e 150 kPa, 

apresentam um valor de intercepto coesivo nulo, comportamento característico de solos 

granulares. Entretanto, a inclinação das envoltórias são superiores as envoltórias para os 

outros ensaios, o que representa um valor de ângulo de atrito superior.  

Para os níveis de sucção de 75 e 100 kPa, as envoltórias de resistência ao cisalhamento podem 

ser consideradas próximas, sendo a do nível de sucção de 100 kPa levemente superior. As 

envoltórias para o critério de ruptura 2, nos níveis de sucção de 100 e 150 kPa, apresentam um 

valor de intercepto coesivo crescente, já para o nível de sucção de 75 kPa não há indicação de 

um intercepto coesivo. 

Comparando-se diretamente os níveis de resistência das envoltórias as obtidas para os ensaios 

de cisalhamento direto com sucção controlada são superiores quando comparadas as dos 

ensaios triaxiais. 

A Tabela 6.3 apresenta os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos para 

os ensaios apresentados anteriormente para diferentes níveis de sucção. 

Tabela 6.3. Parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos através 
de ensaios triaxiais com sucção controlada e cisalhamento direto com 
sucção controlada (Feuerharmel, 2007), para diferentes níveis de 
sucção para corpos de prova remoldados 

 

Sucção  ' (°) c' (kPa)  ' (°) c' (kPa)

0 31,5 15,0 26,3 24,6

75 49,8 0,0 42,2 0,0

100 51,3 0,0 39,4 49,1

150 45,6 0,0 36,4 27,5

0 20,0 15,4  -  -

50 38,7 37,1  -  -

100 40,9 86,0  -  -

150 32,0 152,3 40,1*  -

Ensaios
Critério 1

* Valor determinado por Feuerharmel (2007) considerando-se uma deformação arbritária de 7 
mm como critério de ruptura

Cisalhamento Direto com 
sucção controlada 

(Feuerharmmel, 2007)

Triaxial com sucção 
controlada

Remoldados

Critério 2
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De maneira geral os valores apresentados pelos ensaios triaxiais com sucção controlada, para 

ambos os critérios, apresentam parâmetros de resistência ao cisalhamento inferiores aos dos 

ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada. Mesmo que os valores de ângulo de 

atrito obtidos, na consideração do critério de ruptura 1 para os ensaios triaxais, sejam 

superiores. Ambos os ensaios apresentam valores de índice de vazios inicial médios 

próximos, 0,98 para triaxiais e 1,03 para cisalhamento direto, por esta razão a grande 

diferença dos valores deve estar associada aos métodos de ensaios, equipamento e/ou 

moldagem dos corpos de prova. 

Tanto os resultados dos ensaios triaxiais quanto os resultados dos ensaios de cisalhamento 

direto indicam que para os corpos de prova remoldados a aplicação de sucção influencia nos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, ’ e c’. Esta influência não se reflete somente na 

parcela do intercepto coesivo do material, mas também no ângulo de atrito interno.  

Os ensaios apresentado por Feuerharmel (2007) apresentam um acréscimo no valor do ângulo 

de atrito com o aumento do nível de sucção, com exceção do ensaio para um nível de sucção 

de 150 kPa que apresenta um valor de ângulo de atrito inferior aos níveis de sucção de 50 e 

100 kPa porém ainda superior ao material na condição saturada.  

Para os ensaios triaxiais os critérios de ruptura são avaliados individualmente. Para o critério 

de ruptura 1, em comparação com os parâmetros saturados, um aumento no ângulo de atrito 

superior a 50% e valores de intercepto coesivo nulos. Os valores de ângulo de atrito para os 

níveis de sucção de 75 e 100 kPa são próximos e ligeiramente superiores ao valor de ângulo 

de atrito para o nível de sucção de 150 kPa.  

Para o critério 2 também há influência da sucção nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento. Os valores de ângulo de atrito são superiores quando comparado aos 

parâmetros para a condição saturada. Para o nível de sucção de 75 kPa nota-se um intercepto 

coesivo nulo e um ângulo de atrito 60% superior. Os níveis de sucção de 100 e 150 kPa 

apresentam valores de ’ e c’ superiores à condição saturada, sendo o valor de c’, para o nível 

de sucção de 150 kPa, relativamente próximo à condição saturada. 

Pela diferença dos valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento observada na Tabela 

6.3 nota-se que a definição do critério de ruptura reflete-se diretamente nos valores dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento a serem utilizados nas análises. 
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6.3.2.2. Influência da sucção nos parâmetros de resistência ao cisalhamento de ensaios em 

corpos de prova indeformados 

 
A Figura 6.14 apresenta o gráfico tensão cisalhante () versus tensão normal (’) com uma 

série de envoltórias de ruptura definidas para o Solo AV através de ensaios triaxiais e de 

cisalhamento direto com sucção controlada em corpos de prova indeformados. 

 

Figura 6.14. Envoltórias de ruptura para ensaios: (a) cisalhamento 
direto com sucção controlada (Feuerharmel, 2007); (b) triaxiais (b) 
com sucção controlada no Solo AV em corpos de prova 
indeformados. As envoltórias dos ensaios triaxiais são apresentadas 
para os dois critérios de rupturas definidos. 

A Figura 6.14 apresenta as envoltórias de ruptura, obtidas através de ensaios cisalhamento 

direto e triaxial com sucção controlada executados por Pereira (2006) e Feuerharmel (2007), a 

partir da qual possibilita determinar a influência da sucção nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento saturados (’ e c’).  

As envoltórias para os ensaios de cisalhamento direto (Feuerharmel, 2007) apresentam 

variação, principalmente, em relação ao intercepto coesivo, ou seja, o acréscimo da resistência 

em função da sucção ocorre principalmente na parcela do intercepto coesivo do material. Para 

os maiores níveis de sucção o incremento na parcela do intercepto coesivo é maior se 

comparada ao nível de sucção inferior. 

O mesmo comportamento observado nas envoltórias dos ensaios de cisalhamento direto foi 

observado para as envoltórias dos ensaios triaxiais, onde a influência da sucção se reflete 
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principalmente na parcela do intercepto coesivo do material, não ocorrendo grandes variações 

em termos da inclinação das envoltórias de ruptura. 

Na Figura 6.14 são apresentadas as envoltórias dos ensaios triaxias definidas a partir do 

critério de ruptura 1 para todos os níveis de sucção ensaiados (25, 50, 75, 100 e 150 kPa), 

além das envoltórias dos ensaios triaxiais considerando o critério de ruptura 2, para os níveis 

de sucção de 100 e 150 kPa em corpos de prova indeformados.  

Para o critério de ruptura 2 só foram apresentadas as envoltórias para os níveis de sucção de 

100 e 150 kPa em razão dos outros níveis de sucção não apresentarem uma envoltória linear 

que possibilitasse a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

Nos ensaios triaxiais a maior influência da sucção é observada para um nível de sucção de 75 

kPa, onde a envoltória de ruptura é superior as envoltórias para os outros níveis de sucção. 

Outro ponto observado é a pequena diferença para os níveis de sucção de 50, 100 e 150 kPa, 

que apresenta as envoltórias muito próximas resultando em pequenas diferenças de intercepto 

coesivo. 

As envoltórias de ruptura obtidas para o critério de ruptura 2, para os níveis de sucção de 100 

e 150 kPa, é superior as envoltórias de ruptura obtidas para o critério de ruptura 1, 

comparando os mesmo níveis de sucção. 

De maneira geral, para baixos valores de sucção (até 75 kPa) as envoltórias de ruptura dos 

ensaios triaxiais (critério de ruptura 1) são superiores às envoltórias de rupturas apresentadas 

pelos ensaios de cisalhamento direto. Já para níveis de sucção superiores a 100 kPa as 

envoltórias de ruptura do ensaio de cisalhamento direto são superiores  às envoltórias dos 

ensaios triaxiais.  

Para o critério de ruptura 2 dos ensaios triaxiais nota-se que para o nível de sucção de 100 kPa 

a envoltória de resistência é praticamente coincidente com a envoltória para o ensaio de 

cisalhamento direto. Entretanto, para o nível de sucção de 150 kPa a envoltória é inferior a do 

ensaio de cisalhamento direto. 

Além da visualização das envoltórias de ruptura na Figura 6.14 é possível avaliar os valores 

dos parâmetros de resistência ao cisalhamento relativos a estas envoltórias. A Tabela 6.4 

apresenta os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos para os ensaios 
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apresentados anteriormente para diferentes níveis de sucção, assim como os resultados 

obtidos por Feuerharmel (2007) para ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada. 

Tabela 6.4. Parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos através 
de ensaios triaxiais com sucção controlada e cisalhamento direto com 
sucção controlada (Feuerharmel, 2007), para diferentes níveis de 
sucção para corpos de prova indeformados. 

 

Observando os parâmetros para ambos os ensaios nota-se que a elevação da sucção representa 

um acréscimo no intercepto coesivo. Para os ensaios triaxiais, em termos de ângulo de atrito 

interno, os resultados para o critério de ruptura 1 apresentaram um acréscimo em relação a 

condição saturada, porém independente do nível de sucção aplicada o valor manteve-se dentro 

de uma faixa de valores relativamente próxima, à exceção do resultado para o nível de sucção 

de 150 kPa que apresentou um valor um pouco abaixo. Mesmo comportamento foi observado 

para o resultado do critério de ruptura 2, onde a influência da sucção na resistência ao 

cisalhamento ocorreu principalmente em termos do intercepto coesivo, mantendo-se o ângulo 

de atrito praticamente constante para o nível de sucção de 100 kPa e um pouco inferior para o 

nível de sucção de 150 kPa. 

Da mesma forma que para os ensaios triaxiais, para os ensaios de cisalhamento direto pode se 

dizer que a sucção não apresentou influência no ângulo de atrito interno. 

Analisando individualmente os valores de ângulo de atrito interno obtidos para cada nível de 

sucção dos ensaios nota-se certa variação nos valores, porém esta variação não é considerada 

significativa e pode ser relacionada com o nível de sucção aplicado, tanto para os ensaios 

triaxiais quanto para os de cisalhamento direto. Esta variação nos valores de ângulo de atrito 

Sucção  ' (°) c' (kPa)  ' (°) c' (kPa)

0 33,0 17,8 26,6 29,9

25 34,9 44,2  -  -

50 33,9 58,7  -  -

75 31,2 103,9  -  -

100 33,5 66,2 26,2 88,3

150 29,9 78,7 20,9 112,1

0 27,8 12,6  -  -

50 23,5 50,2  -  -

100 28,9 88,0  -  -

150 27,1 149,8  -  -

Ensaios

Cisalhamento Direto com sucção 
controlada (Feuerharmmel, 2007)

Critério 2Critério 1

Triaxial com sucção controlada 

Indeformados
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pode estar relacionada a variabilidade dos corpos de prova utilizados e até mesmo 

procedimentos envolvidos antes, durante e após os ensaios. 

6.3.2.3. Comparação da influência da sucção nos corpos de prova remoldados e indeformados 

As envoltórias, apresentadas nas Figuras 6.13 e 6.14, são unicamente diferenciadas pelo 

método de moldagem dos corpos de prova. Pela observação das envoltórias é evidente a 

influência do processo de moldagem dos corpos de prova na resistência ao cisalhamento, 

porém em se tratando de ensaios não saturados, observou-se um comportamento diferente do 

observado nos ensaios saturados. Na condição saturada os corpos de prova indeformados 

apresentaram uma resistência superior à dos corpos de prova remoldados. Na condição não 

saturada observa-se um comportamento distinto, onde os corpos de prova remoldados, por 

influência da sucção, apresentam resistência ao cisalhamento superior aos corpos de prova 

indeformados. 

Tal situação indica que a quebra da estrutura interna, e consequente redistribuição nos 

tamanhos dos poros internos, resultante do processo de moldagem dos corpos de prova 

remoldados permite a maior influência da sucção pela melhor distribuição dos poros. 

Resultando em um acréscimo na resistência ao cisalhamento, comparado a estrutura do 

material na situação indeformado. 

6.3.2.4. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado de ensaios em corpos de prova 

remoldados 

Para a determinação do parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado (b) defini-se 

os valores de tensão cisalhante máxima para cada nível de sucção sendo que estes são 

plotados no plano tensão cisalhante versus sucção. No caso dos ensaios triaxiais também 

serão avaliados os valores de b em termos do critério de ruptura 2, para uma deformação 

axial de 12%. 

Tendo em vista que os ensaios de cisalhamento direto e triaxial com sucção controlada têm 

seus resultados plotados em variáveis diferentes fica impossibilitada a comparação direta das 

envoltórias não saturadas de ambos os ensaios em um mesmo gráfico. Por esta razão as 

envoltórias serão apresentadas separadamente e a variação de b para cada tipo de ensaio será 

comparada em termos numéricos. 
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Para os ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada os resultados são apresentados 

no plano tensão cisalhante () versus sucção, enquanto os ensaios triaxiais com sucção 

controlada serão apresentados no plano d versus sucção. As envoltórias em termos não 

saturados obtidos para os ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada executados 

por Feuerharmel (2007) são apresentadas na Figura 6.15. 

   

Figura 6.15. Envoltórias de ruptura não saturada para ensaios de 
cisalhamento direto com sucção controlada no Solo AV em corpos de 
prova remoldados (Feuerharmel, 2007). 

As envoltórias obtidas por Feuerharmel (2007) apresentam comportamento similar 

independente da TNL aplicada. O acréscimo de sucção reflete-se em acréscimo de resistência 

para as TNL aplicadas. 

As envoltórias obtidas para os ensaios triaxiais com sucção controlada estão apresentadas na 

Figura 6.16. Os dados apresentados estão plotados de acordo com a equação 6.1, a qual está 

apresentada no item 2.3.4. A partir desta equação foi possível obter os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento de acordo com o apresentado com Fredlund e Rahardjo (1993). 

Os valores das TNL representam os correspondentes aos valores de tensão cisalhante 

mobilizada considerados para o critério de ruptura em avaliação e não o obtido para a 

consolidação do corpo de prova. 

′ . ′      (6.1) 
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Figura 6.16. Envoltórias de ruptura não saturada para ensaios triaxais 
com sucção controlada no Solo AV em corpos de prova remoldados. 
(a) considerando o critério de ruptura 1; (b) considerando o critério de 
ruptura 2. 

A Figura 6.16 apresenta dois gráficos, sendo: (a) envoltórias de ruptura não saturadas 

considerando o critério de ruptura 1; e (b) considerando o critério de ruptura 2. A envoltória 

de resistência para a envoltória com a TNL de 400 kPa está indicada na Figura 6.16 com (*) 

em função da necessidade extrapolação de alguns do seus dados para a obtenção da 

envoltória.  

Avaliando-se todas as envoltórias em conjunto, tanto para o critério de ruptura 1 quanto o 2, 

nota-se que os valores de tensão cisalhante mobilizada limites da envoltória são influenciados 

pelo valor da TNL aplicado. 

