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RESUMO
O conhecimento dos parâmetros geotécnicos que regem o comportamento do solo é
primordial para o dimensionamento de obras de infraestrutura. Nesta dissertação foram
apresentados os principais parâmetros geotécnicos, bem como a influência dos argilominerais
sobre esses parâmetros, dos depósitos de Guaratiba, bairro localizado na Baixada de Campo
Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Com o intuito de melhor descrever o
comportamento das argilas do depósito estudado, foram analisadas 15 ilhas de investigação,
contendo palheta, piezocone, e ensaios de caracterização e adensamento. Foram realizados 9
ensaios de difração de Raios-X e 5 ensaios de fluorescência de raios-X. Complementarmente,
foram realizados 3 ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 3 ensaios de
espectroscopia por dispersão de energia de raios-x (EDS) para análise da composição química
em solos do depósito Life, localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Os resultados
obtidos foram confrontados com resultados de depósitos da avenida Dom João VI, local que
corta os depósitos estudados e possui instalado o BRT, Campus Fidei que também se localiza
na Baixada de Campo Grande, bem como os bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes. Foi possível associar a mineralogia com o comportamento físico e
consequentemente mecânico do subsolo dos depósitos analisados, sendo possível a partir disso
compreender melhor a diferença observada nas características geotécnicas de locais
geograficamente próximos.

16

ABSTRACT
The knowledge of the geotechnical parameters that govern soil behavior is essential for the
design of infrastructure works. In this thesis were presented the main geotechnical parameters,
as well as the influence of the clay minerals on these parameters, of the Guaratiba deposits,
located in the Baixada de Campo Grande district, west of the city of Rio de Janeiro. In order to
better describe the behavior of the clays in the studied deposit, 15 islands of investigation,
containing Vane Shear tests, Piezocone Penetration tests (CPTu), and characterization and
densification tests were performed. Data from laboratory tests of complete physical
characterization and Oedomometric Densification tests were analyzed. 9 X-Ray Diffractometry
(XRD) and 5 X-Ray Fluorescence (XRF) tests were carried out, completing 15 investigation
islands. In addition, 3 Scanning Electron Microscopy (SEM) and 3 Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy (EDS) tests were performed in order to evaluate the chemical composition of the
soils in the Life deposit, located in Recreio dos Bandeirantes district. The results obtained were
compared with data from deposits in Avenida Dom João VI, a site that intercepts the deposits
investigated, and it has installed the BRT, Campus Fidei which is also located in the Baixada
de Campo Grande, as well as the districts of Barra da Tijuca and Recreio dos Bandeirantes. It
was possible to associate the mineralogy with the physical and mechanical behavior of the
subsoil of the analyzed deposits, being possible to better understand the difference observed in
the geotechnical characteristics of geographically close sites.
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1

INTRODUÇÃO

Para analisar o comportamento das argilas moles devem ser amplamente estudados e
compreendidos os conceitos da Mecânica dos Solos Clássica nos quais pode-se citar: teoria do
adensamento e conceito da tensão efetiva (Terzaghi, 1936); conceito da tensão de
sobreadensamento (Casagrande, 1936); descrição dos componentes de resistência (Hvorslev,
1937); comportamento dos solos drenados e não drenados (Bishop e Henkel, 1957); teoria dos
estados críticos (TEC) e o modelo Cam-Clay (MCC) (Schofield e Wroth, 1968; Atkison e
Bransby, 1978; Wood, 1990),
As argilas naturais apresentam um comportamento que é representado por um trecho inicial
elástico até atingir um ponto de escoamento, a partir do qual ocorrem deformações plásticas ou
irreversíveis, somando-se às elásticas. Ao realizar a comparação de curvas de escoamento de
diferentes argilas, observa-se que a maioria possui formas similares. A variação do formato das
curvas é creditada à diferença na composição mineralógica, geoquímica, sensibilidade,
atividade e estrutura das argilas (Baroni, 2016).
Futai et al. (2008) apresentaram curvas de escoamento normalizadas para diferentes
depósitos de argila do Rio de Janeiro, e observaram que as curvas estão de acordo com os
resultados obtidos por Diaz-Rodriguez et al. (1992), e refletem a influência da estrutura e da
anisotropia das argilas naturais. É necessário conhecer além das características físicas e
geomecânicas das argilas, a sua composição mineralógica, para a total compreensão do seu
comportamento geotécnico.
De acordo com Mitchell (1976), a mineralogia é um fator controlador que determina o
tamanho das partículas e as características superficiais das partículas do solo, assim como
também determina, sua resistência e o poder de interação do solo com a fase fluida. Em
conjunto, esses fatores determinam a plasticidade, a expansão, a compressão, e a condutividade
da água presente no solo. Desse modo, a mineralogia é fundamental para a compreensão das
propriedades geotécnicas, complementando os ensaios geotécnicos, que refletem a composição
e as propriedades necessárias para obras de engenharia, como é o caso dos Limites de Atterberg
e granulometria do solo. Utilizando uma analogia, podemos dizer que a mineralogia, está
relacionada às propriedades do solo, assim como a forma, a composição e a estrutura do cimento
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e dos agregados, estão relacionadas ao concreto, ou como a composição e a estrutura cristalina
de um aço, correspondem a sua resistência e deformabilidade.
Havendo necessidade de transpor as áreas de depósitos de solos moles, existem hoje
diversas alternativas de projeto. Os métodos mais usuais na construção de aterros rodoviários,
são a remoção e substituição do solo mole, utilização de drenos verticais associados por
exemplo, a sobrecargas, aterros leves, constituídos por isopor ou outro material, e aterros
estruturados sobre estacas com plataforma flexível ou rígida. A escolha da solução dependerá
de diversos fatores, e para auxiliar nesta tomada de decisão é imprescindível ter o conhecimento
da estratigrafia e das características e propriedades geotécnicas do solo compressível de
fundação (Berbert, 2016).
Na construção em locais de ocorrência de argilas moles, como é o caso de Guaritiba,
localizado na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a escolha do método construtivo mais
adequado está associada a diversas questões: características geotécnicas dos depósitos,
materiais e técnicas disponíveis para a construção, utilização e localização da área, incluindo a
vizinhança; prazos construtivos e custos envolvidos (Almeida e Marques, 2010). Nesse
contexto, pouco se conhece das características geotécnicas, geomecânicas e mineralógicas das
argilas muito moles de Guaratiba, e o estudo realizado na região por Berbert (2016), foi um dos
pioneiros.
O conhecimento de parâmetros geotécnicos para realização de expansão e ocupação de
novas áreas é fundamental, como é discutido por Baroni (2016), que apresentou pesquisa
realizada na região da baixada de Jacarepaguá, região Oeste do Município do Rio de Janeiro.
Nos últimos 10 anos, inúmeros eventos, como o Pan 2007 e as Olimpíadas 2016 e dezenas de
empreendimentos imobiliários, foram realizados na região Oeste do Município do Rio de
Janeiro, trazendo consigo a necessidade de expansão do transporte público para a região, a
exemplo dos corredores expressos (BRT). A partir de Baroni (2010, 2016), há um grande
conhecimento sobre o comportamento das argilas da baixada de Jacarepaguá, porém as argilas
de Guaratiba, que do mesmo modo, se localizam na região Oeste do Município do Rio de
Janeiro, apresentam características geotécnicas e geomecânicas diferentes das demais, como
discutido por Berbert (2016).
O pouco conhecimento das características das argilas dessa região, acarretam por vezes, a
utilização de parâmetros de regiões vizinhas em projeto, conduzindo a equívocos na escolha de
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soluções geotécnicas, prejuízos sociais e econômicos, onde um recalque não previsto pode
causar patologias nas futuras vias, que por consequência geram prejuízos aos cofres públicos,
além dos eventos privados.
A reportagem veiculada pelo Jornal O Globo no dia 10/02/2016, apresenta patologias
ocorridas no corredor expresso BRT TransOeste, onde o pior trecho era entre as estações Pingo
D’Água e Ilha de Guaratiba, onde há ocorrência de 270 “remendos” no pavimento. A
reportagem também cita trechos onde o corredor recebeu pavimento de concreto, mas também
com ocorrências de patologias. Portanto, fica evidente que não é apenas o tratamento superficial
utilizado, o responsável pelas patologias existentes nos corredores expressos do BRT.
A partir do estudo realizado na Região de Guaratiba por Berbert (2016), os ensaios de
caracterização do solo permitem classificá-lo como argila orgânica de alta compressibilidade.
As características dos solos estudados por Baroni (2016) na Baixada de Jacarepaguá divergem
dos resultados de compressibilidade e resistência encontrados por Berbert (2016). Tal
divergência em regiões geograficamente próximas de estudos, podem ser justificadas por
diferentes grupos de formação mineralógica da região.

1.1 OBJETIVO DA PESQUISA

O objetivo desta pesquisa é analisar de forma integrada resultados de ensaios de campo
e laboratório, bem como, a caracterização física e mineralógica da região em estudo.
Para atingir o objetivo principal foram realizados os seguintes estudos:
• Estudo das correlações existentes na literatura nacional para obtenção de propriedades
dos solos moles, como por exemplo: resistência ao cisalhamento não drenada (Su); tensão de
sobreadensamento (σ’vm) e coeficientes de adensamento (cv e ch);
• Avaliação dos resultados de diferentes ensaios realizados em Guaratiba, com a aplicação
de correlações geotécnicas consagradas na literatura.
• Estudo da Mineralogia das argilas muito moles da Região Oeste do Município do Rio
de Janeiro;
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• Avaliação do comportamento geotécnico dos solos do depósito estudado, por meio da
análise conjunta dos ensaios de campo, laboratório e composição mineralógica;
• Adicionalmente, com esta pesquisa, foi possível, colaborar, na produção de um amplo
banco de dados geotécnico, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, utilizando se do Software
SAPGAM, desenvolvido por Baroni (2016).