As envoltórias obtidas para os ensaios triaxiais na condição remoldada podem ser divididos 

em três partes. A primeira parte, entre a saturação e a uma sucção de 75 kPa, apresenta um 

grande acréscimo na tensão cisalhante mobilizada, sendo que quanto maior a TNL maior o 

acréscimo na tensão. Na segunda parte, entre os níveis de sucção de 75 e 100 kPa, nota-se 

uma espécime de patamar na envoltória ou com pouca variação na tensão cisalhante 

mobilizada. A terceira parte da envoltória, entre os níveis de sucção de 100 e 150 kPa, 

apresenta uma queda tensão cisalhante mobilizada pelo incremento de sucção.  De maneira 

geral é possível dizer que a TNL apresenta uma leve influência no formato das envoltórias de 

ruptura para o Solo AV moldado na condição remoldada. 
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A Figura 6.17 apresenta a variação do valor de b em relação ao nível de sucção anterior, ou 

seja, qual o valor do parâmetro em função da elevação da sucção. Para os ensaios de 

cisalhamento direto foram determinados os valores de b para os intervalos de sucção de 0 a 

50; 50 a 100 e 100 a 150. Já para os ensaios triaxiais (critérios de ruptura 1 e 2) os valores de 

b foram determinados para os intervalos de sucção de 0 a 75e 75 a 100 kPa. Desta forma é 

possível determinar a influência da TNL neste parâmetro. 

        

Figura 6.17. Variação de b com os intervalos de sucção aplicados aos 
ensaios triaxiais com sucção controlada (critérios de ruptura 1 e 2) e 
cisalhamento com sucção controlada (Feuerharmel, 2007). (a) critério 
de ruptura 1; (b) ensaios cisalhamento direto e critério de ruptura 2. 

Em função da variação do parâmetro b é possível afirmar que, para os ensaios de 

cisalhamento com sucção controlada, a TNL apresenta certa influência na envoltória de 

ruptura, entretanto esta não apresentou um padrão de variação que possibilitasse determinar 

uma justificativa para tal variação. 

Observando os valores de b para os ensaios executados no equipamento cisalhamento direto, 

nota-se que até o nível de sucção de 150 kPa estes apresentam pouca variação, mantendo-se 

próximo de um valor de 50º. A exceção é para o ensaio com TNL de 25 kPa (CD_TNL_25) 

entre sucção de 0 e 50 kPa que apresentou um valor próximo a 25º e os ensaios para a TNL de 

100 e 150 kPa (CD_TNL_100 e CD_TNL_150) entre sucção de 100 e 150 kPa que 

apresentam valores próximos a 30º.  

a) b) 

0 50 100 150 200
sucção (ua - uw) - ( kPa)

0

25

50

75
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Em relação aos ensaios triaxiais, tanto para o critério de ruptura 1 quanto para o critério de 

ruptura 2, observa-se uma queda nos valores do parâmetro b em função do acréscimo da 

sucção em relação ao nível de sucção anterior. Entre o solo na condição saturado e um nível 

de sucção de 75 kPa tem-se os maiores valores do parâmetro b, o que representa o maior 

acréscimo de resistência em função da sucção. Aumentando a sucção de 75 para 100 kPa os 

valores ficam baixos, quase próximos a zero para o critério 1 e entre 25 e 50º para o critério 2, 

representando que entre este intervalo de sucção ocorre uma diminuição na contribuição da 

sucção na resistência ao cisalhamento do solo.  

Outra maneira de se avaliar o parâmetro b e a influência da sucção na resistência ao 

cisalhamento é comparando-se os diferentes níveis de sucção em relação a condição saturada 

do Solo AV. Esta avaliação é visualizada na Figura 6.18 com o valor b pela variação da 

sucção. Para os ensaios de cisalhamento direto foram determinados os valores de b para os 

intervalos de sucção de 0 a 50; 0 a 100 e 0 a 150 kPa. Já para os ensaios triaxiais os valores de 

b para os intervalos de sucção de 0 a 75; 0 a 100 e 0 a 150 kPa. 

A partir da Figura 6.18 é possível avaliar a magnitude do parâmetro de resistência ao 

cisalhamento para cada intervalo de sucção a ser utilizado, assim como compará-lo em 

relação ao ângulo de atrito interno determinado para a condição saturada (Tabela 6.4).  

 

Figura 6.18. Variação de b para cada intervalo de sucção aplicados 
aos ensaios triaxiais (para o critério 1 e critério 2) e cisalhamento com 
sucção controlada (Feuerharmel, 2007). (a) critério de ruptura 1; (b) 
ensaios cisalhamento direto e critério de ruptura 2. 

a) b) 
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O comportamento observado na variação dos valores de b na Figura 6.17 é semelhante ao 

observado na Figura 6.18. Para os ensaios no equipamento de cisalhamento direto com sucção 

controlada observa-se que a influência da TNL no parâmetro b vai diminuindo com o 

acréscimo da sucção.  

Para a TNL de 25 kPa observa-se um acréscimo de b até a sucção de 150 kPa. Para a TNL 50 

kPa o valor de b mantêm-se praticamente constante e para 100 e 150 kPa há uma queda no 

valor de b. 

Para os ensaios triaxiais com sucção controlada observa-se uma queda no parâmetro b com o 

acréscimo da sucção (até 150 kPa de sucção), tanto para o critério 1 quanto para o critério 2. 

A redução no valor de b, entre a sucção de 75 kPa e 100 kPa, bem inferior a redução 

observada entre os níveis de sucção de 100 e 150 kPa. 

Na Figura 6.18 fica clara a influência da TNL na resistência ao cisalhamento do material na 

condição não saturada para os resultados dos ensaios triaxiais com sucção controlada, 

verificada pelo aumento no valor de b com o aumento da TNL. O valor médio do parâmetro 

b é apresentado na Figura 6.18. 

No caso do critério de ruptura 2 para os ensaios triaxiais também nota-se a influência da TNL, 

a qual torna-se mais nítida com o incremento de sucção. A influência é inferior à observada 

para o critério de ruptura 1. 

Os resultados para ambos os equipamentos apresentaram uma queda nos valores de b com o 

aumento do nível de sucção aplicado. A principal diferença entre os resultados obtidos pelos 

equipamentos foi para os ensaios triaxiais, que evidenciaram uma maior influência da TNL no 

parâmetro b. 

A Tabela 6.5 apresenta, para os intervalos de sucção avaliados, os valores médios de b para 

os diferentes valores de TNL. Já a Tabela 6.6 apresenta os valores de b em função das TNL 

para os ensaios triaxiais. 
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Tabela 6.5. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado 
médio para diferentes intervalos de sucção. Valores calculados para o 
critério de ruptura 1 e 2.  

 

Tabela 6.6. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado 
para TNL em diferentes intervalos de sucção. Valores obtidos através 
das análises para o critério de ruptura 1 e 2. 

 

As Tabelas 6.5 e 6.6 acabam por confirmar e apresentar numericamente a variação de b 

observado nas Figuras 6.17 e 6.18. A Tabela 6.5 apresenta valores médios e indicam um valor 

de b de aproximadamente 47º para os resultados obtidos pelo equipamento cisalhamento 

direto.  

Nos ensaios triaxiais, a análise foi feita considerando o critério de ruptura 1 e 2. Para o critério 

1 observa-se valores de b decrescendo de 61,9º a 34,4º, em função do acréscimo do nível de 

sucção. Já para o critério 2 observa-se entre os níveis de sucção de 0 a 75 e 0 a 100 kPa um 

valor de b de 50,7º. Para o intervalo de sucção de 0 a 150 kPa ocorre uma redução de b para 

28,7º. Os valores de b para o critério 1 são superiores aos obtidos para o critério 2 para todos 

os intervalos de sucção. 

Na Tabela 6.6 é possível observar a variação de b em função da TNL aplicada, nota-se, tanto 

para o critério 1 quanto para o critério 2, que o parâmetro b aumenta em função do acréscimo 

da TNL, tal comportamento é observado para todos os níveis de sucção. 

Critério 1 Critério 2

b (°) * b (°) *

0 - 75 61,9 50,7

0 - 100 55,3 50,7

0 - 150 34,4 28,7

0 - 50 46,2  -

0 - 100 47,3  -

0 - 150 46,4  -

(*) Valores médios

Remoldados

Ensaios Intervalo Sucção

Cisalhamento Direto com sucção 
controlada (Feuerharmmel, 2007)

Triaxal com sucção controlada

400 450 500 550 600 650 700
0 - 75 50,9 / 38,3 55,1 / 45,0 59,9 / 52,2 63,6 / 57,1 66,1 / 60,9 68,1 / - 69,5 / -

0 - 100 43,4 / 44,8 47,2 / 48,1 52,8 / 51,3 57,2 / 53,7 60,2 / 55,8 62,7 / - 64,9 / -

0 - 150 22,7 / 21,1 24,3 / 25,0 29,3 / 29,2 35,2 / 32,5 39,4 / 35,5 43,2 / - 46,5 / -

Remoldados

b (°) em função da TNL  ao final do ensaio - Critério1/Critério2

Triaxal com sucção 
controlada 

Intervalo 
Sucção

Ensaios
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Comparando os valores de b com ’ (conforme apresentado na Tabela 6.3) observa-se, que 

ao contrário do previsto na teoria dos solos não saturados (Fredlund e Rahardjo, 1993) o valor 

de  b é superior ’, para os resultados em corpos de prova remoldados obtidos em ambos os 

equipamentos. Tal condição pode ser confirmada comparando-se os valores da Tabela 6.3 e 

6.5. Cabe ressaltar que se considerado o valor de ’ para o nível de sucção correspondente, no 

caso sucção de 150 kPa o valor de ’ é superior a b. 

6.3.2.5. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado de ensaios em corpos de prova 

indeformados 

 
Assim como para os corpos de prova remoldados para os corpos de prova indeformados se 

avaliou o parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado a partir dos resultados dos 

ensaios triaxiais com sucção controlada e de cisalhamento direto com sucção controlada 

(Feuerharmel, 2007).  

Para os ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada os resultados são apresentados 

no plano tensão cisalhante () versus sucção, enquanto os ensaios triaxiais com sucção 

controlada serão apresentados no plano d versus sucção.  

As envoltórias em termos não saturados obtidos para os ensaios de cisalhamento direto com 

sucção controlada são apresentados na Figura 6.19. 

   
Figura 6.19. Envoltórias de ruptura não saturada para ensaios de 
cisalhamento direto com sucção controlada no Solo AV em corpos de 
prova indeformados (Feuerharmel, 2007). 

As envoltórias obtidas por Feuerharmel (2007) apresentam comportamento semelhante 

independente da TNL aplicada. Assim como para os corpos de prova remoldados, nota-se que 

o acréscimo de sucção reflete-se em acréscimo de resistência para as TNL aplicadas. 
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As envoltórias em termos não saturados obtidos para os ensaios triaxiais com sucção 

controlada estão apresentadas na Figura 6.20. Os pontos apresentados nesta figuras 

representam os valores de TNL para o respectivo valor de tensão cisalhante da fase de 

cisalhamento dos ensaios. 

  

 
Figura 6.20. Envoltórias de ruptura não saturada para ensaios de 
triaxais com sucção controlada no Solo AV em corpos de prova 
indeformados. (a) Critério de ruptura 1; (b) Critério de ruptura 2. 

Observando-se as envoltórias para os ensaios triaxiais apresentadas na Figura 6.20, nota-se 

que de maneira geral elas apresentam um comportamento similar em função da TNL, com o 

seu incremento resultando no acréscimo da tensão cisalhante. 

Em relação a influência do incremento de sucção na resistência ao cisalhamento nota-se uma 

variação no comportamento em função do critério de ruptura adotado. As envoltórias para o 

critério de ruptura 1, Figura 6.20(a), mostram um incremento da resistência em função do 

acréscimo da sucção, tal comportamento é válido até o nível de sucção de 75 kPa. Nos níveis 

de sucção de 100 e 150 kPa ocorre uma perda de resistência em relação ao nível de sucção de 

75 kPa. Outro ponto observado é a diferença de tensão cisalhante mobilizada entre os níveis 

de sucção de 100 e 150 kPa, onde para baixos níveis de TNL a sucção de 150 kPa apresenta 

uma resistência superior a sucção de 100 kPa, já para maiores níveis de TNL esta tendência se 

inverte. 

Em relação ao critério de ruptura 2, Figura 6.20 (b), a grande diferença do comportamento em 

relação ao critério de ruptura 1 está relacionada ao nível de sucção de 75 kPa. Na 

consideração do critério de ruptura 2 nota-se uma queda no valor da resistência do nível de 
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sucção de 50 kPa e 75 kPa. Entretanto, entre o nível de sucção de 75 e 100 kPa ocorre 

novamente um acréscimo na resistência. 

A variação dos valores de b em função dos intervalos de sucção avaliados é apresentada na 

Figura 6.21. A partir desta figura é possível visualizar qual é o valor do parâmetro em função 

da elevação da sucção. Para os ensaios de cisalhamento direto foram determinados os valores 

de b para os intervalos de sucção de 0 a 50; 50 a 100 e 100 a 150 kPa. Já para os ensaios 

triaxiais os valores de b para os intervalos de sucção de 0 a 25; 25 a 50, 50 a 75; 75 a 100 e 

100 a 150 kPa. Desta forma é possível determinar a influência da TNL neste parâmetro. 

       

Figura 6.21. Variação de b com os intervalos de sucção aplicados aos 
ensaios triaxiais e cisalhamento com sucção controlada em corpos de 
prova indeformados (Feuerharmel, 2007). (a) critério de ruptura 1; (b) 
ensaios cisalhamento direto e critério de ruptura 2. 

Para os ensaios de cisalhamento direto nota-se um acréscimo no valor de b e 

conseqüentemente na resistência ao cisalhamento para cada incremento de sucção. Em termos 

da influência da TNL, para o solo indeformado, praticamente não há variações nos valores de 

b, ou seja, para o nível de tensões avaliado a contribuição da sucção na resistência ao 

cisalhamento não é influenciada pela TNL aplicada. 

Para os ensaios triaxiais nota-se uma grande variação do comportamento do solo a cada 

variação no nível de sucção, para ambos os critérios de ruptura avaliados. De maneira geral 

observa-se um acréscimo na resistência com o incremento do nível de sucção. 
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A grande diferença em b observada entre os critérios de ruptura 1 e 2 ocorre pelo 

comportamento da resistência ao cisalhamento para o nível de sucção de 75 kPa, onde que 

para o critério de ruptura 1 observa-se um acréscimo na tensão em relação ao nível de sucção 

de 50 kPa e para o critério 2 observa-se uma queda na tensão. Para os níveis de sucção de 25, 

50 e 150 kPa pode-se dizer que a consideração de ambos os critérios de ruptura resulta em 

valores dentro da mesma faixa de variação.  

Em relação a TNL os ensaios triaxiais, para ambos os critérios de ruptura, apresentaram 

resultados que indicam a influência desta na resistência ao cisalhamento em conjunto com a 

sucção. De maneira geral o comportamento observado é de um acréscimo no parâmetro não 

saturado em função do acréscimo da TNL.  

A exceção é verificada entre os níveis de sucção de 100 e 150 kPa, onde, para o critério 1, 

nota-se que quanto menor a TNL maior é o acréscimo da resistência ao cisalhamento em 

função da sucção. 

A Figura 6.22 apresenta o valor b em termos de contribuição da sucção na resistência ao 

cisalhamento a partir da condição saturada, ou seja, este foi determinado para cada nível de 

sucção diretamente da condição não saturada.  

Para os ensaios de cisalhamento direto foram determinados os valores de b para os intervalos 

de sucção de 0 a 50; 0 a 100 e 0 a 150 kPa. Já para os ensaios triaxiais os valores de b para os 

intervalos de sucção de 0 a 25; 0 a 50, 0 a 75; 0 a 100 e 0 a 150 kPa. 