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação se divide em:
1ºCAPÍTULO – Apresentação das considerações iniciais, da justificativa e motivação do
estudo, dos objetivos principais e secundários e da forma com que a dissertação está organizada;
2ºCAPÍTULO – Apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre a mineralogia e o
comportamento físico e mecânico de argilas moles;
3º CAPÍTULO – Apresenta a origem, formação, localização e características dos depósitos de
argilas moles brasileiros, com ênfase aos depósitos localizados na região oeste da cidade do Rio
de Janeiro;
4ºCAPÍTULO – Neste capítulo é realizada a descrição do local de investigação, é exposta a
caracterização geotécnica e geomecânica e realizada a montagem do banco de dados.
5ºCAPÍTULO – Neste capítulo são apresentados os resultados da análise mineralógica e
química do local estudado, e os resultados são comparados com o de outras regiões, com a
finalidade de entender a diferença das características físicas e mecânicas, em comparação com
áreas vizinhas.
6ºCAPÍTULO – Descreve as principais conclusões obtidas com o estudo realizado e temas para
a realização de novos trabalhos são apresentados.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 MINERALOGIA DAS ARGILAS

O termo argila não possui necessariamente uma conotação mineralógica, sendo aplicado a
todas as partículas com granulação fina encontradas em sedimentos e solos. O quartzo é um
mineral que não se encontra no grupo dos argilominerais, mas que se faz presente na
composição de muitos depósitos de argila já estudados.
As argilas, definidas segundo a sua composição química, compreendem silicatos de
alumínio hidratados pertencentes aos grupos de caulinita, esmectita, illita e também clorita e
vermiculita, de granulação fina.
Qualquer sedimento argiloso inicia sua história, em geral, com a decomposição de
feldspatos ou de outros minerais aluminossilicatados, sendo os argilominerais os produtos
finais. Alguns sedimentos clásticos, finamente divididos, como as cinzas vulcânicas e as
farinhas glaciais, não apresentam a mesma história evolutiva, embora também exibam
granulação muito fina. Deste modo, nem todos os sedimentos extremamente finos são
compostos exclusivamente por argilominerais (Suguio, 2003).
Eberl (1984), afirma que existem três mecanismos de formação dos argilominerais
(minerais de argila), sendo elas:
•

Herança Mineralógica – O argilomineral tem sua formação através de reações
ocorridas em outras regiões, e posteriormente é transportado para o local atual, onde
permanece inerte em seu ambiente atual;

•

Neoformação ou Autigênese – O argilomineral é formado a partir da reação do
material amorfo;

•

Herança por Transformação – O argilomineral transportado sofre reações químicas.
Essas reações podem ocorrer de duas maneiras, por troca de íons ou mudança na
estrutura cristalina. Na mudança da estrutura cristalina, os arranjos de cátions
interplanares octaédricos, tetraédricos ou fixos são modificados.
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O ambiente e a energia disponível determinam quais desses mecanismos prevalecerão na
formação do argilomineral. A herança mineralógica é dominante em ambientes sedimentares,
pois as temperaturas e consequentemente as taxas de reação são baixas. As transformações são
comumente encontradas em ambientes hidroenergéticos diagenéticos. Os três mecanismos de
formação são ativos no intemperismo, mas a herança mineralógica é mais comum em regiões
de alta latitude e a neoformação é mais importante nos trópicos úmidos (Mitchell, 1992).
De acordo com Mitchell (1992), os argilominerais são constituídos por duas unidades
básicas, que se associam formando folhas e se agrupam em camadas. A distância interplanar ou
espaçamento basal (d) é definida como a distância perpendicular entre essas camadas. Os
diversos tipos de argilominerais existentes são resultado das diferentes ligações entre essas
camadas e da substituição de íons de alumina ou sílica. As unidades básicas são:
•

Unidade Tetraédrica, que normalmente é constituída por um átomo de silício (SiO4)
no centro e quatro de oxigênio igualmente distanciados do primeiro. A Figura 2.1,
mostra essa unidade e suas ligações formando folhas;

e

Oxigênios

e

Silicatos

Figura 2.1 – a) Unidade e folha tetraédrica. b) Visão espacial da lâmina tetraédrica. c)
Representação da unidade tetraédrica (Mitchell, 1976).
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•

Unidade Octaédrica, que geralmente é constituída por um átomo de alumina (Al-3)
equidistante de seis de oxigênio ou hidroxilas, formando a configuração octaédrica
mostrada na Figura 2.2.

e

Hidrogênios

Alumínios, magnésios, etc.

Figura 2.2 – a) Unidade e folha octaédrica. b) Visão espacial da lâmina octaédrica. c)
Representação da unidade octaédrica (Alshawabkeh, 2001).

Há dificuldade na execução de estudos microscópicos em laboratórios comerciais de
geotecnia, e a identificação dos argilominerais é realizada principalmente pelo ensaio de
difração de Raios-X e, em menor escala, pela análise térmica diferencial (ATD) ou
fluorescência de Raios-X. Uma definição de sequência ideal para os estudos dos argilominerais,
inicia com a composição mineralógica, seguida de exame em seção delgada para se estabelecer
as relações dos argilominerais com os outros minerais.
De acordo com Suguio (2003), a análise por difração de Raios-X, é o estudo da estrutura
da rede cristalina do mineral estudado, onde a clivagem basal e a estrutura em leitos fornecem
os elementos necessários para que ocorra a reflexão de Raios-X com espaçamento (001),
principalmente em agregados mineralógicos orientados. Esses reflexos (001, 002, etc.) podem
ser facilmente reconhecidos em fotografias de diagramas de pó ou em difratogramas.
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Santos (1975) considera que em uma partícula de solo com estrutura cristalina, um certo
conjunto de átomos é repetido em intervalos equidistantes, formando um reticulado cristalino.
Define-se célula unitária como um conjunto de redes cristalinas que caracteriza o argilomineral,
podendo ser entendida como a menor parte formadora do argilomineral.
Quando o solo é exposto a um feixe monocromático de Raios-X, cada célula unitária é
capaz de difratar os Raios X. A frente de onda é completamente anulada, exceto nas direções
em que os efeitos das células unitárias vizinhas provocam uma interferência construtiva
completa. Somente nestas direções é que aparece um feixe difratado de Raios X, como pode
ser visto na Figura 2.3.

Figura 2.3 – Condições Geométricas da Difração de Raios – X (Mitchell, 1976)

Através dos ensaios de difração por raios X, os argilominerais podem ser classificados
em cinco grupos, dependendo da distância interplanar basal (d). O valor de d é definido como
a distância entre os planos da célula unitária. O cálculo de d baseia-se na lei de Bragg, conforme
mostrado por Santos (1975) através da Equação 2.1.
Nλ = 2 d sen θ
Onde:
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EQ. 2.1

N = número inteiro positivo que representa a ordem de reflexão (n=1);
λ = comprimento de onda dos raios-X (λ = 1,5418Å);
d = distância interplanar basal;
θ = ângulo de refração.
Os ensaios de difratometria podem ser executados com lâmina natural (não glicolada),
com lâminas do tipo glicolada ou ainda com lâminas aquecidas a altas temperaturas. A partir
das laminas glicoladas é possível obter informação adicional sobre o argilomineral constituinte
do solo, já que minerais com propriedades expansivas tendem a aumentar a sua distância
interplanares ao serem submetidas a ensaios com laminas glicoladas, enquanto minerais não
expansivos, mantem a mesma distância interplanar. Quando utilizadas, as laminas aquecidas
auxiliam na confirmação de argilominerais do tipo amorfo, pois nesses a distância interplanar
tendem a diminuir.
Alguns grupos de argilominerias exibem propriedades expansivas, e a adição de água
ou outros líquidos polares, como glicol e glicerina, causam expansão por sua entrada nos
espaços interplanares, dessa maneira é possível a identificação de argilominerais expansivos tal
como a montmorilonita. Outra característica dos argilominerais é o fato de apresentarem OH
ou mesmo H2O nos espaçamentos interlamelares de sua estrutura, assim o aquecimento a
temperaturas adequadas pode eliminar essas moléculas, provocando modificações estruturais
passiveis de detecção no difratograma de Raios-X e que são de grande utilidade para fins de
identificação. A Tabela 2.1 apresenta a classificação dos argilominerais em função da distância
interplanares “d”.

Tabela 2.1 – Distâncias Interplanares Basais Típicas Para Argilominerais (Santos, 1975).
d (Å)

Possíveis Argilominerais

3,6

Caulinita, refração secundária

7,1

Caulinita, refração primária e Haloisita anidra
Esmectita anidra, Vermiculita anidra, Ilita e Haloisita

10

hidratada
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14

Esmectita hidratada, Vermiculita hidratada e Clorita

17

Esmectita glicolada

O argilomineral não se restringe a um único ambiente geológico, podendo sua origem ser
observada em diferentes ambientes de sedimentação. Todavia, em geral, a caulinita reflete
condições de intensa lixiviação, pH ácido e meio muito pobre em cátions, onde essas
características são comuns em ambientes fluviais de climas tropicais úmidos.
De acordo com Suguio (2003), o ambiente marinho é, em geral, alcalino e contém
quantidades apreciáveis de cálcio dissolvido. Este tipo de ambiente favorece mais a formação
de esmectita, da illita e da clorita, em detrimento da caulinita. Essas são também as condições
mais favoráveis à formação da paligorskita (ou attapulgita), embora ela não seja exclusiva de
ambientes marinhos.
Torrance (1975), ao realizar estudo químicos, físicos e mecânico, nos argilominerais
marinhos, na cidade de Ottawa no Canadá, observa que a salinidade influência diretamente na
sensibilidade do argilomineral, pois com o aumento da salinidade do solo, a sensibilidade
também aumenta, a exemplo de estudos realizados na Escandinávia pelo autor.
Geertsema e Torrance (2005) realizam estudo de caso, onde ocorre um deslizamento de
terra na Cidade de British Columbia, que movimentou 2,5 milhões de m³ de sedimento
argilomineral marinho. Os estudos geotécnicos confirmam a alta sensibilidade do
argilomineral. Através de estudos mineralógicos e químicos, foi possível correlacionar a
sensibilidade da argila com a sua mineralogia e teor de salinidade, devido a semelhança de
resultados, anteriormente encontrados no Leste do Canadá e Escandinávia realizados por
Torrance em estudos anteriores.
Beroya et al. (2009), após realizarem ensaios de cisalhamento em misturas silte-argila,
preparadas em laboratório, observaram que o comportamento é grandemente influenciado pelos
argilominerais que apresentam maiores porcentagens na mistura. Foi demonstrado que para
uma porcentagem constante de argila, dada a mesma porcentagem de argilomineral
predominante na amostra ou mesmo valor de índice de plasticidade, os solos com
montmorilonita possuem a maior resistência ao cisalhamento, seguidos pelos solos com illita e,
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em seguida pelos solos cauliníticos. Além disso, a taxa de aumento de resistência ao
cisalhamento com aumento da porcentagem de argilomineral predominante nas amostras, é
novamente a mais alta no solo com montmorilonita, menor no solo com presença de coloides e
intermediário no solo ilítico. A diferente força de ligação adesiva (coesão), que cada
argilomineral desenvolve com as partículas de sedimento explica a diferença nos resultados de
resistência dos diferentes argilominerais.
Portanto, ao desconsiderar a interação dos estudos de mineralogia e índice de plasticidade,
os resultados quanto a liquefação de solos finos, têm sua confiabilidade questionada, pois a
mineralogia do solo tem influência direta no índice de plasticidade da amostra, bem como na
atividade do solo (Beroya et al., 2009).

2.1.1

QUARTZO

As argilas possuem em sua constituição mineralógica, além dos argilominerais, outros
minerais como Quartzo e Feldspato. O quartzo quando presente em argilas, informam a possível
existência de lentes de areias próximas ao local de ensaio, bem como influenciam no seu
comportamento físico e mecânico, por apresentar características distintas.
A maior parte dos grãos de quartzo, especialmente os que constituem as partes superiores
das colunas estratigráficas, é originada do retrabalhamento de arenitos mais antigos ou de
calcários arenosos.
Quantidades apreciáveis de quartzo provém de quartzitos e xistos e menores quantidades
são originadas de veios hidrotermais ou de materiais vulcânicos. Porém as fontes primárias
mais importantes de grãos de quartzo são os granitos e gnaisses.
Suguio (2003) salienta que o quartzo é um dos minerais mais abundantes nas rochas
sedimentares porque apresenta alta dureza e não exibe clivagem. Assim, o arredondamento de
partículas arenosas de quartzo acontece através do transporte por longa distância e, então,
comumente são angulosas ou subangulosas.
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Este mineral, quando presente em arenitos, é homogeneamente distribuído, mas, em
lamitos (lamas litificadas), ele ocorre como concentrados em manchas ou em camadas, e nos
calcários apresenta-se disseminado ou também disposto em camadas.
Por abrasão os grãos de quartzo podem chegar a 2-3 mícrons de diâmetro, mas granulações
de ordem de 0,010 a 0,020 mm constituem praticamente os limites inferiores, quando presentes
em lamitos, Suguio (2003).

2.1.2

FELDSPATO

O feldspato quando presente, indica fragmentos da rocha mãe, já que o solo resultante dos
feldspatos, após o processo de intemperismos, são as argilas.
Para Suguio (2003), os aspectos mineralógicos dos feldspatos têm sido praticamente
ignorados pelos petrógrafos de rochas sedimentares, mas a importância e a necessidade do seu
estudo nos arenitos feldspáticos são inquestionáveis, visto que estes arenitos podem apresentar
argila em sua composição, e esta argila pode conferir uma pequena (muito pequena)
plasticidade a este arenito.
O feldspato é um mineral muito abundante nas rochas ígneas, mas relativamente escasso
em sedimentos. Esta diminuição de frequência nas rochas sedimentares se deve à facilidade
com que este mineral é decomposto, principalmente em climas quentes e úmidos. A maioria
dos feldspatos é proveniente de granitos e gnaisses.
A abrasão provoca rápida redução no tamanho e incremento no grau de arredondamento
em feldspatos, que são mais moles que o quartzo, possuem clivagens proeminentes e quase
sempre se acham mais ou menos hidrolisados.
Em função das suas propriedades, o feldspato é rapidamente destruído em ambientes
turbulentos, tais como em rios de regiões montanhosas, dunas eólicas e em praias marinhas. O
Quadro 2.1, apresenta a relação entre o feldspato, o argilomineral predominante e as argilas
resultantes.
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Quadro 2.1 – Rocha Mãe x Mineralogia x Solo Resultante.
Existente Na Rocha
Quartzo
Muscovita
Biotina Mica
Feldspato Ortoclásio
Feldspato Plagioclásio

Provável Resíduo Mineral
Possível Solo Resultante
Quartzo
Areia
Muscovita
Areia micácea
Clorita ou Vermiculite
Argila escura
+ Mg solução de carbonato
Ilita ou Caulinita
Argila clara
+K solução de carbonato
Montmorilonita
Argila expansiva
+Na ou Ca - solução de carbonato

Nota: Feldspato Ortoclásio: Também conhecido como feldspato alcalino, é um mineral do
grupo dos tectossilicatos, importante na formação de rochas ígneas. Feldspato Plagioclásio:
Constitui a série mais frequente dos minerais tendo suas maiores ocorrências em rochas
vulcânicas, plutônicas e metamórficas, com baixa ocorrência em solos sedimentares.

2.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO SOLO

A análise química dos grãos consiste em determinar a composição de uma matéria-prima
fornecendo os percentuais de óxidos presentes, e pode ser determinada por métodos químicos
ou físicos. Com os resultados das concentrações percentuais dos óxidos, fornecidas pelos
ensaios, obtém-se uma forte indicação sobre os argilominerais presentes no solo, além de obter
quantificação de agentes cimentantes do solo.
A Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de Onda (WDXRF) consiste
em incidir um feixe de raios X em uma amostra e produzir radiações fluorescentes que são
características para cada elemento químico. Estas radiações são difratadas por um cristal
analisador (de acordo com a Lei de Bragg) e captadas por um detector. A técnica é aplicada
para a determinação qualitativa e quantitativa de maiores e menores constituintes e traços em
diversos tipos de materiais, incluindo solos, Scapin (2003).
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2.3 COMPORTAMENTO FÍSICO E MECÂNICO DOS SOLOS ARGILOSOS

Para a compreensão do comportamento dos solos moles, é imprescindível conhecer os
conceitos da mecânica dos solos Clássica e Moderna. De acordo com Leroueil e Hight (2003),
a Mecânica dos Solos Clássica, nos quais podemos citar os estudos realizados sobre a teoria do
adensamento e de tensões efetivas (Terzaghi, 1936), do conceito da tensão de
sobreadensamento (Casagrande, 1936), descrição dos componentes de resistência (Hvorslev,
1937) e entendimento sobre o comportamento dos solos drenados e não drenados (Bishop e
Henkel, 1957), foi desenvolvida na primeira metade do século XX.
O comportamento de solos é função da distribuição granulométrica do material, bem como
da mineralogia, índices físicos, teor de umidade, do estado de tensões a que está submetido, etc.
A porcentagem de fração argila desempenha papel fundamental na determinação das
características e propriedades do solo, tais como a compressibilidade, a resistência e a
permeabilidade do material. Além disso, o conhecimento das características da fração argila
(argilominerais) podem auxiliar na determinação da atividade e da suscetibilidade de ocorrência
de expansão das argilas.
No final da década de 1950, se dá início aos estudos da Mecânica dos Solos Moderna, na
Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde se inicia uma série de estudos sobre modelos
constitutivos dos solos. As pesquisas realizadas por (Schofield e Wroth, 1968; Atkinson e
Bransby, 1978) e (Roscoe e Burland, 1968; Wood, 1990), resultaram na criação do Modelo
Cam-Clay e Cam-Clay Modificado. Esses modelos integram a Teoria dos Estados Críticos
(TEC), nos quais os conceitos de resistência, compressibilidade e deformabilidade, são
unificados, provendo um fundamento para entender o comportamento dos solos.
Tais modelos são utilizados na caracterização do comportamento mecânico dos solos,
porém esses estudos não abordam a influência da composição mineralógica dos solos no seu
comportamento. O estudo da composição mineralógica de um solo, ajuda a compreender o seu
comportamento, já que a mineralogia possui influência no comportamento do solo, visto que
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parâmetros como: índice de plasticidade, atividade e sensibilidade dos solos são fortemente
influenciados pelo argilomineral presente na sua composição.
A atividade das argilas é um indicativo de argilominerais presentes no solo. E, portanto, a
variação do tipo de argilomineral presente na amostra, influencia diretamente na atividade da
argila mole estudada. Por exemplo, uma amostra de solo que apresente esmectita, mas esse
mineral não é, predominante no solo em termos percentuais, e ainda assim pode apresentar
elevada atividade.
Skempton (1953), definiu o índice de atividade (Ia) como sendo a relação entre o índice de
plasticidade e a porcentagem da fração argila (grãos com diâmetro médio inferior a 2µm), como
pode ser visto na Equação 2.2.

EQ. 2.2
De um modo simplificado, o solo tem comportamento que pode ser representado por um
trecho inicial elástico, até que atinja um ponto de escoamento, onde a partir daí, ocorrem
deformações plásticas, irreversíveis, que são somadas às elásticas. Os efeitos da história de
tensões em argilas sedimentares, é um conceito de escoamento desenvolvido e igualmente
aplicável, para os efeitos da estrutura. Tais efeitos, podem ser compreendidos através da
comparação das curvas, índice de vazios vs tensão efetiva, que são aplicáveis para o solo
estruturado e desestruturado (Leroueil e Vaughan, 1990; Leroueil, 1992). Na interpretação da
Figura 2.4, desenvolvida por Leroueil (1992), é possível afirmar que o solo estruturado
apresenta maior tensão de sobreadensamento com o mesmo índice de vazios do solo
desestruturado, não sendo a partir disso, representativa da história geológica de tensões do solo.
Também fica nítido que a argila estruturada tem maior rigidez do que a argila desestruturada e
alcança dessa forma, maior resistência de pico, já que a curva de estado limite é superior na
região indicada como de ruptura na figura.
De acordo com Leroueil e Vaughan (1990), o escoamento das argilas estruturadas pode ser
classificado segundo a posição da curva de escoamento em três tipos:
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•

Escoamento na compressão: o escoamento ocorre na envoltória devido ao aumento
de tensão efetiva média ou desvio;

•

Escoamento no cisalhamento: o escoamento e a tensão de ruptura confundem-se;

•

Escoamento na expansão: ocorre porque a estrutura não tem capacidade de
armazenar energia de deformação. Na ausência de minerais expansivos, esse tipo de
escoamento não ocorre, e a curva de escoamento passa pela origem.

Segundo Graham et al. (1983), em ensaios realizados com a argila de Winnipeg, em
diferentes profundidades, a curva de escoamento aumenta com o aumento da tensão de
sobreadensamento, sendo possível através do histórico de tensões normalizá-la. A diferença na
composição mineralógica, geoquímica, sensibilidade, atividade e estrutura das argilas, causam
variação no formato das curvas de escoamento.

Figura 2.4 – Comportamento Esquemático de Solos Não Estruturados e Estruturados
(Leroueil, 1992).
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2.3.1

CORRELAÇÕES GEOTÉCNICAS

Os parâmetros mecânicos do solo, sejam de resistência ou de compressibilidade, são
dependentes dos parâmetros físicos e da mineralogia.
Atkinson (1981) descreveu que a variação da umidade e da resistência não drenada seria
função da profundidade em argilas normalmente adensadas (NA) e sobreadensadas (PA). Desta
maneira, a tensão efetiva média (p’), para uma determinada camada, dada uma profundidade
qualquer e nível de água na superfície do terreno, é dada por:

p’ =
Sendo

−

o peso específico do solo,

. . 1+2

EQ. 2.3

o peso específico da água, z profundidade e K0 o

coeficiente de empuxo no repouso.
A variação de volume específico, com a profundidade, de um solo normalmente adensado,
é determinada a partir da seguinte Equação:
−

ν = Ν − λ ln[

. . 1+2

]

EQ. 2.4

A relação de umidade com o volume específico é dada por:
w=

EQ. 2.5

Onde Gs é a densidade dos grãos de um solo.
A partir das Equações 2.4 e 2.5, é possível obter a Equação 2.6, descrita a seguir:
w=

{N − 1 − λln

−

. . 1+2

}

EQ. 2.6

Segundo Atkinson (1981), a umidade de uma argila normalmente adensada, decresce com
o aumento da profundidade. Porém, com uma eventual retirada de sobrecarga, isso irá provocar
um aumento de volume da argila, o que irá resultar imediatamente no aumento do teor de
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umidade da argila. Todavia, é possível afirmar que a certa profundidade, a umidade do solo
sobreadensado, é menor que do solo normalmente adensado.
A resistência não drenada com o solo, neste modelo possui relação direta com a umidade, é
utilizando as Equações 2.4 e 2.5, é possível descrever as Equações 2.7 e 2.8 de resistência não
drenada:
Su = M exp !
Su = M exp!