A partir desta figura é possível avaliar a magnitude do parâmetro de resistência ao 

cisalhamento para cada nível de sucção a ser utilizado, assim como compará-lo em relação ao 

ângulo de atrito interno determinado para a condição saturada. 
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Figura 6.22. Variação de b para cada intervalo de sucção aplicados 
aos ensaios triaxiais e cisalhamento com sucção controlada em corpos 
de prova indeformados (Feuerharmel, 2007). 

 Na Figura 6.22 é possível observar comportamento idêntico ao apresentado na Figura 6.21, 

principalmente para os ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada. Em relação a 

influência da TNL na resistência ao cisalhamento em função do nível de sucção nota-se que 

para valores acima de 100 kPa ela não é representativa e para o nível de sucção de 50 kPa é 

pequena. 

Já para os ensaios triaxiais, tanto para o critério 1 quanto para o critério 2, observa-se mais 

claramente a influência da TNL na contribuição da sucção em relação ao cisalhamento, esta 

influência é menor para os níveis de sucção de 100 e 150 kPa.  

Também se observa que o acréscimo da sucção reduz a contribuição da mesma na resistência 

ao cisalhamento, este comportamento é claro para as TNL maiores.  

Para o critério de ruptura 2 a queda na tensão cisalhante mobilizada verificada na Figura 6.19 

(b) para o nível de sucção de 75 kPa se reflete nos baixos valores de b verificados na Figura 

6.22. De maneira geral, ambos os critérios de ruptura apresentam um comportamento 

semelhante em termos da variação de b. 

Os ensaios de cisalhamento direto e triaxial apresentam comportamentos distintos em relação 

ao parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado. Enquanto os ensaios de 

cisalhamento executados por Feuerharmel (2007) tem um comportamento praticamente linear 
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com o a variação da sucção e sem influência da TNL, os ensaios triaxiais  mostram resultados 

que indicaram a influência da TNL no b e um comportamento completamente distinto entre 

os níveis de sucção avaliados. 

A Tabela 6.7 apresenta, para os intervalos de sucção avaliados, os valores médios de b para 

os diferentes valores de TNL. Já a Tabela 6.8 apresenta os valores de b em função das TNL 

para os ensaios triaxais com sucção controlada em corpos de prova indeformados 

Tabela 6.7. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado 
médio, para corpos de prova indeformados, para diferentes intervalos 
de sucção. Valores calculados para o critério de ruptura 1 e 2.  

 

Os valores de ’, obtidos através das envoltórias de resistência não saturada (apresentados na 

Tabela 6.4), são de aproximadamente 33,0º e 26,6º, para os critério de ruptura 1 e 2 dos  

ensaios triaxiais e de 27,8º para o ensaio de cisalhamento direto. Comparando estes valores 

com os valores de b para diferentes níveis de sucção (apresentados na Tabela 6.7) nota-se 

que de maneira geral para ensaios oriundos de ambos equipamentos, os valores de ’ são 

inferiores para todos os níveis de sucção. A exceção ocorre para os ensaios triaxiais nos níveis 

de sucção de 0 a 100 e 0 a 150 kPa para o critério de ruptura 1 e para os níveis de sucção de 0 

a 75 e 0 a 150 kPa para o critério de ruptura 2, que apresentam valores de ’ superiores a b. 

Isto ocorre considerando os valores de ’ obtidos para os níveis de sucução apresentados na 

Tabela 6.4. 

Critério 1 Critério 2

b (°) * b (°) *

0 - 25 51,8 34,6

0 - 50 44,7 48,3

0 - 75 48,9  -1,9

0 - 100 30,7 31,1

0 - 150 21,6 22,9

0 - 50 30,9  -

0 - 100 37,7  -

0 - 150 42,0  -

(*) Valores médios

Triaxal com sucção controlada

Cisalhamento Direto com sucção 
controlada (Feuerharmmel, 2007)

Indeformados

Ensaios Intervalo Sucção
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Tabela 6.8. Parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado 
para TNL em diferentes intervalos de sucção. Valores obtidos através 
das análises para o critério de ruptura 1 e 2. 

 

Na Tabela 6.8 é possível observar a variação dos valores de b para os diferentes níveis de 

TNL. Os valores de b, para os critérios 1 e 2, são relativamente próximos para todos os 

intervalos de sucção com a TNL variando de 150 a 300 kPa. A exceção é o intervalo de sucção 

de 0 a 75 onde o critério de ruptura 2 apresenta valores de b bem inferiores aos obtidos para 

o critério de ruptura 1. 

 6.3.2.6. Influência da moldagem dos corpos de prova (remoldados e indeformados) no 

parâmetro de resistência ao cisalhamento não saturado. 

Comparando os valores de b com ’ (tanto para os corpos de prova moldados na condição 

remoldada quanto na indeformada) observa-se, de maneira geral, que ao contrário do previsto 

na teoria dos solos não saturados (Fredlund e Rahardjo, 1993) o valor de  b é superior ’, já a 

baixos níveis de sucção (25 kPa). As exceções foram os resultados, de ensaios triaxiais, 

comparando diretamente a condição saturada e o nível de sucção de 150 kPa, que apresentou 

valores de b inferiores a ’.   

Por um bom período a teoria de solos não saturados afirmava que tal situação não era 

possível, porém nos últimos anos diversos pesquisadores têm encontrado valores de b bem 

superiores a ’ (Fredlund et al., 1978; Abramento e Carvalho, 1989; Drumright, 1989; 

Abramento e Pinto, 1993; Röhm e Vilar, 1995; Han et al, 1995; Feuerharmel, 2007). 

Em relação à influência da TNL na resistência ao cisalhamento não saturada os ensaios 

triaxiais para os corpos de prova remoldados e indeformados apresentam uma clara relação 

com o aumento da TNL resultando em acréscimo da resistência ao cisalhamento. Este 

150 200 250 300 350 400 450

0 - 25 35,1 / 40,1 47,8 / 47,9 57,8 / 56,2 66,5 / 65,0 64,7 / -36,3 54,9 / - 36,1 / -

0 - 50 32,4 / 35,6 40,6 / 42,0 48,2 / 48,8 56,3 / 56,6 58,0 / 58,4 49,7 / - 27,4 / -

0 - 75 46,2 / -22,9 47,4 / -14,6 49,2 / -3,5 52,5 / 12,8 51,7 / 18,7 49,1 / - 46,3 / -

0 - 100 22,3 / 25,2 26,3 / 27,3 31,1 / 30,6 37,5 / 36,2 38,4 / 36,1 33,5 / - 26,1 / -

0 - 150 20,2 / 23,7 21,1 / 22,8 22,7 / 22,8 26,1 / 24,9 24,9 / 20,4 20,5 / - 15,7 / -

Ensaios

Indeformados

Intervalo 
Sucção

b (°) em função da TNL ao final do ensaio - Critério1/Critério2

Triaxal com 
sucção 

controlada
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comportamento é constante com o aumento da sucção para os corpos de prova remoldados já 

para os corpos de indeformados a influência da TNL vai diminuindo com o aumento do nível 

de sucção.  

Em relação aos ensaios de cisalhamento direto, há influência da TNL para baixos valores de 

sucção e vai diminuindo com o aumento da sucção. Nos corpos de prova remoldados a 

influência é mais evidente, sendo menos perceptível nos corpos de prova indeformados. De 

maneira geral é possível dizer que nos ensaios de cisalhamento direto em corpos de prova 

indeformados tem a envoltória de resistência ao cisalhamento pouco influenciada pela TNL. 

6.4. AVALIAÇÃO DOS MÓDULOS 

A partir das medidas das deformações diretas, utilizando sensores de efeito Hall, no corpo de 

prova, foram determinados os valores de módulos de deformabilidade (E) para deformações 

axiais de até 1% para os ensaios triaxiais. Já para os ensaios hollow cylinder foram utilizados 

mini-LVDT’s, acoplados diretamente aos corpos de provas cilíndricos, de onde foi possível 

determinar alguns valores de módulos cisalhantes.  

O item 5.2.1.2 apresentou a variação dos módulos de deformação para cada nível de TNL. A 

Figura 6.23 apresenta todos os resultados obtidos dos ensaios triaxiais com sucção controlada 

em corpos de prova remoldados. 

 

Figura 6.23. Variação do módulo de deformabilidade (E) para 
deformações axiais iniciais dos ensaios triaxiais com sucção 
controlada em corpos de prova remoldados. 
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Observando de maneira geral a Figura 6.23, fica evidente a influência da sucção e da tensão 

normal líquida nos valores de módulo de deformabilidade (E). Todos os ensaios apresentam 

uma tendência de convergência a um valor de “E” a partir da deformação axial de 0,1% sendo 

que a 0,3 % todos os ensaios já apresentem o mesmo valor de módulo.  

As comparações entre os valores de módulos dos ensaios apresentados na Figura 6.23 são 

feitas para o valor inicial de deformação axial que encontra-se entre 0,001 e 0,002%. Os 

extremos apresentados, ensaios TD200s150R e TD50s100R, tem uma variação no valor do 

módulo da ordem de oito vezes. Entretanto a maioria dos ensaios encontra-se entre 10.000 e 

18.000 kPa.  

O acréscimo nos valores de módulo de deformabilidade com o incremento da TNL já era 

esperado. Destaca-se que para o acréscimo no valor de módulo de deformabilidade para a 

tensão normal líquida de 200 kPa é mais representativa se comparado aos outros níveis de 

TNL. 

Entretanto, para a influência da sucção no módulo de deformabilidade não havia informações 

prévias para sua estimativa. De acordo com os resultados notou-se que o acréscimo da sucção 

apresenta um incremento nos valores de módulo de deformabilidade, sendo o nível de sucção 

de 150 kPa o que apresenta os maiores valores de módulos para todos os níveis de TNL. 

Avaliando-se os níveis de sucção de 150 e 100 kPa individualmente é possível notar que o 

acréscimo no módulo de deformabilidade em função do aumento da TNL é praticamente 

constante, ou seja o aumento no valor do módulo entre a tensão normal líquida de 50 e 100 

kPa e entre 100 e 200 kPa é praticamente o mesmo. 

Os valores de módulo de deformabilidade encontrados estão dentro da faixa de valores 

apresentadas na literatura como, por exemplo, apresentado por GeotechniCAL on the web 

(2001) – website acessado em outubro 2011 – que apresenta valores de argila sobreadensadas 

entre 10 e 50 MPa e aos resultados de valores de módulo de deformabilidade apresentados por 

Leroueil e  Hight (2003). 

Além da determinação dos módulos de deformabilidade, a utilização de medidores de 

deformação locais possibilitou a determinação de coeficiente de Poisson para os ensaios 

triaxiais com sucção controlada. Os valores de coeficiente de Poisson estão apresentados na 

Figura 6.24. 
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Figura 6.24. Variação do coeficiente de Poisson () para deformações 
axiais iniciais dos ensaios triaxias com sucção controlada. 

Com a exceção do ensaio TD200s75R que apresentou um valor de coeficiente de Poisson fora 

do esperado todos os outros ensaios apresentaram valores dentro da faixa típica para solos 

com a mesma característica do Solo AV. Os valores variaram de 0,05 a 0,3, sendo um valor 

de coeficiente de Poisson médio próximo a 0,2.  

De acordo com Rolo (2003) valores de coeficiente de Poisson podem apresentar certas 

anomalias devido a erros acarretados por medidas de deformações volumétricas gerais ou 

externas. Estes erros tipicamente abrangem: (i) não uniformidade ao longo da altura do corpo 

de prova resultantes de problemas de extremidades; (ii) problemas nos medidores de volume 

quando a direção do carregamento é invertida; (iii) erros de assentamentos devido a espaços 

entre o pistão da célula de carga e o cabeçote; (iv) erros de assentamento devido a 

irregularidades nas extremidades do corpo de prova; (v) erros de desalinhamentos axiais; (vi) 

erros devido a flexibilidade ou penetração da membrana em relação ao corpo de prova. 

Em relação aos ensaios hollow cylinder, foram determinados módulos cisalhantes (G) para 

quatro ensaios (item 5.1.2.3). Estes consistiram de três ensaios drenados e um ensaio não 

drenado. A Figura 6.25 apresenta a variação valores de G versus oct para os ensaios em 

questão. 
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Figura 6.25. Valores de módulo cisalhante (G) versus deformação 
cisalhante octaédrica (oct) 

Observando-se os valores de G a pequenas deformações (oct da ordem de 0,001%) nota-se a 

clara influência da tensão de confinamento. Esta influência é verificada com o acréscimo nos 

valores G com o aumento da tensão de confinamento. Para valores de oct superiores a 0,3%, o 

valores de G tendem a convergir para um valor da ordem de 10 MPa para todas as condições 

de ensaio. 

Em função das diferentes trajetórias níveis de tensões e condições de saturação (ensaios não 

saturados) não é possível uma comparação direta dos valores de módulo de deformabilidade 

(E) obtidos dos ensaios triaxiais e dos módulos de cisalhantes (G) obtidos dos ensaios hollow 

cylinder. Entretanto, uma análise qualitativa dos valores de módulo indicam que ambos os 

ensaios apresentam valores dentro da faixa esperada, o que acaba por validar os valores destes 

módulos para o Solo AV. 

Na tentativa de uma avaliação qualitativa dos resultados obtidos foram comparados os valores 

de G e E para os ensaios hollow cylinder com tensão normal efetiva de 100 e 200 kPa e os 

ensaios triaxiais com sucção controlada com TNL de 100 e 200 e os menores níveis de sucção 

de 100 e 75 kPa, respectivamente. Foi utilizada a relação isotrópica entre módulos com um 

coeficiente de Poisson de 0,2. Esta análise demonstrou que os valores de G obtidos pelos 

ensaios hollow cylinder, são da ordem de três vezes superiores aos obtidos pelos módulos de 

deformabilidade dos ensaios triaxiais. Esta não era a situação esperada tendo em vista que 

normalmente os valores de E deveriam ser pelo menos 2,2 vezes superiores à G, sem 

considerar a influência da sucção. A diferença identificada entre os valores está relacionada a 
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uma série de fatores, sendo os principais, a diferença nos corpos de prova, equipamentos de 

ensaios, e medidores de deformação local utilizados. 

6.5. AVALIAÇÃO DE ANISOTROPIA PELO HOLLOW CYLINDER 

A partir da variação da inclinação da direção da tensão principal (parâmetro ) e razão das 

tensões principais (b) é possível identificar se o material avaliado apresenta algum nível de 

anisotropia. Os resultados principais (curvas tensão cisalhante versus deformação axial) foram 

apresentados no item 5.1.2. 

De acordo com o observado nas curvas tensão versus deformação dos ensaios executados no 

hollow cylinder, para diferentes valores de  e b, nota-se que, de maneira geral, as curvas que 

apresentaram maiores valores de tensão cisalhante octaédrica (ou resistência) foram obtidos 

para as curvas onde o parâmetro b era igual a zero, ou seja a tensão intermediária principal 

igual a tensão menor principal. 

Para a confirmação e melhor visualização das observações das curvas tensão cisalhante versus 

deformação axial a Figura 6.26 apresenta a variação da tensão cisalhante octaédrica máxima 

em função da variação da rotação da direção das tensões principais () para os três valores da 

razão das tensões principais b adotados nesta pesquisa (b = 0, b = 0,5 e b = 1).  

 

Figura 6.26. Gráfico variação de oct versus , para os valores do 
parâmetro “b” utilizados nos ensaios HCA não drenados. 

A Figura 6.26 confirma as observações das curvas tensão versus deformação, com a curva dos 

resultados para o parâmetro “b” igual a zero apresentando os maiores valores de tensão 
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cisalhante octaédrica. Todas as condições resultam em queda no valor da tensão cisalhante 

octaédrica variando o ângulo da direção das tensões principais entre 0º e 25º, os resultados 

para o parâmetro “b” igual a zero apresentaram um acréscimo na resistência entre 25º e 90º. 

Já para os parâmetros “b” igual a 0,5 e 1 observou-se uma queda na tensão cisalhante 

octaédrica entre 0º e 65º, e um acréscimo entre 65º e 90º, sendo o valor à 90º no mesmo 

patamar observado para 25º.  

De maneira geral os resultados obtidos indicam que quando a tensão intermediária está mais 

próxima da tensão menor principal obtém-se os maiores valores de resistência. Isto representa 

a situação dos ensaios triaxiais onde a tensão intermediária principal é igual a tensão menor 

principal. Desta forma, pode-se dizer que os resultados obtidos para as condições dos ensaios 

triaxiais apresentam valores de resistência superiores. Cabe ressaltar que esta situação aplica-

se para corpos de prova remoldados, moldados da maneira apresentada no item 4.2.1.2. 

Com o intuito de melhor visualizar o estado de tensões aos quais os corpos de prova foram 

submetidos, a partir das cargas axiais e torsionais aplicadas em conjunto, a Figura 6.27 

apresenta as trajetórias de tensões efetivas seguidas pelos cincos corpos de prova submetidos 

aos ensaios HCA, na condição não drenada, com valor de b = 0,5 e para valores de rotação da 

direção das tensões principais () variando de 0º a 90º. Estas trajetórias de tensões são 

plotadas em termos da diferença entre a tensão vertical e a tensão radial (z - r) versus a 

tensão cisalhante z. 
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Figura 6.27. Trajetórias de tensões efetivas nos eixos z versus r - z 
para diferentes direções de rotação das tensões principais. 
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A primeira observação em relação a Figura 6.27 é que os valores de  mantêm-se 

praticamente constante durante a fase de cisalhamento. Avaliando-se as trajetórias de tensões 

plotadas, considerando-se o valor de tensão cisalhante máximo, em conjunto a figura indica 

claramente um comportamento assimétrico. Esta assimetria entre as trajetórias indica um 

comportamento anisotrópico do material. Observando-se os valores máximos nas trajetórias 

de tensões nota-se que conforme a direção das tensões principais vai se afastando da direção 

normal ao corpo de prova ocorre uma redução nos valores máximos até que a inversão das 

direções principais ( = 90º, ou seja, a tensão maior principal vira a tensão menor principal e 

vice-versa) observam-se valores superiores as rotações de 25º, 45º e 65º.  

Uma das hipóteses para tal comportamento pode estar relacionada ao procedimento de 

moldagem dos corpos de prova, onde durante este se aplicou uma tensão no mesmo sentido de 

 =0º e a tensão de confinamento inicial utilizada na consolidação não tenha sido grande o 

suficiente para destruir a “estrutura” gerada no corpo de prova pelo procedimento de 

moldagem. 

Dadas as condições de moldagem dos corpos de prova e as condições as quais foram 

submetidos durante o ensaio pode-se dizer que o material em estudo apresenta, conforme 

citado por Rolo (2003), uma anisotropia inerente, em função do procedimento de moldagem 

dos corpos de prova, e uma anisotropia induzida em função da distribuição e reorientação das 

partículas no decorrer dos processos de aplicação de tensão na execução do ensaio. 

Conforme demonstrado pelos resultados dos ensaios hollow cylinder, o conhecimento do grau 

de anisotropia pode ser fundamental na avaliação do comportamento mecânico do material. 

Outro ponto a ser destacado seria determinar a influência da sucção na variação da inclinação 

da direção da tensão principal (parâmetro ) e razão das tensões principais (b), supõem-se que 

a anisotropia poderia diminuir. 
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7 MODELOS DE PREVISÃO DE COMPORTAMENTO MECÂNICO A 

PARTIR DA CURVA DE RETENÇÃO 

O tempo disponível para obtenção dos resultados é uma das principais razões que impede a 

Mecânica dos Solos Não Saturados difundir-se no meio prático da engenharia geotécnica. Na 

tentativa de facilitar a aplicação da Mecânica dos Solos Não Saturados na prática de 

engenharia geotécnica nas últimas décadas tem se observado pesquisas que buscam 

ferramentas que possibilitem obter informações (parâmetros e simulação do comportamento) 

dos solos não saturados de uma maneira mais ágil. A utilização de modelos capaz de prever e 

avaliar o comportamento mecânico destes materiais é uma destas ferramentas importante para 

este estudo. 

Este capítulo apresenta algumas equações de previsão de comportamento mecânico dos solos 

a partir da curva de retenção definidas para o solo AV e a comparação do comportamento 

observado através dos modelos com os resultados obtidos dos ensaios de laboratório. Na 

sequencia do capítulo é apresentada a proposição de um modelo de ajuste dos resultados 

obtidos dos ensaios triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e 

remoldados do solo AV.  

7.1 EQUAÇÕES DE PREVISÃO DE COMPORTAMENTO MECÂNICO 

A PARTIR DA CURVA DE RETENÇÃO 

Conforme apresentado anteriormente (item 2.5) há várias equações que possibilitam a 

previsão do comportamento mecânico do solo a partir da curva de retenção. Neste item serão 

apresentados quatro métodos aplicados ao Solo AV. Os dados de entrada dos métodos 

consistem, principalmente, da curva de retenção definida por Feuerharmel (2007), apresentada 

no item 6.2, e parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados. A partir dos modelos de 

previsão espera-se determinar a variação da resistência ao cisalhamento em função da 

variação da sucção.  

Os resultados obtidos pelos modelos são comparados com os valores de tensão cisalhante 

mobilizada dos ensaios triaxiais com sucção controlada, considerando-se dois critérios de 

ruptura distintos. O critério 1 caracteriza-se pela utilização dos valores máximos de tensão 

cisalhante mobilizada obtidos das curvas tensão cisalhante (d) versus deformação axial (a), 
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sendo que para algumas destas curvas aplicou-se uma ajuste hiperbólico para determinação do 

valor de d constante. O critério de ruptura 2 considera valores de tensão cisalhante 

mobilizada, d, para uma a de 12%, sendo este o valor a ser utilizado nas análises. 

Dos métodos observados definiu-se a aplicação de quatro. Os critérios escolhidos foram: em 

função da importância histórica do modelo de previsão (Fredlund et al, 1996/Vanapalli et al, 

1996 e Vanapalli et al, 1996) e modelos que possibilitem estimar uma envoltória de 

resistência ao cisalhamento não linear (Bao et al, 1998 e Vilar, 2006). 

Na sequência cada método é, sucintamente, apresentado (com a respectiva equação de 

previsão) sendo o resultado comparado com os obtidos dos ensaios de laboratório. 

7.1.1. Equação de previsão de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al (1996) 

O método definido como de Fredlund et al (1996) e Vanapalli et al (1996) é assim 

denominado em função da semelhança das equações apresentadas. Esta equação de previsão 

consiste basicamente na relação da água dentro dos poros do solo (representado pelo 

parâmetro aw). Pela equação apresentada este parâmetro está relacionado com o teor de 

umidade volumétrico normalizado do solo (), o qual pode ser substituído na equação pelo 

grau de saturação (S). Em função da variabilidade dos solos pesquisados os autores acabaram 

por adotar um parâmetro de ajuste (). Este parâmetro foi posteriormente relacionado com o 

Índice de Plasticidade do material. A Equação 7.1 apresenta o modelo proposto por Vanapalli 

et al. (1996). 

′ . . ′ . ′  (7.1) 

Onde    - ângulo de atrito interno; 

  c’ – intercepto coesivo; 

  S – grau de saturação; 

   - parâmetro de ajuste; 

 (ua-uw) – sucção mátrica; 

 (-ua) – tensão normal líquida; 

As variáveis de tensão apresentadas nesta equação não possibilitam a comparação direta com 

os resultados obtidos através de ensaios triaxiais com sucção controlada. Desta forma a 

Equação 7.2 apresenta a equação definida por Vanapalli et al. (1996) em termos de variáveis 

de tensão que possibilitem a comparação dos resultados obtidos pelos ensaios de laboratório. 

As correlações relacionadas à transformação da equação são apresentadas no item 2.3.4. 
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′ . . ′ . ′ . ′ (7.2) 
 

Com as informações da curva de retenção para solo AV (item 6.2), nas condições remoldadas 

e indeformadas, aplicou-se a equação 7.2 no plano d versus sucção. 

7.1.1.1. Aplicação do modelo de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al. (1996) para o solo 

AV na condição indeformada 

Conforme apresentado na equação 7.2 são necessários três parâmetros de entrada, além de S e 

(ua - uw) obtidos através da curva de retenção. Estes são os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento saturado (c’e ’) e o parâmetro de ajuste da equação (). Nesta pesquisa definiu-

se os valores de c’ de 17,8 kPa e ’ de 33º, para o critério de ruptura 1 e  os valores de c’de 

29,9 kPa e ’ de 26,6º, para o critério de ruptura 2. Já o parâmetro foi definido como igual a 

2,2 por Feuerharmel (2007).  

O resultado obtido pela utilização do modelo de Fredlund et al (1996) e Vanapalli et al (1996) 

é apresentado na Figura 7.1, assim como os resultados obtidos através dos ensaios triaxiais 

com sucção controlada. 

  

 

Figura 7.1. Curvas d versus sucção, para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e 
os resultados do modelo de previsão de Fredlund et al (1996) e 
Vanapalli et al (1996). (*) Pontos obtidos através de ensaios de 
laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 
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Na Figura 7.1, assim como para as figuras na sequência, observa-se os resultados obtidos 

através dos ensaios de laboratórios (representados pelos símbolos preenchidos e linha 

contínua) e o resultado da aplicação do modelo (representado pelas linhas tracejadas). Os 

símbolos foram utilizados para diferenciar os níveis de tensão normal líquida (TNL). Em 

relação a capacidade do modelo de previsão de simular o comportamento mecânico do Solo 

AV, observamos na Figura 7.1 que o mesmo apresenta uma envoltória completamente distinta 

do comportamento observado nos ensaios de laboratório, para ambos os critérios de ruptura 

definidos. 

Tanto para consideração do critério de ruptura 1 quanto o critério de ruptura 2, Figuras 7.1(a) 

e 7.1(b), o modelo apresenta uma envoltória com um pequeno acréscimo de d em razão do 

incremento da sucção. Estes valores são sempre inferiores aos observados para os ensaios de 

laboratório. Este modelo não consegue representar o comportamento não linear para ambos os 

critérios de ruptura. 

Na Figura 7.2 o modelo é novamente apresentado, para o critério de ruptura 1, porém 

utilizando um valor de  que proporcionasse o melhor ajuste possível com os resultados dos 

ensaios de laboratório. Cabe ressaltar que este procedimento pretende testar a possibilidade de 

utilização do modelo, sem indicar qualquer justificativa física para a utilização de um valor de 

 diferente do indicado anteriormente. 

 

 
Figura 7.2. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e 
os resultados do modelo de previsão de Fredlund et al (1996) e 
Vanapalli et al (1996) utilizando um parâmetro que propicie um 
melhor ajuste. (*) Pontos obtidos através de ensaios de laboratório. 
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A utilização de um valor do parâmetro  igual a um (1,0) resultou em uma melhora no ajuste 

do modelo em relação aos resultados de ensaios, principalmente para uma TNL (s) de 450 

kPa, onde a curva do modelo foi coincidente com os pontos de ensaios para os níveis de 

sucção entre 0 e 50 kPa. Entretanto o modelo representa um comportamento linear, ao 

contrário do comportamento demonstrado pelos ensaios de laboratório. 

Como terceira tentativa de utilização do modelo, considera-se a variação do S dos corpos de 

prova durante os ensaios triaxiais com sucção controlada, conforme apresentado e discutido 

no item 6.1.1. e 6.1.2. A Figura 7.3 apresenta o modelo de previsão utilizando o valor de  

com o melhor ajuste (igual a 1,0) e com os valores de S obtidos ao final da fase de 

consolidação dos ensaios triaxiais. 

 

 

Figura 7.3. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Fredlund et al (1996) e Vanapalli 
et al (1996) utilizando dados de saturação obtidos ao final da fase de 
consolidação dos ensaios triaxiais. (*) Pontos obtidos através de 
ensaios de laboratório. 

A utilização dos valores de S dos corpos de prova ao final da fase de consolidação propiciou 

ao modelo um acréscimo nos valores de tensão cisalhante mobilizada. Entretanto, por se tratar 

de um modelo linear o mesmo não é capaz de simular a não linearidade observada nos 

resultado e o acréscimo de resistência em função do nível de sucção de 75 kPa. 
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7.1.1.2. Aplicação do modelo de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al. (1996) para o solo 

AV na condição remoldada 

Nos resultados obtidos para os ensaios em corpos de prova remoldados utilizaram-se os 

valores de c’de 15 kPa e ’ de 31º, para o critério de ruptura 1 e os valores de c’ de 24,6 kPa e 

’ de 26,3º, para o critério de ruptura 2. O parâmetro foi definido como igual a 2,2 

conforme Feuerharmel (2007). A comparação dos pontos obtidos através dos ensaios de 

laboratório e o ajuste são apresentados na Figura 7.4. 

  

 

Figura 7.4. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Fredlund et al (1996) e Vanapalli 
et al (1996). (*) Pontos obtidos através de ensaios em laboratório. (a) 
critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 

A Figura 7.4 apresenta os resultados dos ensaios de laboratório, considerando os critérios de 

ruptura 1 e 2, obtidos de ensaios de laboratório em corpos de prova remoldados, assim como 

as envoltória definidas a partir do modelo de previsão de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et 

al. (1996) a partir da curva de retenção. De acordo com o observado o modelo de previsão não 

é capaz de representar os resultados obtidos através dos ensaios de laboratório, tanto para o 

critério de ruptura 1 quanto para o critério de ruptura 2.  O modelo não possibilita a simulação 

do comportamento não linear da envoltória observado nos resultados dos ensaios de 

laboratório. 
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Na Figura 7.5 o modelo é novamente representado utilizando um valor de parâmetro  que 

proporcionasse o melhor ajuste possível entre os resultados do modelo e de laboratório 

considerando o critério de ruptura 1. 

 

 

Figura 7.5. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Fredlund et al (1996) e Vanapalli 
et al (1996) utilizando um parâmetro que propicie um melhor ajuste. 
(*) Pontos obtidos através de ensaios em laboratório. 

Esta consideração resultou em uma pequena melhora no modelo de previsão. Porém, o 

modelo de previsão demonstrou não ter capacidade de representar o comportamento não 

linear do solo AV, como observado nos resultados dos ensaios de laboratório. 

Para a condição remoldada, a consideração da variação do S dos corpos de prova durante os 

ensaios triaxiais com sucção controlada resultou no mesmo comportamento observado para as 

Figura 7.4 e 7.5, ou seja, o modelo de previsão não consegue ajustar-se aos pontos dos 

ensaios. 

7.1.2. Equação de previsão de Vanapalli et al (1996) 

O método apresentado neste item como Vanapalli et al (1996) é baseado nos mesmos 

princípios da equação definida por Fredlund et al (1996) e Vanapalli et al (1996), onde avalia-

se a relação da água dentro dos poros da massa de solo (representado pelo parâmetro aw). A 
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principal diferença entre as equações é a inexistência do parâmetro de ajuste, e a consideração 

do grau de saturação residual (Sr) do material, o qual é obtido pela curva de retenção do 

material. A Equação 7.3 apresenta o modelo proposto por Vanapalli et al. (1996). 