" #

"

$

$

%

EQ. 2.7

&'(

%

EQ. 2.8

Assim, uma argila homogênea, com umidades iguais, possui valores de resistência não
drenada iguais. Porém ao comparar o valor de Su de argilas normalmente adensadas e
sobreadensadas, o valor de Su para as argilas sobreadensadas são superiores aos valores
encontrados de Su de argilas normalmente adensadas (Atkinson, 1981).
Os volumes específicos antes e depois da aplicação de carregamentos são os mesmos, se
considerarmos que em carregamentos não drenados não há alteração no volume específico do
solo.
v* = Γ − λ ln ρ.* = v = N − λ ln p.
q’ = 2.Su = M.p’
Su = M. p’f

EQ. 2.9
EQ. 2.10
EQ. 2.11

E a partir das equações 2.10 e 2.11 obtém-se a Equação 2.12:
01
243

= M exp

"89
$

EQ. 2.12

Os termos do lado direito da Equação 12, são constantes do solo, logo para um solo
normalmente adensado, a resistência não drenada aumenta linearmente com a profundidade. De
acordo com Baroni (2016), na prática de engenharia, é normalmente utilizada a relação entre a
tensão efetiva e resistência não drenada do solo, assim seria evitada a necessidade de
determinação de K0, e assim a relação Su/σ'v, que tem relação direta com o índice de
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plasticidade, e dessa maneira com a mineralogia, será constante para um solo normalmente
adensado.
A literatura apresenta um número expressivo de equações teóricas e experimentais,
utilizando os conceitos da teoria dos estados críticos, para estimar parâmetros geotécnicos. No
estado crítico, é possível correlacionar a declividade da linha de compressão isotrópica LCI (λ)
com os limites de liquidez (LL) e de plasticidade (LP) do solo, como descrito por Schofield e
Wroth (1968), Atkinson (1981), Wood (1990). Assim, é possível que a relação de resistência
do solo com a variação de umidade seja válida, como pode ser visto na Equação 2.13, sendo o
índice de plasticidade do solo (Ip), a diferença entre os valores máximos e mínimos de umidade,
Equação 2.14.
λ ≅ 0,585 (LL – LP)

EQ. 2.13

λ ≅ 0,585. Ip

EQ. 2.14

Segundo Skempton (1957), é possível relacionar a resistência não drenada normalizada pela
tensão vertical efetiva, e o índice de plasticidade do solo, como pode ser visto na Equação 2.15.
:;

<.=3

= 0,11@ 0,0037ID

EQ. 2.15

De acordo com Wroth e Wood (1978), a resistência não drenada do solo amolgado (Sur),
não possui dependência da estrutura do solo e é facilmente correlacionada com o índice de
liquidez da amostra, como é mostrado pela Equação 2.16.
EF

Sur = 2100

EQ. 2.16

Leroueil et al. (1983) propuseram que o índice de liquidez varia entre 0,4 e 3,0, propondo
a seguinte a Equação 2.17.
Sur =

EF

,

EQ. 2.17

A partir do perfil da tensão de sobreadensamento, determinada em ensaios de adensamento
edométricos, é possível a obtenção do perfil de resistência não drenada de projeto. Para solos
inorgânicos, Mesri (1975) indica que a resistência não drenada na ruptura de um aterro é
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independente do índice de plasticidade, e nesse caso específico a resistência não drenada de
projeto não necessita de correção.
Larsson (1980), ao analisar a equação proposta por Mesri (1975), percebeu que a equação
não se aplicava a todos os solos conhecidos, possuindo boa aplicação apenas em solos
inorgânicos, enquanto que para solos orgânicos do Rio de Janeiro, Futai (1999) observou que
os valores de α aplicados são superiores a 0,22, não possuindo um valor médio ou uma relação
com Ip representativa.
Su(proj) = ασ’vm = 0,22σ’vm

EQ. 2.18

Ao realizar ensaios de compressão e extensão triaxial em corpos de prova adensados
isotropicamente, Jamiolkowski et al. (1985) propuseram a partir dos resultados encontrados,
considerando que a média entre os resultados dos ensaios de compressão e extensão triaxial,
deve ser utilizada em projeto a Equação 2.19.
(G

H4I

= 0,23 ± 0,04 ⋅ OCR

.P

EQ. 2.19

A partir dos resultados do ensaio de piezocone, pode-se por meio de diferentes soluções,
baseados em estudos teóricos e empíricos, estimar o OCR (Senneset et al., 1988; Wroth, 1984;
Tavernas e Leroueil, 1987; Mayne, 1991). Baseada na Teoria de Expansão de Cavidade e na
Teoria do Estado Crítico, Mayne (1991), sugere as Equações 2.20 e 2.21.
OCR = 2 [ 1/1,95M.(qc-u1/σ’Q )]1

EQ. 2.20

OCR = 2 [1/1,95M + 1(qc – u2/σ’Q )]1/Λ

EQ. 2.21

Onde qc é a resistência de ponta do CPTU, u1 é a poropressão medida na face do cone e u2
é a poropressão medida na base do cone. Valores de M=1,2 (φ’=30) e de Λ = 75, são
recomendados por Mayne (2001). O autor concluiu que para baixos valores de OCR, os
modelos propostos pelas Equações 20 e 21, são pouco sensíveis aos parâmetros do estado
crítico.
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2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

O conceito de compressão, escoamento e ruptura do solo discutidos nesse capitulo, em
conjunto com os conceitos de mineralogia destacam a influência da composição mineralógica
dos argilominerais, no índice de plasticidade do solo (IP), e consequentemente no
comportamento mecânico do solo.
Esses conceitos quando analisados de forma conjunta, servirão de base teórica, para a
interpretação dos resultados, que serão expostos nos próximos capítulos dessa dissertação.
É importante ressaltar que os solos desta pesquisa são naturais e por vezes não se
comportam em acordo com modelos que têm como base argilas preparadas em laboratório, a
exemplo do Modelo Cam-Clay. Outro aspecto é a influência da matéria orgânica no
comportamento. A matéria orgânica confere uma heterogeneidade ao solo, pois sua origem é a
mais diversa.
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3

FORMAÇÃO DOS DEPÓSITOS FLÚVIO MARINHOS COMPRESSÍVEIS DA
COSTA BRASILEIRA

3.1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, com a expansão das cidades e a necessidade de maiores investimentos
em infraestrutura, muitos estudos geotécnicos se fizeram necessários. Os portos de Suape,
Santos e Itajaí executados ao longo da costa brasileira, são importantes obras de infraestrutura
nacional, que podemos destacar, que necessitaram de extensivos estudos geotécnicos na sua
implantação, e ainda hoje para sua manutenção. Na última década o Brasil recebeu grandes
eventos mundiais: PanAmericano 2007, 5° Jogos Mundiais Militares do CISM 2011, XXVIII
Jornada Mundial da Juventude 2013, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. Estes eventos
exigiram do governo grande investimento em infraestrutura principalmente na cidade do Rio
de Janeiro. A Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro – RJ, foi a mais beneficiada pelos
investimentos em infraestrutura para esses eventos, tendo em vista que quatro dos cinco eventos
se concentraram nessa região. As espessuras de argila mole a extremamente moles encontradas
na costa do Rio de Janeiro são elevadas, ultrapassando os 20m em alguns depósitos, e são vários
os estudos geotécnicos na região, abordando parâmetros geotécnicos pertinentes para a
expansão da região.
Dentre as grandes obras realizadas na região, podemos destacar a implantação de um
corredor BRT, que trouxe grandes desafios, sobreposto a zonas de argila mole, com espessuras
distintas. Há registros por exemplo, de espessuras da ordem de 22m na Barra da Tijuca como
descrito por Baroni (2016), chegando a áreas com espessuras de 14m em Guaratiba como
descrito por Berbert (2016). Este capítulo inicia a discussão, sobre o processo de formação das
argilas moles brasileiras, com ênfase na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, local onde
foram realizados os ensaios de campo e laboratório utilizados nessa dissertação.

3.2 ORIGEM E FORMAÇÃO
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Na NBR 6484 (2001), solos moles são definidos como solos, com características
compressíveis e que possuem baixa resistência a penetração (Nspt< 5), sendo o Nspt o número
de golpes necessários para cravar os últimos 30 cm do amostrador utilizado na sondagem SPT.
Sandroni (2006) utiliza a expressão “solos extremamente moles”, para indicar os depósitos de
solos argilosos, orgânicos, turfosos ou não, com coloração escura, com umidade elevada, maior
que 100% e podendo chegar até 1000% e Nspt < 0. O solo do presente estudo, apresenta
umidades variando de 70% a 140%, 0<Nspt<2, solos orgânicos em camadas superficiais, em
profundidades até 2m, sendo adotado para o presente estudo a expressão “argilas muito moles”.
No litoral brasileiro, os solos moles, são formados por grãos minerais, que resultaram do
intemperismo das rochas existentes na bacia de contribuição local e de solos carreados dos
oceanos ao longo dos períodos de transgressão. Também compõe as argilas moles do litoral
brasileiro, matéria orgânica, com origem na deposição de plantas e animais que pertenciam ao
ecossistema da região.
Os depósitos de argila mole podem ser formados a partir do acúmulo de solos de
granulometria fina em ambientes sedimentares. Os ambientes sedimentares que constituem os
depósitos de argila mole, são, do ponto de vista geológico, jovens, de origem bastante recente,
correspondentes ao quaternário. Estes sedimentos foram depositados após o último período de
glaciação, encerrado há cerca de 10 mil anos atrás. Onde, a água oriunda do descongelamento
das geleiras provocou uma elevação significativa do nível do mar e encobriu os vales e as
planícies litorâneas.
As formações das baixadas brasileiras e o pré-adensamento de alguns depósitos argilosos
quaternários, podem ser explicados através dos episódios transgressivos, isto é, as elevações do
nível relativo do mar com as suas ingressões em direção ao continente, e os regressivos, ou seja,
o abaixamento do nível do mar.
De acordo com Spannenberg (2003), há cerca de 5 mil anos, as máximas amplitudes de
variação do nível do mar ocorreram, com o nível do mar atingindo 5m acima do nível atual na
costa da Bahia, e cerca de 4,8 a 2,3 m ao longo da costa do Rio de Janeiro até o Paraná.
Segundo Sandroni (1980), podem ser reconhecidos diversos ambientes de deposição, que
influenciam o tipo de depósito a ser formado, tais como os fluviais, deltaicos-fluviais e
costeiros.
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Em planícies de enchente ou em leitos de rios abandonados ocorrem o ambiente fluvial. Já
o deltaico-fluvial ocorre quando existe a deposição dos sedimentos de um rio em um lago (ou
em local de águas calmas, como uma baía). A distribuição dos sedimentos é função de diversos
fatores, que podem ser a salinidade, densidade dos corpos d’água, correntes, etc. O ambiente
glacial caracteriza-se pela deposição dos sedimentos capturados pelas geleiras durante seus
movimentos de retração e expansão. O ambiente costeiro é caracterizado pela influência que a
flutuação da maré, tem sobre os solos. Este é um ambiente complexo, pois pode coexistir com
um ou mais dos ambientes citados anteriormente.
Os componentes inorgânicos constituintes dos depósitos argilosos costeiros provêm do
intemperismo das rochas existentes na bacia de contribuição do local de deposição. Os
componentes orgânicos devem-se à presença de vegetação e de restos de animais que faziam
parte do ecossistema da região.
Os depósitos de argilas de consistência mole a muito mole e com diferentes teores de
matéria orgânica são comumente encontradas nas planícies costeiras do Brasil. Estas planícies
podem ser definidas como superfícies geomorfológicas deposicionais de baixa declividade,
formadas por sedimentação predominantemente subaquosa, que margeiam corpos de água de
grandes dimensões, como o mar ou oceano (Suguio, 2003). Segundo Baroni (2016), as planícies
são representadas comumente por faixas de terrenos recentemente (em termos geológicos)
emersos e compostos por sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, lagunares,
paludiais, em geral de idade quaternária.
Os grãos minerais, que constituem de forma predominante estes depósitos, estão
diretamente relacionados à forma e ao meio de deposição. No Brasil, o argilomineral mais
frequentemente encontrado é a caulinita, sendo também possível a presença de illita, haloisita,
montmorilonita e clorita. Os depósitos de argilas moles brasileiras apresentam geralmente
processos semelhantes de deposição em regiões costeiras. Como exemplos tem-se os depósitos
de Sarapuí, na Baixada Fluminense (Costa Filho et al., 1977; Antunes, 1978), da Baixada
Santista (Massad, 1985 e 1986) e de Pernambuco (Ferreira et al., 1988).
A composição mineralógica dos depósitos de argila mole controla principalmente as
características das partículas do argilomineral, tais como dimensão, forma e superfície
(Mitchell, 1976). A influência da fração argila no comportamento do solo é bastante relevante,
pois influencia diretamente no comportamento elastoplástico do solo. Mitchell (1976) sugere
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que quanto maior for a porcentagem de argilomineral predominante no solo, maiores deverão
ser a plasticidade, o potencial de expansão e a compressibilidade, e menores deverão ser o
ângulo de atrito e a permeabilidade.
Os depósitos de argilas moles são, em geral, compostos predominantemente por
argilominerais, podendo existir, entretanto, casos de depósitos orgânicos (turfas), compostos
majoritariamente por deposição de vegetais e animais.
Turfas são solos, derivados de plantas, que têm composição quase que por completa
orgânica. Um solo pode ser denominado de solo orgânico, quando possui em sua composição
matéria orgânica, porém não suficiente para ser classificado como uma turfa. De acordo com o
descrito por Landva e Pheeney (1980), as turfas possuem teor de matéria orgânica em sua
maioria superiores a 80% e umidade de até 3000%, podendo haver casos em que as turfas
apresentem teor de matéria orgânica entre 60% e 80%, como é o caso das argilas da Barra da
Tijuca – RJ.
Massad (2010) apresenta perfil típico dos depósitos de argila mole da Baixada Santista –
SP. Tal perfil encontra-se na Figura 3.1, e se assemelha com os perfis de solos moles que são
encontrados na costa brasileira, onde há uma intercalação entre solos arenosos e argilosos.
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Figura 3.1 – Estrutura Típica dos Depósitos de Solos Moles da Costa Brasileira (Massad,
2010).