τ c′ u u . . tanϕ′ σ u . tanϕ′  (7.3) 

 

Onde    - ângulo de atrito interno; 

  c’ – intercepto coesivo; 

  S – grau de saturação; 

  Sr – grau de saturação residual; 

  Ss – grau de saturação máximo (100%); 

 (ua-uw) – sucção mátrica; 

 (-ua) – tensão normal líquida; 

 

A equação 7.3 é apresentada através da equação 7.4 de tal forma que possibilite a comparação 

dos resultados obtidos pelos ensaios de laboratório. As considerações relacionadas a 

transformação da equação são apresentadas no item 2.3.4. 

σ c′ u u . . tanϕ′ . cosϕ′ σ u . senϕ′ (7.4) 

 
A partir das informações da curva de retenção do solo AV (item 6.2), aplicou-se a equação 

7.4, no plano d versus sucção para as condições de moldagem remoldadas e indeformadas, 

dos corpos de prova do Solo AV. 

 

7.1.2.1. Aplicação do modelo Vanapalli et al. (1996) para o solo AV na condição indeformada 

Para a aplicação da equação 7.4 necessita-se dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

saturado (c’ de 17,8 kPa e ’ de 33º, para o critério de ruptura 1 e c’ de 29,9 kPa e ’ de 26,6º, 

para o critério de ruptura 2) e o valor do Sr definido a partir do ajuste da curva de retenção 

para o material. O valor de Sr para a condição indeformada é 6 %. O resultado da aplicação do 

modelo de Vanapalli et al.  (1996) está apresentado, em conjunto com os resultados dos 

ensaios de laboratório na Figura 7.6. 
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Figura 7.6. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Vanapalli et al (1996). (*) 
Pontos obtidos através de ensaios em laboratório. (a) critério de 
ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 

Considerando o critério de ruptura 1, o modelo apresentado na Figura 7.6 (a)  ajustou, para a 

TNL de 450 kPa, quatro pontos dos seis obtidos para os ensaios de laboratório. Para as TNL 

inferiores o modelo não apresentou um bom ajuste. Para o critério de ruptura 2, o modelo 

apresentado na Figura 7.6 (b) não se ajustou aos resultados dos ensaios de laboratório, mesmo 

desconsiderando a queda nos valores de resistência para a sucção de 75 kPa. 

Em ambos os critérios de ruptura, na condição saturada o modelo apresentou valores de 

resistência ligeiramente superiores aos resultados dos ensaios de laboratório. O modelo não 

conseguiu simular a não linearidade observada nos resultados dos ensaios de laboratório e, 

conseqüentemente, nem o pico de resistência para a sucção de 75 kPa observado para a 

envoltória definida para o critério de ruptura 1. 

O modelo de Vanapali et al. (1996) foi avaliado considerando-se os valores do S dos corpos 

de prova ao final da fase de consolidação dos ensaios triaxiais com sucção controlada, ao 

invés dos valores de S obtidos pela curva de retenção. O resultado desta simulação é 

apresentado na Figura 7.7. 
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Figura 7.7. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Vanapalli et al (1996) utilizando 
dados de saturação obtidos ao final da fase de consolidação dos 
ensaios triaxiais. (*) Pontos obtidos através de ensaios de laboratório. 

A utilização dos valores de grau de saturação dos corpos de prova dos ensaios triaxiais 

acarretou em um melhor ajuste do modelo. Porém, sem simular o acréscimo de resistência 

(pico) observado para o nível de sucção de 75 kPa. Novamente para a maior TNL ocorreu o 

melhor ajuste do modelo. 

7.1.2.2. Aplicação do modelo Vanapalli et al. (1996) para o solo AV na condição remoldada 

Os parâmetros de resistência ao cisalhamento considerados para a condição remoldada são 

valores de c’de 15 kPa e ’ de 31º, para o critério de ruptura 1 e c’ de 24,6 kPa e ’ de 26,3º, 

para o critério de ruptura 2. O valor do grau de Sr definido a partir do ajuste da curva de 

retenção para o material é 10%. O resultado da aplicação do modelo de Vanapalli et al. 

(1996), a partir da equação 7.4, está apresentado, em conjunto com os resultados dos ensaios 

de laboratório na Figura 7.8. 
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Figura 7.8. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Vanapalli et al (1996). (*) 
Pontos obtidos através de ensaios em laboratório. (a) critério de 
ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 

De acordo com o verificado na Figura 7.8, tanto para o critério de ruptura 1 quanto o 2  o  

modelo de previsão não ajusta-se aos resultados obtidos nos ensaios de laboratório. O modelo 

apresentou uma envoltória linear, não representando a não linearidade observada nos 

resultados de ensaios de laboratório, e resulta em valores de tensão cisalhante mobilizada 

inferiores aos obtidos dos ensaios de laboratório. 

Para o modelo de Vanapali et al. (1996) também aplicou-se ao modelo os valores do S dos 

corpos de prova ao final da fase de consolidação dos ensaios triaxiais com sucção controlada. 

Entretanto, o modelo de previsão não apresentou uma melhora no ajuste com os resultados de 

laboratório. 

7.1.3. Equação de previsão de Bao et al. (1998) 

O método apresentado neste item como Bao et al (1998) leva em consideração a variação 

linear da curva de retenção na zona de transição. A equação se caracteriza, além dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento saturado (c’ e ’), pela utilização de dois 

parâmetros relacionados com a distribuição de tamanho de poros, sendo eles  e . Estes 

representam, respectivamente, a inclinação da curva de retenção na zona de transição e a 
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intersecção da parte linear da curva de retenção com o eixo das abscissas. A Equação 7.5 

apresenta o modelo proposto por Bao et al. (1998). 

′  . . ′ . ′  (7.5) 

       (7.6) 

       (7.7) 

 

Onde    - ângulo de atrito interno; 

  c’ – intercepto coesivo; 

  (ua-uw) – sucção mátrica; 

 (ua-uw)r – sucção mátrica residual; 

 (ua-uw)b – valor de entrada de ar; 

 (-ua) – tensão normal líquida; 

 

A equação 7.5 é apresentada através da equação 7.8 de tal forma que possibilite a comparação 

dos resultados obtidos pelos ensaios de laboratório. As considerações relacionadas a 

transformação da equação são apresentadas no item 2.3.4. 

  . . . ′ . ′ (7.8) 

Com as informações da curva de retenção para solo AV, nas condições remoldadas e 

indeformadas, aplicou-se a equação 7.8 no plano d versus sucção. 

 

7.1.3.1. Aplicação do modelo de Bao et al. (1998) para o solo AV na condição indeformada 

Além dos parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados (c’de 17,8 kPa e ’ de 33º, para 

o critério de ruptura 1 e c’ de 29,9 kPa ’e 26,6º, para o critério de ruptura 2) este modelo 

necessita dos valores de entrada de ar (VEA) e de Sr da curva de retenção. Tendo em vista que 

a curva de retenção para o Solo AV apresenta um formato bimodal há dois valores de entrada 

de ar e de sucção residual. O primeiro VEA e Sr são 2 e 12 kPa, respectivamente. O segundo 

VEA e Sr são de 2.600 e 40.000 kPa, respectivamente. 
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O resultado obtido pela utilização do modelo de Bao et al (1998) é apresentado na Figura 7.9, 

assim como os resultados obtidos através do ensaios triaxiais com sucção controlada 

executados nos corpos de prova. 

  

 

Figura 7.9. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com o primeiro 
valor de entrada de ar e sucção residual. (*) Pontos obtidos através de 
ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 
2. 

Na Figura 7.9 observa-se o resultado do modelo obtido a partir da utilização do primeiro VEA 

e Sr, representando a desaturação dos microporos do solo AV. As curvas apresentam uma 

queda brusca na tensão cisalhante com o aumento no nível de sucção, evidenciando para esta 

condição um comportamento completamente distinto dos resultados dos ensaios de 

laboratório para ambos os critérios de ruptura considerados. 

A Figura 7.10 apresenta o resultado apresentado pelo modelo de previsão considerando-se 

como o segundo VEA e Sr para o solo AV, representando a desaturação dos macroporos do 

Solo AV. 
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Figura 7.10. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com o segundo 
valor de entrada de ar e sucção residual. (*) Pontos obtidos através de 
ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 
2. 

A consideração do segundo VEA e Sr no modelo de previsão resultou em envoltórias de 

resistência ao cisalhamento superiores às envoltórias dos resultados obtidos a partir dos 

ensaios de laboratório. Para o critérios de ruptura 1, Figura 7.11(a) a envoltória do modelo se 

aproxima aos valores dos ensaios de laboratório para a condição saturada e para o nível de 

sucção de 25 kPa. Já para o critério de ruptura 2, Figura 7.11(b) nota-se um ajuste um pouco 

melhor, para o nível de sucção de até 50 kPa. Mesmo a consideração o segundo VEA e Sr para 

o solo AV (2.600 e 40.000 kPa, respectivamente) o modelo não simulou a estabilização nos 

valores de resistência observada para os níveis de sucção de 100 e 150 kPa nem a não 

linearidade observada nos resultados dos obtidos pelos ensaios de laboratório.  

O modelo de Bao et al. (1998) tem como característica a possibilidade de prever um 

comportamento não linear, em função da sua forma curvilínea. Por esta razão o mesmo foi 

plotado com valores de VEA e Sr que apresentassem o melhor ajuste quando comparados com 

os valores dos ensaios de laboratório. Esta comparação é apresentada na Figura 7.11. Cabe 

ressaltar que este procedimento pretende simular a pontecialidade do modelo em ajustar os 

dados do solo AV, ou seja, os valores utilizados como VEA e Sr não estão relacionados com a 

curva de retenção do solo AV. 
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Figura 7.11. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com os valores 
de entrada de ar e sucção residual que apresentam o melhor ajustes 
aos ensaios de laboratório. (*) Pontos obtidos através de ensaios de 
laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 

Os valores que melhor se ajustaram o modelo de Bao et al. (1998) foram, para o critério de 

ruptura 1: VEA de 78 kPa e  Sr de 250 kPa; e para o critério de ruptura 2:  VEA de 130 kPa e 

Sr de 313 kPa. Estes valores foram determinados a partir do método dos mínimos quadrados 

em função da diferença dos valores dos ensaios de laboratório e do modelo de previsão.  

Comparando-se as envoltórias da Figura 7.11 nota-se que o modelo apresentou um bom ajuste 

comparado com os pontos dos ensaios de laboratório para ambos os critérios de ruptura. O 

formato curvilíneo da envoltória do modelo acabou por representar razoavelmente a não 

linearidade observada para o solo AV. Entretanto, o modelo não foi capaz de representar o 

pico de tensão cisalhante observado nos ensaios de laboratório para o nível de sucção de 75 

kPa observado no critério 1 e a queda na resistência observada no nível de sucção de 75 kPa 

para o critério 2. 

 7.1.3.2. Aplicação do modelo de Bao et al. (1998) para o solo AV na condição remoldada 

Para a condição remoldada os parâmetros de resistência ao cisalhamento considerados são 

valores de c’de 15kPa e ’ de 31º, para o critério de ruptura 1; e valores de c’de 24,6 kPa e ’ 
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de 26,3º, para o critério de ruptura 2 utilizou-se os dois valores de entrada de ar e de sucção 

residual. O primeiro VEA e Sr são 4,5 e 13 kPa, respectivamente. O segundo VEA e Sr são de 

750 e 51.000 kPa, respectivamente. 

O resultado obtido pela utilização do modelo de previsão de Bao et al (1998) para o primeiro 

VEA e Sr é apresentado na Figura 7.12, assim como os resultados obtidos através do ensaios 

triaxiais com sucção controlada executados nos corpos de prova remoldados. 

  

 

Figura 7.12. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com o primeiro 
valor de entrada de ar e sucção residual. (*) Pontos obtidos através de 
ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 
2. 

A Figura 7.12 apresenta o resultado do modelo obtido a partir da utilização do primeiro VEA e 

Sr, o qual apresenta uma queda brusca na tensão cisalhante mobilizada com o acréscimo da 

sucção. Ou seja, o modelo não representa os resultados obtidos através dos ensaios de 

laboratório. 

Na Figura 7.13 utilizou-se o modelo previsão considerando como valores de entrada os 

segundo VEA e Sr para o solo AV. 
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Figura 7.13. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com o segundo 
valor de entrada de ar e sucção residual. (*) Pontos obtidos através de 
ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 
2. 

A consideração do segundo valor de entrada de ar e da sucção residual no modelo, 

apresentados na Figura 7.13, resultou em envoltórias praticamente lineares e crescentes, sem 

ajustar-se a aos pontos dos ensaios de laboratório nem representar a bilinearidade observado 

nas envoltórias. 

Da mesma forma que para a condição indeformada, para a condição remoldada o modelo de 

Bao et al. (1998) foi plotado com valores de VEA e Sr que apresentassem o melhor ajuste 

quando comparados com os valores dos ensaios de laboratório. Esta comparação é 

apresentada na Figura 7.14.  

Cabe ressaltar que este procedimento pretende testar a possibilidade de utilização do modelo, 

sem indicar qualquer justificativa física para a utilização de valores diferentes dos indicados 

pelo modelo. 
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Figura 7.14. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Bao et al (1998) com os valores 
de entrada de ar e sucção residual que apresentam o melhor ajustes 
aos ensaios de laboratório. (*) Pontos obtidos através de ensaios de 
laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério de ruptura 2. 

Os valores que melhor ajustaram o modelo de Bao et al. (1998) são VEA de 150 kPa e Sr de 

250 kPa, para o critério de ruptura 1; e VEA de 170 kPa e Sr de 340 kPa para o critério de 

ruptura 2. Estes valores foram determinados a partir do método dos mínimos quadrados em 

função da diferença dos valores dos ensaios de laboratório e do modelo.  

Para o critério de ruptura 1, Figura 7.14(a), o modelo apresentou um bom ajuste para as TNL 

inferiores. Já para as envoltórias superiores o modelo apresentou valores de resistência 

inferiores aos dos ensaios de laboratório. Para o critério de ruptura 2, Figura 7.14 (b), o 

modelo ajustou-se bem para as TNL inferiores, entretanto para as TNL superiores o modelo 

apresentou curvas abaixo dos valores obtidos dos ensaios de laboratório. O formato curvilíneo 

da envoltória do modelo foi o principal fator que possibilitou a aproximação do 

comportamento não linear apresentado pelas envoltórias dos ensaios de laboratório. 
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7.1.4. Equação de previsão de Vilar (2006) 

O método apresentado neste item como Vilar (2006) é baseado em um ajuste hiperbólico. A 

equação se caracteriza, além dos parâmetros de resistência ao cisalhamento saturados (c’ e 

’), pela utilização de um valor de coesão última (c’ult), obtido para um valor de teor de 

umidade residual. A Equação 7.9 apresenta o modelo proposto por Villar (2006). 

. . ′    (7.9) 

        (7.10) 

        (7.11) 

 

Onde    - ângulo de atrito interno; 

  c’ – intercepto coesivo; 

  c’ult – intercepto coesivo último; 

  (ua-uw) – sucção mátrica; 

 (-ua) – tensão normal líquida; 

 

A equação 7.9 é apresentada através da equação 7.12 de tal forma que possibilite a 

comparação dos resultados obtidos pelos ensaios de laboratório. As considerações 

relacionadas a transformação da equação são apresentadas no item 2.3.4. 

. . ′ . senϕ′ (7.12) 

 

Com as informações da curva de retenção para solo AV nas condições remoldadas e 

indeformadas, aplicou-se a equação 7.12 no plano d versus sucção. 

 

7.1.4.1. Aplicação do modelo de Villar (2006) para o solo AV na condição indeformada 

O modelo de Villar (2006) necessita de um valor de intercepto coesivo último (c’ult), Para a 

simulação do mesmo utilizou-se o valor do intercepto coesivo igual a 208,5 kPa. Este valor 

foi obtido a partir de ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada (Feuerharmel, 

2007) para corpos de provas secos ao ar (sucção aproximada de 5800 kPa). Os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento saturados utilizados são c’de 17,8 kPa e ’ de 33º, para o critério 

de ruptura 1 e c’de 29,9 kPa e ’ de 26,6º, para o critério de ruptura 2. 
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O resultado obtido pela utilização do modelo de Villar (2006) é apresentado na Figura 7.15, 

assim como os resultados obtidos através dos ensaios triaxiais com sucção controlada 

executados nos corpos de prova indeformados. 

  

 
Figura 7.15. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Vilar (2006). (*) Pontos obtidos 
através de ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério 
de ruptura 2. 

O modelo de previsão de Vilar (2006), apresentado na Figura 7.15, tanto para o critério de 

ruptura 1 quanto para o critério de ruptura 2, resultou em uma envoltória com formato 

curvilíneo. Comparando-se a envoltória definida pelo modelo com os resultados dos ensaios 

de laboratório nota-se que o modelo apresenta valores de tensão cisalhante mobilizada 

saturados ligeiramente superiores aos dos ensaios de laboratório. A envoltória representada 

pelo modelo encontra-se próximo dos resultados dos ensaios de laboratório, entretanto sem 

representar o pico de tensão cisalhante mobilizada observado para o nível de sucção de 75 

kPa. 

O modelo de previsão em questão foi aplicado novamente utilizando c’ult que proporcionasse 

o melhor ajuste possível entre os resultados do modelo e de laboratório, considerando-se um 

critério de ruptura 1, como pode ser verificado na Figura 7.16. Cabe ressaltar que este 

procedimento pretende testar a possibilidade de utilização do modelo, sem indicar qualquer 

justificativa física para a utilização de um valor diferente do indicado acima. 
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Figura 7.16. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova indeformados e o 
resultados do modelo de previsão de Villar (2006) com valor de 
intercepto coesivo que apresenta o melhor ajuste aos ensaios de 
laboratório. (*) Pontos obtidos através de ensaios de laboratório. 

A Figura 7.16 apresenta o ajuste somente para o critério de ruptura 1, tendo em vista que para 

o critério de ruptura 2 não ocorreu qualquer melhora no ajuste do modelo. O valor que melhor 

ajustou ao modelo de Villar (2006) é c’ult de 110 kPa, determinado a partir do método dos 

mínimos quadrados em função da diferença dos valores dos ensaios de laboratório e do 

modelo.  

A envoltória do modelo que apresentou o melhor ajuste aos resultados de laboratório foi para 

a TNL de 450 kPa. O formato curvilíneo da envoltória do modelo acabou por representar 

razoavelmente a não linearidade observada para o solo AV. Entretanto, o modelo não foi 

capaz de representar o pico de tensão cisalhante mobilizada observado nos ensaios de 

laboratório para o nível de sucção de 75 kPa. De maneira geral, as envoltórias representadas 

pelo modelo encontram-se próximas dos resultados dos ensaios de laboratório. 

 

7.1.4.2. Aplicação do modelo de Villar (2006) para o solo AV na condição remoldada 

O valor de c’ult, obtido por Feuerharmel (2007) através de ensaios de cisalhamento direto com 

sucção controlada, para a condição remoldada é de 198,5 kPa. Os parâmetros de resistência ao 
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cisalhamento saturados utilizados são c’de 15 kPa e ’ de 31º, para o critério de ruptura 1 e 

c’de 24,6 kPa e ’ de 26,3º, para o critério de ruptura 2. O resultado da utilização do modelo 

de Villar (2006) pode ser visualizado na Figura 7.17. 

 

 

Figura 7.17. Curvas d versus sucção para os resultados dos ensaios 
triaxiais com sucção controlada em corpos de prova remoldados e o 
resultados do modelo de previsão de Vilar (2006). (*) Pontos obtidos 
através de ensaios de laboratório. (a) critério de ruptura 1; (b) critério 
de ruptura 2. 

Para a condição remoldada nota-se que o modelo, apresentado na Figura 7.17, não é capaz de 

simular os resultados de ensaios de laboratório, tanto para o critério de ruptura 1 quanto para o 

critério de ruptura 2. As envoltórias obtidas a partir dos modelos se mostram bem inferiores 

aos resultados dos ensaios de laboratório. 

Para a condição remoldada a determinação de um valor de c’ult proporcionasse o melhor ajuste 

possível entre os resultados do modelo de previsão de Villar (2006) e de laboratórios não 

apresentou diferenças significativas no formato das envoltórias. 

7.1.5. Considerações em relação aos modelos utilizados 

O modelo de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al. (1996) não foi capaz de representar a 

não linearidade observada nos resultados dos ensaios de laboratório. Para os corpos de prova 

indeformados o modelo apresentou um ajuste razoável para os níveis de TNL superiores, 
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quando desconsiderado o valor de resistência de pico para a sucção de 75 kPa. Já para os 

corpos de prova remoldados o modelo não ajustou-se aos resultados obtidos dos ensaios de 

laboratório. 

Para a condição indeformada o modelo de Vanapalli et al. (1996) apresentou uma envoltória 

curvelínea sem apresentar uma bom ajuste com os resultados de laboratório. Com a utilização 

dos valores de grau de saturação obtidos ao final da fase de consolidação dos ensaios de 

laboratório no modelo apresentou uma melhora no ajuste. Entretanto, para ambas situações, o 

modelo não foi capaz de representar o pico de resistência evidenciado para a sucção de 75 kPa 

e a queda de resistência após este nível de sucção. Para a condição remoldada o modelo não 

foi capaz de simular o comportamento obtido através dos ensaios de laboratório. 

A consideração do primeiro VEA e Sr para a condição indeformada e remoldada no modelo de 

Bao et al (1998) acabou por simular uma queda brusca na tensão cisalhante mobilizada com o 

aumento do nível de sucção. Já para o segundo VEA e Sr o modelo apresentou envoltórias de 

resistência superiores a dos ensaios indeformados e um pouco inferiores a dos ensaios 

remoldados, para ambas condições de moldagem o modelo não ajustou-se aos resultados de 

laboratório. A utilização de valores de ajuste ao modelo de previsão apresentou um ajuste 

aceitável para a condição indeformada, exceção aos resultados para um nível de sucção de 75 

kPa. Para a condição remoldada, tanto para o critério de ruptura 1 quanto para o critério de 

ruptura 2 pode-se dizer que o modelo de previsão de Bao et al. (1998) apresenta o melhor 

ajuste de todos os modelos de previsão avaliados. 

Para utilização do modelo de Villar (2006) foi necessário a consideração de valores de 

intercepto coesivo último (representado pelo teor de umidade residual). Estes valores foram 

obtidos através dos resultados em ensaios de cisalhamento direto com sucção (Feuerharmel, 

2007) utilizando-se corpos de prova seco ao ar (5800 kPa de sucção). Tanto para a condição 

indeformada quanto a remoldada o modelo não apresentou um bom ajuste aos resultados dos 

ensaios de laboratório. No caso da condição indeformada, utilizando um valor c’ult que 

proporcionasse o melhor ajuste, obteve-se um bom resultado para a TNL de 450 kPa, 

entretanto o mesmo não conseguir representar o pico de resistência para a sucção de 75 kPa. 

7.2 MODELO DE AJUSTE PROPOSTO 

Este item apresenta a metodologia utilizada para determinar um modelo de ajuste dos 

resultados obtidos através dos ensaios triaxiais com sucção controlada. Dadas as diferenças 
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observadas nas envoltórias obtidas para os corpos de prova remoldados e indeformados são 

considerados modelos de ajuste diferentes para cada uma das condições de moldagem.  

Os dados utilizados para desenvolver o modelo de previsão são baseados na interpolação dos 

resultados dos ensaios de laboratório apresentados no capítulo 5. Estes dados foram 

interpolados a partir dos valores de tensão cisalhante mobilizada e a respectiva TNL, para 

diferentes níveis de sucção aplicados. Os modelos foram desenvolvidos em função do formato 

das envoltórias de resistência ao cisalhamento. 

7.2.1. Modelo de ajuste para os resultados de ensaios em corpos de prova 

indeformados 

Neste item é apresentada, sucintamente, a metodologia utilizada para determinar um modelo 

de ajuste dos resultados obtidos a partir dos ensaios em corpos de prova indeformados. 

7.2.1.1 Modelos utilizados para ajuste dos dados experimentais 

Para representar o formato das envoltórias de ruptura no plano d versus sucção avaliam-se 

dois modelos. O primeiro supõem que a curva d versus sucção como um formato de elipse, 

conforme a Equação 7.13: 

, ,
1      (7.13) 

Onde: S  é a sucção; 

  tensão de cisalhamento, 

0 e S0  coordenadas do ponto do centro da elipse, sendo S0 também o valor de 

sucção onde se observa a máxima tensão de cisalhamento para uma dada tensão normal 

líquida.  

a e b  constantes, representando as dimensões dos semi-eixos da elipse nos eixos da 

sucção e da tensão de cisalhamento, respectivamente. 

Já o segundo modelo supõe um comportamento linear-potencial para o solo em função da 

sucção, conforme a equação 7.14: 

	 ∗

∗ ∗ 1 	 	 ∗  (7.14) 
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Onde: a’, b’ e c’  constantes; 

S*  valor de sucção onde se observa a tensão de cisalhamento máximo, onde se 

inicia o decréscimo potencial da mesma. 

7.2.1.2 Métodos numéricos para ajuste dos modelos 

Para ambos os modelos propostos se aplica o método dos mínimos quadrados não linear para 

obtenção das constantes de ajuste, sendo necessários métodos iterativos para a otenção da 

solução. 

Para o ajuste da equação 7.13, foi feita a linearização expressa pela equação 7.15: 

, ,         (7.15) 

Onde (a,S,S0) é expresso pela equação 7.16: 

, , 1
, ,

      (7.16) 

Aplicando-se o método dos mínimos quadráticos para ajuste da equação 7.15, é obtida a 

matriz expressa pela equação 7.17: 

∑ , , ∑ , ,
∑ , ,

∑ , ,
∑

 (7.17) 

Onde: n  número de pares S, obtidos dos resultados experimentais.  

Como visto na equação 7.17, b e 0 dependem de a e S0, sendo que para cada par de a e S0 

existe um par b e 0 correspondente. Desta forma, o método consiste no arbítrio de a e S0 e 

modo a encontrar o par no qual resulte o menor erro quadrático com relação aos dados 

experimentais. 

Para o modelo linear-potencial, a solução matricial via mínimos quadráticos é expressa pela 

equação 7.18: 



244 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

∑ ∑

∑

∑ , ∗, ′ ∑ , ∗, ′ , ∗, ′

∑ , ∗, ′ , ∗, ′ ∑ , ∗, ′
′
′

∑
∑

∑ , ∗, ′

∑ , ∗, ′
     (7.18) 

Onde: m  número de pontos considerados no trecho linear do comportamento sucção-tensão 

de cisalhamento,  

m’ número de pontos considerados no trecho potencial. 

As funções f(S,S*,c’) e g(S,S*,c’) são expressas pelas equações 7.19 e 7.20, respectivamente: 

, ∗, ′ ∗ ∗ 1       (7.19) 

, ∗, ′ ∗ 1       (7.20) 

Para a solução da equação 7.18, o procedimento é análogo ao da solução da equação 7.17. 

Para cada par de valores S* e c’ arbitrados, existe um par de valores a’ e b’ correspondente, 

sendo o método baseado e encontrar o par de valores S* e c’ que resulte no menor erro 

quadrático. 

Se conhecido o valor de tensão de cisalhamento quando S=0, denotado de (0), a equação 

7.18 pode ser reduzida à equação 7.21, considerando como resultado b’=(0). Neste caso, a 

solução para a’ é direta. 

∑ ∑ , ∗,

∑ ∑ , ∗,
     (7.21) 

Para agilização da convergência do processo iterativo demandado para os dois modelos, foi 

empregado o método deduzido por Theisen (2011). O método consiste em arbitrar um 

intervalo para as duas variáveis arbitradas, genericamente chamadas de T1 e T2. O intervalo é 

limitado por um T1min(1) e um T1max(1) para T1; e por um T2min(1) e um T2max(1) para 

T2, onde o número entre parêntesis refere-se ao número da interação do método.  Os 

intervalos de T1 e T2 são discretizados de forma a obter uma matriz de pares de valores T1, 
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Os resultados dos ajustes empregados pela Equação 7.13 são apresentadaos na Figura 7.20 e 

Tabela 7.1. 

 

 

Figura 7.20. Resultado do ajuste dos ensaios com solo indeformado 
ao modelo da equação 7.13. (*) dados extrapolados. 

Tabela 7.1. Valores das constantes de ajuste empregado a equação 1 
para o solo indeformado 

TNL(kPa) 150 200 250 300 350 400 450 
a(kPa) 41,67633 43,83417 59,60356 100,8866 110,0615 70,00178 56,0528
S0(kPa) 116,6763 118,8342 129,4153 95,59558 93,70118 139,1477 131,0528
0(kPa) 156,3446 186,9626 236,7721 102,9542 55,03757 324,6534 321,5059
b(kPa) -23,5503 -24,824 -44,7551 129,1402 207,9123 -53,9052 -29,5664

R2 0,989872 0,991916 0,983158 0,976745 0,986763 0,993606 0,984835
 

Como pode ser observado na Figura 7.20, nem todas as tendências tem um pico evidente, o 

que foi observado nos dados experimentais. Acredita-se que pela forma dos pontos iniciais 

isso tenha acontecido, onde a tendência foi assim “forçada” a seguir a forma de uma elipse 

comum. Quanto aos outros, notou-se que, para seguir a tendência com o pico evidenciado dos 

dados experimentais, a forma da elipse mudou com relação a padrão, onde foi necessário a 

porção inferior da elipse para simular a tensão crescente com a sucção para os menores 

valores de sucção. Além da relação a/S0 menor do que 1, o que cria um ponto de derivada 

infinita dentro do domínio experimental analisado, coincidente com o pico, e em seguida uma 
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nova elipse, com as mesmas características, porem defasada de um valor 2ª da anterior. Esta 

segunda elipse simula o comportamento decrescente da tensão de cisalhamento após o pico. 

Quanto a relação entre as constantes do modelo expresso pela equação 7.13 com a TNL, 

excluindo-se as tendências cuja elipse não apresentou pico de tensão de cisalhamento, todos 

se ajustaram bem a um modelo parabólico cúbico. Para uma constante y qualquer, a relação 

desta com a TNL pode ser expressa pela Equação 7.22: 

∑       (7.22) 

Onde: pi   constantes.  