3.3 PROPRIEDADES TÍPICAS DOS DEPÓSITOS FLÚVIO MARINHOS BRASILEIROS

Estudos em depósitos de solos moles foram realizados em toda a costa brasileira. As Tabelas
3.1 a 3.4 apresentam alguns valores típicos da caracterização geotécnica desses depósitos.
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Tabela 3.1 – Caracterização Geotécnica de Depósitos Moles do Norte do Brasil

Belém do Pará
(PA)

Local

Referência
Sampaio (2010)
Espessuras (m)
13
Wn (%)
16
LL (%)
30 - 44
IP(%)
18
% argila
ɣ (kN/m³)
16
% M.O
e0
1,8
RT
0,18
RS =
1 U
Cs / Cc
0,09
-4

cv (cm²/s) x 10

Áreas da Baixada de Belém do Pará (PA)
Argila mole a média
Argila orgânica Argila variegada
cinza - escuro abaixo
muito mole na subjacente à 1ª
da 1ª camada
faixa superficial
camada
resistente
Alencar et al. (2001)
40 - 88
23 - 58
68
60
67,5
43
27
81
61
15 - 16
17,5 - 18,7
17,5 - 18,5
1,7 - 2,4
0,91 - 1,19
0,89 - 0,94

Barreto (2015)
até 40m
50 - 82
61
26
44
15,1 - 18,3
5,97 - 11,09
1,02 - 2,17

-

-

-

-

0,0011 - 0,0054

5,5 - 8,5

-

Porto de
Santana (AP)

3,8 - 5

-

Tabela 3.2 – Caracterização Geotécnica de Depósitos Moles do Nordeste do Brasil

Cluster naval de
Suape (PE)

Local

Referência
Espessuras (m)
Wn (%)
LL (%)
IP(%)
% argila
ɣ (kN/m³)
% M.O
e0
RT
RS +
1 U
Cs / Cc
-4

cv (cm²/s) x 10

Martins (2012)
até 25m
80 - 220
104 - 280
60 - 200
57 - 65
11,6 - 14,9
-

Porto de Suape
(PE)

Várzea de Goiânia da BR
101/PE

Oliveira (2006)b Machado e Coutinho (2012)
até 15,25m
35 - 80
63,7 - 102
60
41 - 69
35
20 - 33
53
67
1,5 - 6
0,97 - 2,0
1,6 - 2,6

Porto Sergipe (SE)

Massad (2009)
11
20 - 70
-

0,2 - 0,6

-

0,13 - 0,3

-

0,08 - 0,6

-

0,01 - 4,6

0,1

1 - 100

-

-

-
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Tabela 3.3 – Caracterização Geotécnica de Depósitos Moles do Sul do Brasil
Porto Alegre (RS)
BR - 448 (km 5 +
300) entre
Porto Alegre e
Sapucaia do Sul

Local

Referência
Nietiedt (2014)
Espessuras (m)
4- 8
Wn (%)
120
LL (%)
IP(%)
% argila
ɣ (kN/m³)
12,5 - 13,9
% M.O
e0
2,9 - 3,9
RT
0,3
RS =
1 U
Cs / Cc
0,04 - 0,07
-4

cv (cm²/s) x 10

Aeroporto
Internacional
Salgado Filho

Ceasa

Tabai canoas

Hallal (2003)
7,5
88
107
60
13 - 16
0,5 - 3,5
1,91

7,6
108
101
55

0,5 - 3
2,83
0,1 - 0,46

4 - 2,85

Aeroporto
Internacional
Pirajubaé
Município de
Hercilio Luz Florianópolis (SC) Itajaí (SC)
Florianópolis (SC)

Massad (2009) Espíndola (2011)
40
75 - 93
30 - 120
38 - 87
20 - 60
20 - 54
34 - 96
12 - 19
25 - 27
14 - 15
2,8 - 6,2
2 - 2,4

8
117
105
59

0,5 - 6
-

0,35 - 0,45

Rio Grande
(RS)

0,25 - 0,63

Oliveira (2006)a
10 - 20
120
105 - 165
60 - 100
> 60
13,2 - 14,2
5- 6
3 - 4,5

Baran (2014)
até 30m
93 - 133
37 - 54
15 - 28
13 - 16
1,9 - 3,6
0,18 - 0,4

0,2 - 0,55

0,03 - 0,04

0,26 - 0,45

-

-

0,02 - 0,07

0,08 - 0,45

-

-

1- 5

0,14 - 0,89

1- 5

0,28 - 39,10

Tabela 3.4 – Caracterização Geotécnica de Depósitos Moles do Sudeste do Brasil
Baixada Santista (SP)

Local

Ponte
sobre o
Edifícios
Porto de Santos
Canal do de Santos
Casqueiro

Referência
Massad (1994)
Espessuras (m)
até 50m
75 - 150
Wn (%)
LL (%)
40 - 150
IP(%)
20 - 90
% argila
ɣ (kN/m³)
13,5 - 16,3
% M.O
e0
2- 4
RT
0,33 - 0,51
RS +
1 U
Cs / Cc

8 - 12

até 46,7m
37 - 90
60 - 95
50 - 142
47 - 137
29 - 100
19 - 90
17 - 56
20 - 50
15,6 - 18,8 14,7 - 17,1
0,42 - 2,47 1,20 - 2,40
-

Rodovia
Cosipa - Rodovia dos
Petrobrás - Vitória (ES)
Piaçagueba Laminação Imigrantes
Alemoa
Guarujá

até 22m
84 - 147
84 - 138
50 - 92
47 - 76
13,2 - 15
2,3 - 4

Massad (2009)
43 - 144
60 - 135
40 - 90
35 - 80
12 - 17,5
0,8 - 4

96 - 155
89 - 120
36 - 71
60 - 86
12,5 - 143
2,5 - 4,1

até 40m
49 - 80
41 - 120
18 - 92
19 - 70
14,5 - 17
1,2 - 2,3

0,12 - 0,46 0,029 - 0,424 0,067 - 0,467 0,044 - 0,514 0,097 - 0,43
-

-

-

-

-

13
30 - 130
out/90
> 70
5- 8
0,22
-

Embora os depósitos de solos moles sejam definidos como argila orgânica, pode-se notar
que os teores de matéria orgânica nesses depósitos não são superiores à 6% e os teores de
umidade podem chegar à 600%.
Além das características, físicas e de compressibilidade, é necessário conhecer os
parâmetros de resistência do solo mole. Um parâmetro é a resistência não drenada do solo (Su),
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obtido por meio de ensaios de laboratório como ensaios triaxiais CIU e UU ou através de
ensaios de campo como ensaio de palheta e ensaio de piezocone.
A bibliografia é rica em informações a respeito dos parâmetros de resistência não drenada
dos depósitos Quaternários do Brasil. Campos experimentais bem relatados são referência à
prática brasileira como nos seguintes locais: Sarapuí, Barra da Tijuca, Porto Alegre,
Florianópolis, Santos, entre outros. A Tabela 3.5 mostra um resumo da resistência não drenada
(Su) encontradas na costa brasileira.