A Tabela 7.2 mostra o resultado dos ajustes: 

Tabela 7.2. Constantes pi do polinômio que descreve as constantes da 
equação com a tensão normal líquida 

y a S0 0 b 

p0(kPa) -0,0000057 -0,0000038 -0,0000098 0,0000089 

p1 0,0042834 0,0028412 0,0071568 -0,006678 

p2(kPa-1) -0,848693 -0,557927 -0,880422 1,392029 

p3(kPa-2) 90,909678 148,53029 159,04865 -110,7707 

R2 0,9690466 0,9830399 0,9986583 0,961931 

Assim, o modelo que relaciona tensão normal líquida, sucção e tensão de cisalhamento para o 

solo indeformado, segundo o modelo elíptico da Equação 7.13, é expresso pela Equação 7.23: 

∑

∑

,
∑

∑

,

1    (7.23) 

Isolando-se  da Equação 7.23, obtem-se a equação 7.24: 

∑ 1
∑

∑

, ,

∑  (7.24) 

Onde: , ,  e   constantes da parábola cúbica que ajustam a, b, S0 e 0 em função da 

tensão normal liquida, respectivamente. 

Na avaliação do modelo linear exponencial, os resultados dos ajustes empregados pela 

Equação 7.14 são vistos na Figura 7.21 e Tabela 7.3. 
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Figura 7.21. Resultado do ajuste dos ensaios com solo indeformado 
ao modelo linear-exponencial. (*) dados extrapolados. 

Tabela 7.3. Valores das constantes de ajuste empregado o modelo 
linear-potencial para o solo indeformado 

TNL(kPa) a' S*(kPa) c’ b' R2 

150 0,742061 75 0,079918 94,32515 0,934309 

200 0,846794 75 0,087301 118,7628 0,95657 

250 0,981035 75 0,092118 141,4579 0,978954 

300 1,197254 75 0,093479 159,3449 0,985566 

350 1,195595 75 0,096745 188,7816 0,980113 

400 0,993962 75 0,100841 222,9589 0,995074 

450 0,732157 75 0,097021 257,1361 0,919111 

O ajuste que resultou os dados da Tabela 7.3 foi feito fixando-se S* em 75 kPa, uma vez que 

com S* variável o ganho de precisão do modelo não foi significativo. A constante b’ foi 

considerada como sendo o valor da tensão de cisalhamento para sucção nula, restando como 

única variável a ser determinada a constante c’. Em outras palavras, dadas as características 

dos resultados experimentais, uma delas sendo o pico evidente quando a sucção se igualou a 

75 kPa, o modelo linear-potencial é um modelo mais simples para o ajuste dos dados. A 

constante a’ é calculada em função de S* que pode ser fixado ou limitado entre os dois 

valores de sucção que cercam o pico (no caso, 50 e 100 kPa). A constante c’ varia entre 0 e 1 

(supondo que a tensão de cisalhamento se estabiliza com a sucção).  
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Em outras palavras, é um método mais simples cujo intervalo das constantes a determinar é 

bem definido, o que não acontece no ajuste empregando o modelo da elipse (equação 7.13), 

pois a visualização direta dos tamanhos dos semi-eixos a e b, mesmo a constante 0, não é tão 

trivial. Além do que o formato da envoltória de resistência ao cisalhamento obtida para esta 

consideração se mostra mais coerente com as envoltórias de resistência ao cisalhamento 

observadas a partir dos resultados dos ensaios de laboratório. 

Quanto as constantes a’, b’ e c’ em função da TNL, a’ e c’ se ajustaram a parábolas como a 

Equação 7.22, enquanto que b’ se ajustou a uma função exponencial. As Equações 7.25, 7.26 

e 7.27 mostram os ajustes feitos para os parâmetros a’, b’ e c’, respectivamente: 

	 0,0000001. 0,0000555. 0,009231. 1,245 (7.25) 

Com R² de 0,961 

	60,4162087 , .        (7.26) 

Com R² de 0,994 

	 0,0000003. 0,0002187. 0,05344    (7.27) 

Com R² de 0,961 

Assim, o modelo linear-potencial para o solo indeformado que fornece a tensão de 

cisalhamento em função da tensão normal líquida e da sucção é expresso pela Equação 7.28: 

∑ ′ ′ 	 75

75 ∑ ′ 75 1 ∑ ′ 	 75

(7.28) 

Onde: a’i, c’i, b’1 e b’2   constantes de ajuste de a’, c’ e b’ em função da tensão normal 

líquida, respectivamente. 

Para a avaliação do Solo AV na condição indeformada, dos dois ajustes considerados, o 

modelo linear exponencial foi considerado o que melhor pode representar o comportamento 

da variação da tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis de sucção aplicados. 
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7.2.2. Modelo de ajuste para os resultados de ensaios em corpos de prova 

remoldados 

 

Neste item é apresentado, sucintamente, a metodologia utilizada para determinar um modelo 

de ajuste dos resultados obtidos a partir dos ensaios em corpos de prova remoldados. 

 

7.2.2.1 Modelos utilizados para ajuste dos dados experimentais 

Além do modelo expresso pela Equação 7.13 (elipse), optou-se por utilizar uma parábola de 

segundo grau para ajuste dos dados, de forma que a tensão de cisalhamento fosse expressa 

conforme a Equação 7.29: 

∑         (7.29) 

Onde: αi  constantes de ajuste, em função da tensão normal liquida do ensaio. 

 

7.2.2.2 Métodos numéricos para ajuste dos modelos 

Para o modelo da equação 7.13, foi utilizado o mesmo método apresentado no item 7.2.1.2. 

Para o modelo da parábola de segundo grau (Equação 7.29), foi empregado o método dos 

mínimos quadráticos simples, obtendo-se diretamente as constantes αi, sem necessidade de 

métodos iterativos. 

 

7.2.2.3 Resultados obtidos 

A partir da definição das constantes do modelo pelo método exposto acima, o modelo é 

plotado no plano d versus sucção para diferentes valores de TNL. 

Os resultados dos ajustes empregados pela Equação 7.13 são vistos na Figura 7.22 e Tabela 

7.4. 

 



251 
 

Comportamento Mecânico Saturado e Não Saturado de um Solo Coluvionar de Arenito 

 

 
Figura 7.22. Resultado do ajuste dos ensaios com solo remoldado ao 
modelo da equação 7.13. (*) dados extrapolados. 

Tabela 7.4. Valores das constantes de ajuste empregado à equação 
para o solo remoldado 

TNL(kPa) a(kPa) S0(kPa) 0(kPa) b(kPa) R2 

400 213,7555 91,01779 -1292,85 1595,651 0,999827 

450 214,1381 89,17001 -1620,12 1963,355 0,999999 

500 150,5397 89,50467 -532,489 916,4311 0,999935 

550 162,0014 91,55071 -810,803 1235,873 0,999903 

700 184,1479 96,22902 -1491,88 2036,746 0,999112 

750 184,1372 99,489 -1380,63 1960,117 0,996817 

 

Quanto à aplicação do modelo da elipse para o solo remoldado, notou-se que as constantes de 

ajuste vistas na Tabela 7.4 não resultaram em tendências claras para que se pudesse ajustá-las 

em função da tensão normal líquida. Sendo assim, um modelo para o solo remoldado em 

função da tensão normal liquida não foi construído. 

Os resultados dos ajustes empregado o modelo parabólico são apresentados na Figura 7.23 e 

Tabela 7.5. Na Figura 7.23, TNL representa a tensão normal líquida do ensaio, cujos valores 

são em kPa: 
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Figura 7.23. Resultado do ajuste dos ensaios com solo remoldado ao 
modelo parabólico. (*) dados extrapolados. 

Tabela 7.5. Valores das constantes de ajuste empregando o modelo 
parabólico para o solo remoldado 

TNL(kPa) 400 450 500 550 600 650 700 750

α2(kPa-1) -0,00877 -0,01082 -0,01286 -0,01447 -0,0158 -0,01713 -0,01806 -0,01861

α1 1,662187 1,998297 2,398259 2,759421 3,056163 3,352904 3,59234 3,780135

α0(kPa) 224,652 252,3415 274,5094 296,684 322,3114 347,9387 373,3614 398,5997

R2 0,998008 0,999596 0,999787 0,999704 0,999706 0,999707 1 0,999097

 

As constantes αi seguiram tendências bastante claras, de forma que estas podem ser expressas 

conforme as Equações 7.30 a 7.32: 

0,494826. 	 	26,908527     (7.30) 

0,005850. 	 	0,558067      (7.31) 

0,000000049. 	 	0,000084496. 	 	0,017261234 (7.32) 
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Para a avaliação do Solo AV na condição remoldada, dos dois ajustes considerados, o modelo 

parabólico foi considerado o que melhor pode representar o comportamento da variação da 

tensão cisalhante mobilizada para diferentes níveis de sucção aplicados. 

 

7.2.3. Aplicalibilidade do modelo proposto para o solo indeformado 

Para o modelo de previsão desenvolvido com base nos resultados dos corpos de prova 

indeformados são propostas correlações das constantes do modelo com parâmetros de 

resistência ao cisalhamento e da curva de retenção do solo. Estas correlações são mais simples 

do que as apresentadas na definição dos modelos (Equações 7.25, 7.26 e 7.27). As 

formulações propostas para a determinação das constantes de ajuste do modelo apresentado 

na Equação 7.28 são apresentadas nas Equações 7.33, 7.34 e 7.35: 

0,00005.
∅

. , .

∗
      (7.33) 

. ∅′       (7.34) 

, . ∅ . . ∅′      (7.35) 

Onde: TNL  tensão normal líquida; 

 ’  ângulo de atrito interno; 

 c’  intercepto coesivo; 

 S* Sucção que indica mudança na envoltória de ruptura; 

 Sres  Sucção residual; 

 VEA  Valor de entrada de ar; 

A partir das equações apresentadas acima se aplicou o modelo para diferentes TNL. A Figura 

7.24 apresenta o resultado obtido através do modelo com os respectivos resultados oriundos 

dos ensaios de laboratório. A Tabela 7.6 apresenta os parâmetros do solo AV utilizados para a 

determinação das constantes do modelo. 
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Figura 7.24. Aplicação do modelo linear exponencial com os 
parâmetros do modelo determinados a partir dos parâmetros de 
resistência ao cisalhamento saturados e dados da curva de retenção. 

Tabela 7.6. Parâmetros do Solo AV utilizado na determinação das 
constantes do modelo. 

 

Nota-se na Figura 7.24 que para uma primeira aproximação do modelo proposto as equações 

definidas para a determinação dos parâmetros do modelo resultou em uma boa aproximação 

quanto a capacidade de simular os resultados obtidos através dos ensaios de laboratório. 

Com o intuído de verificar a aplicabilidade dos modelos propostos, os mesmos foram 

avaliados aplicando-se as formulações junto a resultados de ensaios apresentados na literatura. 

Foram encontradas algumas envoltórias que apresentam formato semelhante, por exemplo, 

Donald (1956) apud Fredlund e Rahardjo (1993), Escário e Jucá (1989), e Jucá (1993) e 

Sedano e Vanapalli (2011).  
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Entretanto, para estas envoltórias, dos solos pesquisados não estão disponíveis todos os 

parâmetros do solo necessários. Desta forma, para os parâmetros não encontrados, estimou-se 

valores a partir de solos de características semelhantes encontrados na literatura. 

Para a aplicação do modelo considerou os dados para cada um dos materiais de acordo com os 

valores apresentados na Tabela 7.7. Os dados e o ajuste definido pelo modelo para cada um 

dos solos são visualizados nas Figuras 7.25 a 7.29. 

Tabela 7.7. Parâmetros dos diferentes tipos de solo utilizado na 
determinação das constantes do modelo. 

  

O modelo linear exponencial foi aplicado utilizando-se os dados de um depósito de material 

não consolidado glacial (gracial till) ensaido por Sedano e Vanapalli (2011) sendo o resultado 

apresentado na Figura 7.25. 

 

Figura 7.25. Aplicação do modelo linear exponencial à dados de 
ensaios encontrados na literatura, Sedano e Vanapalli (2011). 

' (º) c (kPa) Sres (%) VEA (kPa)

Glacial Till  - Sedano e Vanapalli (2011) 26,3 10,6 50,0 10,0

Madrid Clayey Sand  - Escario e Saez (1986) 
e Jucá (1993)

39,0 60,0 80,0* 5,0*

Areia média Frankston - Donald (1956) 39,0* 2,0* 70,0* 8,0

Areia graduada Frankston - Donald (1956) 33,0* 2,4* 60,0* 9,0

Areia Brown - Donald (1956) 32,0* 1,0* 60,0* 6,0

*Valores estimados para parâmetros não encontrados na literatura.
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Nota-se que a utilização dos parâmetros do solo, para determinar as constantes do modelo, 

resultou em uma envoltória que apresentou um bom ajuste aos dados apresentados pelos 

pesquisadores.  

A Figura 7.26 apresenta o resultado da aplicação do modelo linear exponencial para Madrid 

Clayed Sand. A curva apresentada foi obtida no trabalho de Escário e Sáez (1987) apud Jucá 

(1993) e os parâmetros de resistência ao cisalhamento (c’ e ’) obteve-se do trabalho de 

Escário e Sáez (1986), já o grau de saturação residual e o valor de entrada de ar foram 

estimados. O valor da tensão normal líquida dos ensaios é de 300 kPa. 

 

Figura 7.26. Aplicação do modelo linear exponencial à dados da 
Madrid clayey sand, Escário e Sáez (1986) e Jucá (1993). 

Para os dados do solo Madrid clayey sand o modelo proposto ajustou-se razoavelmente, 

entretanto a curva do modelo não conseguiu representar a queda na envoltória para sucções 

mais elevadas. Já no trecho inicial o modelo apresentou resistência um pouco inferior aos 

dados do solo. 

As Figuras 7.27 a 7.29 apresenta o resultado da aplicação do modelo linear exponencial para 

alguns dos solos ensaiados por Donald (1956) apud Fredlund e Rahardjo (1993). Os valores 

de entrada de ar (VEA) foram obtidos a partir de dados obtidos em Fredlund e Rahardjo 

(2012), os valores do ângulo de atrito foram estimados a partir dos pontos da curva 

considerando-se b igual a ’. Já os valores de intercepto coesivo e sucção residual foram 

estimados. O valor da tensão normal líquida dos ensaios é de 17 kPa. 
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Figura 7.27. Aplicação do modelo linear exponencial à dados da areia 
graduada de Frankston apresentada por Donald (1956) apud Fredlund 
e Raharjdo (1993). 

 

Figura 7.28. Aplicação do modelo linear exponencial à dados da areia 
média de Frankston apresentada por Donald (1956) apud Fredlund e 
Raharjdo (1993). 

0 10 20 30
sucção (ua - uw) - ( kPa)

0

5

10

15

20

25

Areia Graduada Frankston
Modelo

0 5 10 15 20 25
sucção (ua - uw) - ( kPa)

0

5

10

15

20

25

Areia média de Frankston
Modelo



258 
 

Alvaro Pereira (engalvaro@gmail.com). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS - 2013 
 

 

Figura 7.29. Aplicação do modelo linear exponencial à dados da areia 
Brown apresentada por Donald (1956) apud Fredlund e Raharjdo 
(1993). 

A aplicação do modelo matemático para os solos ensaiados por Donald (1956) apud Fredlund 

e Rahardjo (1993) resultou em ajuste relativamente próximo aos dados dos ensaios. A 

utilização da tensão normal líquida inicial (17 kPa) e os valores de ângulo de atrito estimados 

resultaram em ajuste próximo aos dados dos ensaios para o trecho inicial e linear da 

envoltória. Para o segundo trecho da envoltória, onde observa-se uma queda na tensão 

cisalhante mobilizada, o modelo consegue simular parte desta queda, entretanto, esta queda é 

de menor magnitude se comparada aos dados dos ensaios realizados por Donald (1956). 