Tabela 3.5 – Resistência não Drenada de Depósitos Moles da Costa Brasileira.
Local
Su (kPa)
Referência
Indústria Rio - Polímeros - Sarapuí 4 - 78
Spannenberg (2003)
RJ
Sarapuí - RJ
4 - 12 Almeida et. al . (2005)
Lagoa de Jacarepaguá - RJ
1 - 22
Bedeschi (2004)
Terra Encantada - Barra da Tijuca 13,1 - 32,6
Tassi (2015)
RJ
Vila Velha - ES
9 - 14
Lemos (2014)
Ceasa/Porto Alegre - RS
11 - 28
Hallal (2003)
Aeroporto Internacional Hercílio
55
Espíndola (2011)
Luz - Florianópolis (SC)
Pirajubaé - Florianópolis - SC
9 - 18
Oliveira (2006)b
Machado e Coutinho
Várzea de Goiana da BR - 101 - PE
6 - 14
(2012)
Petrobrás - Alemoa e Jardim
29
Cosqueiro - Baixada Santista - SP
Rodovia dos Imigrantes - Cubatão 40
Massad (2009)
SP
Rodovia Piaçaguera - Guarujá - SP

16 - 18

Ilha de Santo Amaro - SP
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Critérios de classificação das argilas quanto à sua sensibilidade foram propostos por
Skempton e Northey (1952) e por Rosenqvist (1953), citado por Mitchell (1976). Os critérios
mais adotados nos estudos geotécnicos são os descritos por Skempton e Northey (1952), e
podem ser verificados na Tabela 3.6.
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Tabela 3.6 – Classificação das Argilas Quanto à Sensibilidade (Skempton e Northey (1952)
Sensibilidade (St)
1
1a2
2a4
4a8
>8
> 16

Classificação
Argilas insensíveis
Argilas de baixa sensibilidade
Argilas de média sensibilidade
Argilas sensíveis
Argilas com extra sensibilidade
Argilas com excepcional sensibilidade
(quick clays)

Sobre a sensibilidade das argilas brasileiras, em geral, possuem sensibilidade normalmente
entre baixa a média. Locais com ocorrência de alto teor de salinidade, apresentam maiores
sensibilidades como é o caso das argilas moles da Escandinávia e do Canadá que apresentam
sensibilidade elevada, superior a 20. Esses solos, quando perturbados perdem totalmente a
resistência, passando a ter comportamento de líquidos viscosos. A Tabela 3.7 apresenta os
valores típicos de sensibilidade de alguns depósitos brasileiros obtidos através do ensaio de
palheta.
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Tabela 3.7 – Sensibilidade de Alguns Depósitos Brasileiros.
Local
St
Referência
Sergipe - SE
3- 6
Ribeiro (1992)
Santa Cruz - RJ (Zona Litorânea)
3,4
Aragão (1975)
Santa Cruz - RJ (offshore)
1- 5
Rio de Janeiro - RJ
2- 8
Ortigão e Collet (1987)
Sepetiba - RJ
4
Machado (1988)
Cubatão - SP
4- 8
Teixeira (1988)
Florianópolis - SC
1- 7
Maccarini et. al. (1988)
Florianópolis - SC
3- 6
Oliveira (2006)b
Aracaju - SE
2- 8
Ortigão (1988)
Porto Alegre - RS
2- 8
Soares (1997)
Recife - PE
4,5 - 15,8
Oliveira e Coutinho (2000)
Juturnaiba - RJ (aterro experimental) 1 - 19
Coutinho (1986)
Juturnaiba - RJ (barragem)
4- 8
Coutinho, Oliveira e Oliveira (1998)
Sarapuí - RJ
2- 8
Ortigão e Collet (1986)
Barra da Tijuca - RJ
5
Almeida (1996)
Santos - SP
4- 5
Massad (1999)
Rio Grande - RS
2,5
Lacerda e Almeida (1995)
Baixada de Jacarepaguá - RJ
4,7 - 17,8
Baroni (2016)
Terra Encantada - RJ
2,3 - 3,3
Tassi (2015)

Com relação aos estudos de mineralogia já realizados no litoral brasileiro, o argilomineral
predominante em termos de % é a caulinita, com indícios de illita e esmectita, com presença de
alguns minerais primários como o quartzo. O comportamento da argila nem sempre é ditado
pelo argilomineral predominante na amostra, muitas vezes o simples fato da presença do
argilomineral, mesmo que em pequenas proporções já é o suficiente para explicar o
comportamento da argila, um exemplo que pode ser verificado na Tabela 3.8 é o de Sarapuí –
RJ, onde o mineral predominante em porcentagem é a caulinita, com traços de esmectita, porém
a alta atividade constatada nessa localidade pode ser justificada pela esmectita, já que esse é um
argilomineral que apresenta maior atividade que a caulinita. A Tabela 3.8 mostra os resultados
de alguns depósitos da costa brasileira.
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Tabela 3.8 – Mineralogia de Alguns Depósitos Brasileiros.
Local
Porto Alegre - RS
Rio Grande - RS
Recife - Pe
Sarapuí II - RJ
Zona Industrial de Santa Cruz - RJ
Baixada Fluminense - RJ
Juturnaíba - RJ
Sarapuí - RJ
Alemoa (Petrobras) - SP
Canal de Bertioga - SP
Ilha de Santo Amaro - SP
Iguape - SP
Vitória - ES
Sergipe
Santos - SP

Índice de Plasticidade (%) Fração Argila (%) Atividade
62
53
35
100
71
85
65
100
57
71
58
65
73
50
55

45
62
65
60
44
35
59
69
68
80
62
45
70
35
65

1,38
0,85
0,54
1,67
1,61
2,43
1,10
1,45
0,84
0,89
0,94
1,44
1,04
1,43
0,85

Argilominerais
Principais
Secundários
Caulinita
Esmectita e Illita
Caulinita
Caulinita
Caulinita
Esmectita
Caulinita e Esmectita
Illita e Quartzo
Caulinita e Esmectita
Illita
Caulinita
Caulinita
Illita
Caulinita e Illita
Montmorilonita e Clorita
Caulinita, Illita e Montmorilonita
Montmorilonita
Illita e Caulinita
Caulinita e Illita
Montmorilonita e Clorita
Caulinita
Caulinita
Caulinita
-
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Ensaios Realizados

Referência

Difração de Raios - X
Soares (1997)
Difração de Raios - X
Dias e Bastos (1994)
Difração de Raios - X
Coutinho e Ferreira (1988)
Difração de Raios - X e Fluorescência de Raios - X
Tortureli de Sá (2016)
Difração de Raios - X e Fluorescência de Raios - X
Campos (2006)
Difração de Raios - X e Fluorescência de Raios - X
Spannenberg (2003)
Difração de Raios - X e Fluorescência de Raios - X Coutinho e Lacerda(1994)
Fluorescência de Raios - X
Antunes (1978)
Difração de Raios - X

Massad (2009)

Difração de Raios - X
Difração de Raios - X
Difração de Raios - X

Castilho e Polido (1986)
Ribeiro (1992)
Samara et al. (1982)

3.3.1

PROPRIEDADES TÍPICAS DOS DEPÓSITOS FLÚVIO MARINHOS DO RIO
DE JANEIRO

Diversos estudos geotécnicos foram realizados no estado do Rio de Janeiro. Desse
universo de estudos já realizados podemos destacar alguns que são: Santa Cruz (Aragão,
1975; Santos, 2004), região da Rua Uruguaiana - próximo ao metrô (Vilela, 1976),
Botafogo (Lins e Lacerda, 1980), Itaipu (Carvalho, 1980; Pinheiro,1980), Juturnaiba
(Coutinho, 1986), Caju (Cunha, 1988), Baixada de Jacarepaguá (Garcés, 1995; Baroni,
2010; Almeida e Marques, 2013; Tassi, 2015; Baroni 2016), Guaratiba (Berbert, 2016),
dentre outras.
Antunes (1978) descreveu que os depósitos moles da Baixada Fluminense são
compostos por sedimentos flúvio marinhos, que se depositaram há cerca de seis mil anos
durante o período Quaternário, nas terras baixas ao redor da Baía de Guanabara. O
carreamento de sedimentos erodidos das montanhas adjacentes, transportados por rios
que desembocam nas Baías de Guanabara e de Sepetiba, contribuíram em conjunto com
os sedimentos marinhos depositados durante os períodos de transgressão e regressão
marinha, para a formação desses depósitos de argila mole.
Ao longo dos anos muitos desses depósitos já foram amplamente estudados por
diversos profissionais da área de geotecnia, especialmente em meados dos anos 70 até o
início dos anos 90, quando a PUC-Rio e a COPPE/UFRJ, em cooperação com o IPTDNER executaram um amplo programa experimental na região de Sarapuí envolvendo
ensaios de campo e laboratório, além da construção e monitoramento de dois aterros
experimentais e a execução de uma escavação instrumentada.
A Figura 3.2 apresenta perfis esquemáticos de alguns depósitos argilosos do Estado do
Rio de Janeiro. De acordo com Futai et al. (2001), algumas considerações, tais como a
limitação dos tipos de materiais e desconsideração da cota do terreno, foram feitas para
facilitar a comparação. Nesses casos a camada mole geralmente encontra-se sobrejacente
a areias e argilas arenosas e possuí uma espessura variável de 5 a 15m.
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Figura 3.2 – Estratigrafia de alguns depósitos argilosos da Cidade do Rio de Janeiro
(Futai, 2001).
A Tabela 3.9, apresenta alguns parâmetros geotécnicos dos depósitos descritos por
Futai 2001.
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Tabela 3.9 – Propriedades Geotécnicas de Alguns Solos Moles do Rio de Janeiro

Local

Santa Cruz
(Zona
Litorânea)

Referência

Aragão (1975)

Rua
Uruguaiana

Botafogo

Itaipu

Juturnaiba

Lins e Lacerda
(1980)
6

Carvalho (1980);
Pinheiro (1980)
10

Coutinho
(1986)
7

Caju

Sarapuí

Industria Rio
Santa Cruz
Lagoa
Polpimeros Zona Industrial
(Zona da
Rodrigo de
Baixada
de Santa Cruz
Mata)
Freitas
Fluminense

53

Espessuras (m)

15

Vilela
(1976)
9

12

Almeida e
Marques (2002)
12

Wn (%)
LL (%)
IP(%)
% argila
ɣ (kN/m³)
Sensibilidade
% M.O

112
60
32
13,24
3,39
-

54,8 ± 19,5
71 ± 30
40 ± 22
39,4 ± 10,11
16,1 ± 1,39
3
2,56 ± 1,04

35
38
11
28
17,04
-

240 ± 110
175 ± 83
74 ± 30
12 ± 1,85
4- 6
32,63 ± 20,46

154 ± 95,6
132 ± 44
64 ± 22
60,7 ± 12,74
12,5 ± 1,87
5 - 10
19 ± 10,63

88
107
67
14,81
3
-

143 ± 21,7
120 ± 18
73 ± 16
70
13,1 ± 0,49
2,59 ± 0,69
-

e0

3,09

1,42 ± 0,36

1,1

6,72 ± 3,1

3,74 ± 1,98

2,38

3,71 ± 0,57

2,92

1,94 - 2,64

3,16 - 4,79

3,6

3,42 - 4,71

0,32

0,31 ± 0,15

0,16

0,41 ± 0,12

0,31 ± 0,12

0,267

0,41 ± 0,07

-

0,23 - 0,26

0,19 - 0,45

0,33 - 0,43

0,1 - 0,5

0,1

-

0,19

-

0,07 ± 0,06

0,21

0,15 ± 0,02

-

-

0,10 - 0,21

0,09 - 0,17

-

0,2 - 18,2

-

30

5

1 - 10

-

9

2- 6

62,5 - 80,3

-

2,1

-

RT
RS =
1 U
Cs / Cc
-4

cv (cm²/s) x 10

Cunha (1988)