Cabe ressaltar que este ajuste não pode ser generalizado para diferentes tipos de solo sem uma 

avaliação mais aprofundada na formulação das constantes do modelo. 

Tanto para o solo AV quanto para os outros materiais ainda é necessário determinar uma 

maneira de obter através de dados de ensaios básicos o valor da constante de quebra do 

modelo (S*).   
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

8.1.CONCLUSÕES 

Este item apresenta as principais conclusões identificadas ao longo desta pesquisa. As 

conclusões estão relacionadas com adaptações dos equipamentos, metodologia de moldagem 

dos corpos de prova, os resultados obtidos de ensaios triaxiais e hollow cylinder, a 

comparação dos mesmos com os de outros autores e a previsão do comportamento mecânico a 

partir de modelos de previsão de resistência ao cisalhamento.  

Na sequência as conclusões serão apresentadas de acordo com tema relacionado. 

8.1.1. Adaptações e alterações de equipamentos  

8.1.1.1. Câmara de equalização 

A câmara de equalização permitiu que os corpos de prova estivesem em equilíbrio (devido a 

sucção imposta) para realização dos ensaios triaxiais, anteriormente à sua instalação na 

câmara triaxial. Os principais benefícios da utilização desta é a redução do tempo de duração 

dos ensaios, tendo em vista que enquanto um corpo de prova estava sendo cisalhado outro 

corpo de prova estava equalizando na câmara, e a preservação dos sensores de efeito Hall, 

tendo em vista que os mesmos ficavam menos tempo submersos sob altos valores de pressão 

da câmara triaxial. 

Conforme observou-se nos resultados de ensaios triaxiais realizados em corpos de prova 

equalizados no equipamento triaxial e na câmara de equalização, a sua utilização não 

influenciou nos resultados tendo em vista que os mesmos apresentaram comportamento 

semelhante. 

A câmara de equalização pode ser utilizada como alternativa na redução do tempo de 

equilíbrio entre a sucção do corpo de prova e a imposta pelo sistema. 

8.1.1.2. Transdutores de deslocamento baseado em sensores de Efeito Hall 

Os transdutores de deslocamento, sensores de Efeito Hall desenvolvidos nesta pesquisa, com 

a configuração de sensores e imãs utilizada, “single magnet, bi-polar slide-by, with pole 

pieces”, possibilitou obter faixas de leitura que resultaram em deslocamento útil considerável, 
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sendo para o transdutor de deslocamento Axial 01 definido um valor de 8,6 mm, para o Axial 

02 definido um valor de 8,5 mm e para o transdutor radial, um valor de 3,9 mm. 

8.1.1.3. Variação volumétrica do ensaio triaxial com sucção controlada 

Em relação à determinação da variação volumétrica a partir da variação de volume do fluido 

confinante da câmara triaxial, foi realizado um ensaio de calibração, de onde obteve-se uma 

equação para minimizar os erros devido à deformação do sistema. Esta equação foi inserida 

na planilha eletrônica de ensaio. 

A utilização do método de variação volumétrica baseado pela variação da água da câmara 

triaxial apresentou resultados razoáveis. Os principais pontos negativos observados foram o 

grande volume de água da câmara e as grandes variações de temperatura no ambiente no qual 

encontra-se o equipamento, que resultaram na variação dos valores de deformação 

volumétrica durante o ensaio. 

A variação da deformação volumétrica ao longo da fase de cisalhamento dos ensaios triaxiais 

com sucção controlada foi determinada considerando os resultados obtidos através das leituras 

dos transdutores de deslocamento baseados em sensores de efeito Hall (para baixos valores de 

deformação axial) e dos resultados a partir da variação de volume da câmara triaxial (após o 

fim das leituras a partir dos sensores de efeito Hall para cada ensaio analisado). 

8.1.2. Ensaios triaxiais em corpos de prova indeformados e remoldados 

8.1.2.1. Variação de volume de água durante a fase de cisalhamento 

A partir dos valores de variação de água do corpo de prova foi possível determinar a variação 

dos índices físicos durante a fase de cisalhamento dos ensaios triaixiais para os corpos de 

prova indeformados e remoldados. A influência da variação de temperatura ao longo da fase 

de cisalhamento dos ensaios é visível em algumas curvas de variação do volume de água com 

a deformação axial. O volume de água que varia do corpo de prova pode ser considerado 

baixo (inferior a 1% do volume do corpo de prova), o que resulta em uma variação pouco 

expressiva no valor do teor de umidade. 

8.1.2.2. Resistência ao cisalhamento na condição saturada e não saturada. 

A análise dos resultados de ensaios triaxiais, em termos de tensão cisalhante, indicou que a 

resistência ao cisalhamento para corpos de prova indeformados na condição saturada é 
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superior à dos corpos de prova remoldados. Entretanto, para a condição não saturada a 

resistência ao cisalhamento para os corpos de prova remoldados é superior aos corpos de 

prova indeformados. 

Esta diferença pode ser explicada pela melhor distribuição dos poros dos corpos de prova 

remoldados, que resulta em uma maior influência da sucção do que nos corpos de prova 

indeformados. Logo, resulta em um acréscimo na resistência ao cisalhamento superior ao 

proporcionado pela própria estrutura do material na situação indeformada. 

Ângulo de atrito e coesão obtidos de ensaios triaxiais convencionais 

Para os ensaios em corpos de prova remoldados os valores de parâmetros de resistência ao 

cisalhamento determinados são um intercepto coesivo (c’) de 15 kPa e um ângulo de atrito 

interno (’) de 31,5º. Para a avaliação considerando como critério de ruptura a deformação 

axial de 12% (critério de ruptura 2), utilizou-se um intercepto coesivo (c’) de 24,6 kPa e um 

ângulo de atrito interno (’) de 26,3º.  

Para os ensaios em corpos de prova indeformados os valores de parâmetros de resistência ao 

cisalhamento determinados são um intercepto coesivo (c’) de 17,8 kPa e um ângulo de atrito 

interno (’) de 33,0º. Para a avaliação considerando como critério de ruptura a deformação 

axial de 12% (critério de ruptura 2), utilizou-se um intercepto coesivo (c’) de 29,9 kPa e um 

ângulo de atrito interno (’) de 26,6º. 

Ângulo de atrito e coesão em equipamentos com sucção controlada 

Os resultados dos ensaios triaxiais indicaram a influência mais acentuada da sucção nos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, ’ e c’, para os corpos de prova remoldados. Esta 

influência ocorre através do acréscimo no ângulo de atrito, tanto para o critério de ruptura 1 

(valores de ’ entre 45,6 a 51,3º) quanto para o critério de ruptura 2 (valores de ’ entre 36,4 a 

42,2º).  

Para os corpos de prova indeformados não se observa grande influência da sucção no ângulo 

de atrito interno, sendo a variação resultante do ajusta das equações.  A diferença nos valores 

de intercepto coesivo já era esperada, tendo em vista que a parcela da influência da sucção na 

resistência ao cisalhamento se reflete principalmente neste parâmetro. A variação do ângulo 
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de atrito para o critério de ruptura 1 é de 29,9º a 34,9º e para o critério de ruptura 2 o valor do 

ângulo de atrito é de 20,9º e 26,2º. 

Ângulo de atrito com respeito a influência da sucção (b) para corpos de prova remoldados 

A variação do parâmetro b indica que a TNL influencia na envoltória de ruptura, entretanto 

esta não apresentou um padrão de variação que possibilitasse determinar uma justificativa 

para tal variação. Analisando-se os valores de b para diferentes níveis de sucção nota-se que 

o mesmo diminuí com o aumento do nível de sucção aplicado. 

A partir da série de resultados apresentados enfatiza-se que os valores de b são superiores a 

’, principalmente para o primeiro intervalo de sucção avaliado (0-75 kPa) onde a envoltória 

apresenta um comportamento crescente e valor médio deste ângulo de 61,9º. 

Ângulo de atrito com respeito à influência da sucção(b) para corpos de prova indeformados 

Os resultados dos ensaios triaxiais indicaram a influência do nível de TNL aplicada no 

parâmetro b, sendo observados os maiores de b para os maiores valores de TNL. O 

acréscimo de sucção, a partir de 50 kPa, resultou na queda dos valores do parâmetro b. 

Observou-se uma grande variação do comportamento do solo a cada variação no nível de 

sucção, também em função do critério de ruptura avaliado. De maneira geral observa-se um 

acréscimo na resistência à medida que o nível de sucção aumenta. 

Da mesma forma que para os corpos de prova remoldados, os resultados apresentados 

indicam que os valores de b são superiores a ’, principalmente para o primeiro intervalo de 

sucção avaliado (0-75 kPa) onde a envoltória apresenta um comportamento crescente e  valor 

médio deste ângulo de 48,9º. 

8.1.2.3. Módulo de deformabilidade 

Através dos sensores de efeito Hall, instalados nos corpos de prova remoldados durante a 

realização dos ensaios triaxiais com sucção controlada, foi possível observar a influência da 

sucção no módulo de deformabilidade. Esta influência ocorre pelo incremento nos valores do 

módulo pelo acréscimo da sucção. 
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Em termos de coeficiente de Poisson foram medidos valores variando de 0,05 a 0,3, sendo um 

valor médio próximo a 0,2. Estes valores foram determinados para níveis de sucção entre 50 e 

150 kPa e níveis de deformação axial superiores a 10%. 

Em função das diferentes trajetórias, níveis de tensões e condições de saturação (ensaios não 

saturados), não é possível uma comparação direta dos valores de módulo de deformabilidade 

(E) obtidos dos ensaios triaxiais e dos módulos de cisalhantes (G) obtidos dos ensaios hollow 

cylinder. Entretanto, uma análise qualitativa dos valores de módulo indica que ambos os 

ensaios apresentam valores dentro da faixa esperada, o que acaba por validar os valores destes 

módulos para o Solo AV. 

8.1.3. Ensaios Hollow Cylinder 

Os resultados obtidos indicam que para a condição triaxial (valores de tensão intermediária 

igual à tensão principal menor) obtém-se os maiores valores de resistência.  

As diferentes direções da tensão maior principal aplicada possibilitaram a identificação de 

trajetórias assimétricas, ou seja, um comportamento anisotrópico do material. Observando-se 

os valores máximos nas trajetórias de tensões nota-se que conforme a direção das tensões 

principais vai se afastando da direção normal ao corpo de prova ocorre uma redução nos 

valores de tensão cisalhante máximas  

Dadas as condições de moldagem dos corpos de prova e as condições as quais foram 

submetidos durante o ensaio pode-se dizer que o material em estudo apresenta, conforme 

citado por Rolo (2003), uma anisotropia inerente, em função do procedimento de moldagem 

dos corpos de prova, e uma anisotropia induzida em função da distribuição e reorientação das 

partículas no decorrer dos processos de aplicação de tensão na execução do ensaio. 

8.1.4. Modelos de previsão de resistência a partir de dados do solo AV. 

O modelo de Fredlund et al. (1996) e Vanapalli et al. (1996) não foi capaz de representar a 

não linearidade observada nas envoltórias obtidas através dos ensaios triaxiais no plano tensão 

cisalhante versus sucção. 

Da mesma forma o modelo de Vanapalli et al. (1996) apresentou uma envoltória, que 

possibilitaria a representação da não linearidade nas envoltórias obtidas através dos ensaios 

triaxiais no plano tensão cisalhante versus sucção. Entretanto, tanto para os corpos de prova 
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indeformados quanto para os corpos de prova remoldados o modelo também não se ajustou 

aos pontos dos ensaios de laboratório. 

A utilização dos valores de entrada de ar (primeiro ou o segundo valor de entrada de ar) da 

curva característica para o modelo de Bao et al (1998), para ambas condições de moldagem, 

não ajustou os resultados de laboratório. Entretanto, a utilização de um valor de entrada de ar 

ajustado ao modelo apresentou um ajuste aceitável para a condição indeformada, porém sem 

representar o pico de resistência para um nível de sucção de 75 kPa. E, para a condição 

remoldada, tanto para o critério de ruptura 1 quanto para o critério de ruptura 2, foi o modelo 

que apresentou o melhor ajuste dentre  todos os modelos avaliados. 

O modelo de Villar (2006), tanto para a condição indeformada quanto a remoldada, não 

apresentou um bom ajuste aos resultados dos ensaios de laboratório. 

8.1.5. Modelos de ajuste propostos 

Para a avaliação do Solo AV na condição remoldada, dos ajustes considerados, o modelo 

parabólico foi considerado o que melhor pode representar o comportamento da variação da 

resistência ao cisalhamento para diferentes níveis de sucção aplicados. 

Para o modelo desenvolvido com base nos resultados dos corpos de prova indeformados, 

foram propostas correlações das constantes do modelo com parâmetros de resistência ao 

cisalhamento e da curva de retenção. Em uma primeira aproximação, do modelo proposto e 

das equações definidas para a determinação dos parâmetros, obteve-se uma boa simulação dos 

resultados obtidos através dos ensaios de laboratório. 

Tanto para o solo AV quanto para os materiais da pesquisa de Sedano e Vanapalli (2011),  

Escário e Sáez (1987) apud Jucá (1993) e Donald (1956) apud Fredlund e Rahardjo (1993),  

ainda é necessário determinar uma maneira de obter através de dados de ensaios básicos o 

valor da constante de quebra do modelo (S*).  

O ajuste apresentado não pode ser generalizado para quaisquer tipo de solo, sem uma 

avaliação mais aprofundada na formulação das constantes do modelo. 
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8.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente estudo se mostrou relativamente amplo indicando uma série de caminhos a serem 

seguidos para o avanço do conhecimento na Mecânica dos Solos Não Saturados. Os principais 

pontos desta tese que merecem atenção especial quanto à continuidade da investigação 

geotécnica são: 

(a) Execução de ensaios não saturados no equipamento hollow cylinder, com o objetivo 

de determinar a influência da sucção na resistência ao cisalhamento para diferentes 

inclinações da direção da tensão principal maior e a influência da tensão principal 

intermediária. 

(b) Verificar, através de ensaios hollow cylinder, se a aplicação da técnica da translação 

de eixos para aplicação da sucção não resulta em um comportamento anisotrópico no 

corpos de prova. 

(c) Definir o comportamento da sucção no corpo de prova durante a fase de cisalhamento 

dos ensaios triaxiais. É possível afirmar que a sucção ao fim do cisalhamento mantém-

se constante mesmo com a variação do grau de saturação? 

(d) Realizar uma série de ensaios complementares em corpos de prova indeformados com 

o intuito de verificar o elevado valor de resistência ao cisalhamento observado para o 

nível de sucção de 75 kPa. 

(e) Quanto ao modelo de previsão de resistência apresentado para a condição de 

moldagem indeformado recomenda-se validar as equações propostas para as 

constantes do modelo e identificar o ponto de quebra para o nível de sucção de 75 kPa. 

(f) Para a extrapolação do modelo para outros tipos de solos recomenda-se identificar as 

características observadas no material que possam ser representadas matematicamente 

tanto para o solo AV quanto para os outros solos avaliados. 

(g) Avaliar a influência da redução do índice de vazios durante a fase de cisalhamento no 

valor da sucção aplicada ao corpo de prova mediante técnicas de medidas inovadoras. 
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