Spannenberg
(2003)
5

Santos
(2004)
5 - 15

Sarapuí II

Campos (2006)
15

Mello
(2013)
até 37m

74,9 - 133,87 31 - 161,4 114,97 - 119,52 66 - 132
113,7
18 - 159
56 - 121
123,9
28,7
2,6 - 118
25 - 77
61,5 - 78
35
52 - 62
30,2 - 57,5
39
26,3
13,5
13,7
1 - 8,5
1 - 16
6,6
0,41 - 10,4
1,2 - 4,13
0,23 - 6,84

Tortureli de Sá
(2016)
8,5 - 10
25 - 200
105 - 200
60 - 150
40 - 70
13
5 - 18

Alguns desses estudos indicaram que a composição mineralógica predominante na fração
argila é a caulinita, com indícios de illita e esmectita, ocorrendo também alguns minerais
primários como o quartzo, a mica e o feldspato. De acordo com Antunes (1978), a
coloração cinza escura desses depósitos se deve ao ambiente redutor. Apesar de serem
descritas como argilas orgânicas, estes solos apresentam muitas vezes teores de matéria
orgânica entre 4 e 6,5%, podendo assim serem classificados como solos orgânicos.
Segundo Antunes (1978), o depósito mole de Sarapuí apresenta teor de sais solúveis
variando de 4,7 g/L a 8,5 g/L, um Ki (relação sílica/alumina) de 2,7 e valores médios de
SiO2 e Al2O3 de 28% e 18,6% respectivamente. Em Juturnaiba (Coutinho e Lacerda,
1994), as análises químicas apresentaram um Ki de 2,2 indicando a presença de caulinita,
e para as profundidades de 0,5 a 1,5 e 2,0 a 2,5 o Ki variou de 3 a 3,5 indicando a presença
de argilominerais do tipo 2:1. Os cátions adsorvidos são predominantemente o Ca++,
Mg++ e H+, e a presença de matéria orgânica induz a uma elevada capacidade de troca
catiônica e a um baixo valor de pH, que variou de 3,1 a 5,9. A Tabela 3.10 apresenta a
relação de Ki com os argilominerais esperados.

Tabela 3.10 – Relação Ki x Argilomineral.

Ki
≤ 0,75
> 0,75
> 2,2

3.3.2

Argilomineral
Gibsita
Caulinita
Illita - Esmectita - Vermiculita - Clorita

ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A Baixada de Jacarepaguá, região vizinha a Baixada de Campo Grande (onde se
localiza a região em estudo) é uma região com diversos estudos geotécnicos já realizados.
A região que é caracterizada como uma planície costeira formada, em grande parte, por
espessos depósitos de solos compressíveis, compostos por argilas orgânicas de
consistência mole ou muito mole.
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De acordo com Costa Maia et al. (1984), os depósitos de argila orgânica e muito mole
da Baixada de Jacarepaguá, foram formados por ciclos de erosão e sedimentação,
ocorridos durante os períodos de regressão e transgressão marinha. Segundo Cabral,
(1979), a planície da Baixada de Jacarepaguá, caracteriza-se pela presença de solos
aluvionares, arenosos da decomposição dos materiais carreados dos maciços
circundantes, sendo estes os principais sedimentos que compõem as lagoas da região.
A Figura 3.3, apresenta perfis geotécnicos de vários depósitos de solos moles
existentes na Baixada de Jacarepaguá. As espessuras dos depósitos de argila mole variam
em geral entre 0 m e 22 m, porem depósitos com 28 m de profundidade já foram
encontrados no bairro do Recreio dos Bandeirantes (Riccio et al., 2013). Uma das
características desta região são os aterros de conquista das vias, realizados lentamente em
pequenas camadas ao longo dos anos tendo em vista a baixíssima resistência que o solo
apresenta. A região do Recreio dos Bandeirantes fica distante cerca de 18,5km do local
em estudo.

Figura 3.3 – Depósitos Argilosos da Baixada de Jacarepaguá (Baroni, 2016).

De acordo com Baroni (2010), os depósitos dos bairros da Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes apresentam camada superficial de turfa com teores de matéria orgânica
de até 60%, elevada compressibilidade e umidade de até 1200%. Os depósitos são
formados por argila muito mole a mole com teor de matéria orgânica médio de 10% e a
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resistência ao cisalhamento não drenada (Su) é baixa. A maioria dos depósitos apresenta
Su inferiores a 30 kPa, com valores inferiores a 10 kPa sendo usualmente encontrados. O
peso específico natural do solo (γn) é em geral muito baixo, com valores variando de 11,4
kN/m³, em regiões mais próximas a superfície, o que indica grande presença de matéria
orgânica, até 14,5 kN/m³ em maiores profundidades, a partir de 12m de profundidade,
enquanto a densidade (média) dos grãos (Gs) varia entre 2,44 a 2,66.
Baroni (2016) apresenta tabela resumo com as principais propriedades geotécnicas de
diferentes localizações dentro da Baixada de Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.
Segundo o autor, os depósitos de argila mole da região da Baixada de Jacarepaguá
possuem elevada umidade, plasticidade e compressibilidade, com valores de razão de
compressão, por vezes superiores aos 0,50. A granulometria é composta por elevada
porcentagem de finos, com valores máximos em geral superiores a 50%, e os valores do
coeficiente de adensamento vertical em geral muito baixos, na ordem de 10-8 m²/s. A
Tabela 3.11, apresenta algumas características geotécnicas destes depósitos.
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Tabela 3.11 – Características Geotécnicas dos Solos Moles da Baixada de Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.
Baixada de Jacarepaguá

Local

Sesc/Senac

Centro
Metropolitano

Almeida et.al
Baroni (2010)
(2002)
72 - 500
57 - 789

Referência
Wn (%)
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LL (%)
IP(%)
% argila
ɣ (kN/m³)
RT
RS =
1 U

Panela

Baroni
(2010)
126 - 488

Parque
dos
Atletas

Pan

Baroni Macedo (2006); Sandroni
(2010)
e Deotti (2008)
30 - 295
116 - 600

Recreio dos Bandeirantes

Península

Outeiro

MAP

Baroni
(2010)
61 - 294

Baroni
(2010)
75 - 119

Baroni
(2010)
-

70 - 450
42 - 250
25 - 80
12,5

67 - 610
47 - 497
6 - 60
10 - 16,9

121 - 312 120 - 140
80 - 192
31 - 244
26 - 54
33 - 51
9,8 - 13,4 11,4 - 18,5

100 - 370
120 - 250
32
11,6 - 12,5

52 - 93
100 - 300
23 - 71
10 - 12,7

0,29 - 0,52

0,2 - 0,6

0,4 - 0,84

0,33

0,36 - 0,5

0,35 - 0,79 0,25 - 0,68

cv (cm²/s) x 10
e0

0,17 - 80

0,018 - 19

0,6 - 8,8

2

0,4 - 1,2

0,9 - 15

2,1 - 49

2 - 11,1

1,4 - 12,4

3,3 - 8,2

0,8 - 6,6

4,8 - 7,6

4 - 12,4

1,8 - 3

Su (kPa)

2 - 11,2

4,5 - 21,9

3 - 38

1 - 3,5

5 - 23

4 - 29

7 - 41

Nkt

7,5 - 14,5

4 - 15

4 - 16

16

4- 9

6,5 - 15

-

11

-4

Lagoa de
Terra
Crespo Neto
Encantada Jacarepaguá

Tassi (2015)
121 - 277

118 - 133
159 - 392
97 - 105
107,8 - 358
32 - 65
16 - 54
13,5 - 15,7 13,7 - 20,2 10,94 - 13,74

Life

PAL

Bedeschi Crespo Neto Almeida
Baroni
(2004)
(2004)
et.al (2008) (2010)
27,3 - 583,7
72 - 496
114 - 895 72 - 1200
97 - 368
34 - 159
11,2 - 12,5

89 - 172
42 - 160
14 - 49
11 - 12,4

86 - 636
59 - 405
15 - 60
9,2 - 14

88 - 218
47 - 133
2 - 36
10,9 - 14,9

-

0,24 - 0,59

0,42

0,27 - 0,46

0,22 - 0,49 0,11 - 0,38

-

1 - 13

5

0,07 - 0,6

0,3 - 3,3

0,60 - 6,3

-

3,02 - 5,14

4,29 - 9,02

3,8 - 15

3 - 15,1

1 - 11,6

5 - 10

13 ,1 - 32,6

1 - 22

3 - 19

4 - 18

2 - 19

-

-

5 - 13

4 - 16

5 - 14,5

3.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

Nesse capítulo foi descrito o processo de formação dos solos moles costeiros
brasileiros, e alguns parâmetros geotécnicos característicos destes depósitos. Também
foram apresentadas faixas dos parâmetros encontradas para a Baixada de Jacarepaguá,
região vizinha a Baixada de Campo Grande, que poderão servir na comparação, com
resultados da área de estudo. As diferenças de comportamento observadas, poderão ser
explicadas pelo processo de formação e principalmente os argilominerais que compõem
o solo.
Diante dos diversos estudos já realizados nos depósitos flúvio marinhos da costa
brasileira, é possível conhecer as características físicas e o comportamento mecânico.
Pouco se conhece sobre a influência da mineralogia nesses parâmetros, já que foram
realizados poucos estudos mineralógicos ao longo da costa brasileira, destas argilas
costeiras com esta finalidade.
Um mesmo solo pode ser composto por mais de um argilomineral, assim podemos
dividir em argilominerais principais, aqueles que estão mais presentes no solo, e
secundário aqueles que compõem o solo, porém com menor porcentagem. Dessa maneira,
seria comum achar que o argilomineral em maior quantidade ou principal, seria o
responsável pelo comportamento do solo, porém, como pode ser notado nos parâmetros
apresentados nesse capítulo, é possível que o argilomineral secundário dite o
comportamento físico e mecânico do solo. Como exemplo cita-se Sarapuí – RJ, que
apresenta grande atividade no solo, porém a esmectita que é o argilomineral que confere
ao solo maior atividade, aparece apenas como argilomineral secundário em Sarapuí
(Tortureli de Sá, 2016).
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4

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO LOCAL EM ESTUDO

4.1 BAIXADA DE CAMPO GRANDE

O local em estudo está inserido na baixada de Campo Grande, localizada na zona
oeste do Município do Rio de Janeiro, possui área de aproximadamente 60 km²,
constituída na sua maioria por depósitos quaternários fluviomarinhos (Viegas, 1996). A
Figura 4.1, apresentada por Berbert (2016), traz a localização da Baixada de Campo
Grande.

Figura 4.1 – Localização da Área em Estudo (Berbert, 2016)
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Situada entre os Meridianos 43º45’00” e 43º27’03” de longitude oeste e os paralelos
22º55’30” e 23º00’55” de latitude sul, a baixada de Campo Grande é limitada ao norte
pelo centro urbano de Campo Grande, ao sul pela Baía de Sepetiba, a oeste pelas Serras
de Cantagalo, Inhoaíba e Capoeira Grande e a leste pelo Maciço da Pedra Branca.
A região em estudo está localizada na baixada de Campo Grande e foi descrita por
Berbert (2016), como ocorrendo próxima à extremidade leste da Baía de Sepetiba, no
município do Rio de Janeiro, e compreende as denominadas Zonas 1 e 2, as quais são
divididas pela Avenida Dom João VI, conforme apresentado na Figura 4.2. A Zona 1
possui área de aproximadamente 1,48km² e a Zona 2, 0,3km². A localização central
aproximada das duas áreas é Lat: 23º00’01.38” e Long: 43º34’27.97”.

Figura 4.2 - Delimitação da Área em Estudo, Zona 1 e Zona 2 (Berbert, 2016).

Entre os morros e as montanhas encontram-se as várzeas, as dunas e as praias, que no
Município do Rio de Janeiro, são constituídos por depósitos quaternários (Viegas, 1996).
De acordo com Helmbold et al. (1965), a sequência estratigráfica do município do
Rio de Janeiro:
•

Pré-cambriano:
Rochas metamórficas de fácies diversas: charnoquitos, magmáticos, gnaisses,

quartzitos, rochas calco-silicatadas, etc.
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•

Eopaleozóico:
Rochas ígneas ácidas (granitos), de textura e composição variadas, ocorrem

atravessando as litologias pré-existentes. Afloram, predominantemente, no
Maciço da Pedra Branca, estendendo-se até Guaratiba, formando também os
morros entre Pedra de Guaratiba e Campo Grande. Ocorrem também intrusões
menores por todo o município do Rio de Janeiro.
•

Cretáceo:
Diques de rochas ígneas básicas (basaltos e diabásio) ocorrem cortando todas

as rochas pré-existentes. Distribuem-se por todo o município do Rio de Janeiro,
sendo mais comuns na parte central e leste. No final do Cretáceo e início do
Terciário, houve a intrusão de magma alcalino ocorrendo principalmente na Serra
do Mendanha e Morro do Marapicu além de diversos diques com direção nordeste
e noroeste espalhados pela parte ocidental do município do Rio de Janeiro.
•

Quaternário:
Os depósitos sedimentares, ocupam vastas áreas litorâneas cobrindo 45% da

área do município. Constituem as baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba, praias do
Atlântico, ao redor da Baía de Guanabara, ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas,
Santa Cruz e Baixada de Campo Grande.

A geologia do local em estudo, foi descrita nas últimas décadas por vários autores:
Helmbold et al. (1965); Ponçano e Fulfaro (1976); Viegas (1996).
A delimitação da Baixada de Campo Grande é formada por serras, que são formadas
principalmente pelos granitos plutônicos do Eopaleozóico. Essas são: Serras do
Cantagalo, Inhoaíba e Capoeira Grande (oeste), Morro do Luís Bom (norte) e Maciço da
Pedra branca (leste). Entre os autores estudiosos da geologia do município do Rio de
Janeiro, existe um consenso que diz, que o principal ponto de ocorrência de corpos
graníticos no Município, é no Maciço da Pedra Branca (Amaral, 1988).
Constituídos por sedimentos fluviomarinhos, os depósitos quaternários, estão
sobrepostos ao arcabouço pré-cambriano formando a baixada de Campo Grande (Viegas,
1996). De acordo com o descrito por Ponçano e Fulfaro (1976), da base para o topo da
coluna sedimentar, existe uma passagem de sedimentos de origem continental para
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sedimentos de origem mista, continental e marinha, o que caracteriza uma sequência
transgressiva.
Durante o Quaternário, a área em estudo, foi severamente afetada pelas ultimas
transgressões e regressões que deixaram evidências através dos depósitos sedimentares
(Viegas, 1996). O nível do mar, nos últimos seis mil anos, esteve superior ao atual em
pelo menos duas ocasiões: uma transgressão entre 5400 e 4600 anos, com o nível do mar
chegando a 4,5 metros acima do atual e outra entre 3500 e 3200 anos com o nível do mar
chegando a 3,0 metros acima do atual. Nos últimos 1800 anos, a posição atual do nível
do mar foi atingida (Ferreira e Oliveira, 1988)
De acordo com Pereira (1998), o modelo evolutivo da Baía de Sepetiba, é marcada
por uma fase de máximo transgressão, 2 fases regressivas até a fase atual. A variação do
nível do mar, bem como a formação da Restinga da Marambaia pode ser visto na Figura
4.3.

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3
Restinga da
Marambaia

Bloco 4
Figura 4.3 - Modelo evolutivo para a Baía de Sepetiba e Restinga da Marambaia. Bloco
1- máximo da transgressão; Blocos 2 e 3- fase regressiva; Bloco 4- fase atual (Adaptado
de Pereira, 1998)
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Pode-se dividir a área sedimentar da região em estudo em duas, onde a primeira é
composta por espessas camadas de argila orgânica, que podem chegar a mais de 10
metros, sobrepostas a camadas argilo-siltosas e camadas arenosas que podem conter
fragmentos de conchas, o que evidencia a presença do mar durante as várias transgressões
e regressões ocorridas durante o quaternário. A segunda região, com ocorrência
principalmente na parte central e norte da região em estudo, é composta principalmente
por sedimentos de origem fluvial, caracterizados por uma pequena espessura, no máximo
de 10 metros. Bastante heterogêneo, o material varia em composição de argilas-siltosas a
areias-argilosas finas, médias e grossas, podendo chegar a conter um pequeno percentual
de argila e silte (Viegas, 1996). Este tipo de estratigrafia, heterogênea, foi observada no
mapeamento da área com as sondagens à percussão discutidas adiante.
As margens do Rio Cabuçu e Prata, localizados na baixada de Campo Grande, nas
proximidades da região em estudo, são encontradas lentes arenosas de dimensões
variadas, que podem ser facilmente observadas aflorando às margens dos rios.
De acordo com estudos realizados por Viegas (1996), ao longo dos Rios Cabuçu e
Prata, as lentes de areia vão de espessuras que variam de poucos centímetros, até 6 metros
ou mais, como pode ser visto na Figura 4.4, e sua composição mineralógica indica a
predominância do quartzo, ocorrendo secundariamente feldspato, micas e fragmentos de
rocha do arcabouço (alcalinas, báseicas e granito-gnaíssicas), sua granulometria é de areia
média a grossa e é bastante comum a ocorrência de pelotas de argila centimétricas dentro
das lentes arenosas.

Figura 4.4 – Perfil Geológico ao Longo do Rio Caboçu (Viegas, 1996).
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Ao percorrer o Rio Cabuçu, na direção Sul, chegando próximos da região em estudo,
as lentes arenosas passam a dar lugar para os sedimentos de argila orgânica, com
coberturas de solo residual provenientes da alteração das rochas do embasamento, que
afloram no meio das unidades quaternárias.

4.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDOS

O bairro de Guaratiba, localizado na Baixada de Campo Grande, se encontra em
crescimento urbano, principalmente após a construção do túnel da Grota Funda ligandoo aos bairros Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca. O acesso facilitado, onde se
destaca, além do túnel, a implantação do corredor exclusivo para os ônibus do sistema
BRT (Bus Rapid Transit), contribui para a expansão da região, o que significa novos
empreendimentos e obras de infraestrutura, assim como eventos de grande porte, como
as Olimpíadas 2016. No entanto, a região Oeste da cidade do Rio de Janeiro, que
compreende os bairros mencionados e se estende até Santa Cruz, encontra-se inserida, em
boa parte, em área de deposição de sedimentos argilosos, formando terrenos altamente
compressíveis, o que exige ampla investigação geotécnica, para que a ocupação destas
áreas ocorra sem problemas de recalques ou rupturas indesejadas.
Na área de estudo (Figuras 4.2 e 4.5) foram realizadas 98 sondagens, retirada de 31
amostras indeformadas, 78 ensaios de palheta (Vane Test) e 17 ensaios de piezocone
(CPTu). Foram realizados em laboratório 76 ensaios de caracterização física completa,
29 ensaios de adensamento oedométrico, 9 ensaios de difração de Raios-X e 5 ensaios de
fluorescência

de

raios-X,

totalizando

15

ilhas

de

investigação

geotécnica.

Complementarmente, foram realizados 3 ensaios de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) e 3 de EDS para análise da composição química do solo do depósito Life,
localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes.
A Figura 4.6 apresenta as isoespessuras de argila mole do local em estudo, e na Figura
4.7, uma secção geotécnica transversal realizada na Zona 1 em estudo que demonstra a
divisão das camadas.
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Figura 4.5 – Localização das sondagens e detalhe das ilhas de investigação (Marques et
al., 2016).

Figura 4.6 – Mapa de isoespessuras das argilas moles das zonas 1, 2 e 3, BRT e regiões
próximas (Marques et al., 2016).
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Figura 4.7 – Seção geotécnica (Marques et al., 2016).

4.3 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA ÁREA

Um dos objetivos deste trabalho é o estudo do comportamento geotécnico do
depósito estudado, através da análise conjunta dos ensaios físicos, mecânicos e
mineralógicos. Para auxiliar esta análise foi utilizado o Software SAPGAM, criado por
Baroni (2016). O banco de dados foi iniciado por Baroni (2016), ao criar o Software, com
a finalidade de criação de um amplo banco de dados e padronização dos dados de saída.
Em uma parceria da UFSM com o IME, foi possível o acesso ao sistema.
No software SAPGAM, o usuário pode incluir um número ilimitado de resultados de
ensaios de campo e laboratório na forma de ilhas de investigação. A locação de cada ilha
é realizada no Google Maps com base nas coordenadas geográficas do local investigado,
sendo possível incluir informações de qualquer parte do globo terrestre e compará-las
com os ensaios já cadastrados. Destaca-se que todos os resultados dos ensaios que serão
apresentados nos próximos capítulos, com exceção dos ensaios de mineralogia e
composição química, foram cadastrados no sistema, onde podem ser facilmente acessados
e futuramente comparados com parâmetros diversos obtidos em outros depósitos de argila
mole.
Novos tipos de ensaios, como ensaios de mineralogia, triaxial e análise química,
deverão ser inseridos futuramente no programa para contribuir para o crescimento do
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conhecimento geotécnico dos usuários do software. A Figura 4.8 mostra o layout da
página inicial do programa computacional.
A Figura 4.8 (a) mostra os menus, através do menu é possível acessar os locais de
cadastramento e gerenciamento das ilhas de investigação, parâmetros de ajuste (fatores
de cone) e plotagem dos gráficos ou exportação dos dados para arquivo xls. A esquerda
da Figura 4.8 (b), pode-se notar as ilhas de Guaratiba cadastradas nesta pesquisa, as ilhas
de investigação da Baixada de Jacarepaguá, localizadas a direita da Figura 4.8 (b), foram
inseridas para permitir a comparação dos resultados dos ensaios geotécnicos.

(a)

Menus do SAPGAM

Local de Estudo

(b) Localização das Ilhas de Investigação Cadastradas.
Figura 4.8. Layout do Software SAPGAM.
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4.3.1

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ARGILAS DE GUARATIBA

A partir dos ensaios de caracterização é possível o conhecimento dos índices físicos
do solo e sua classificação, possibilitando estimar o seu comportamento em relação a sua
compressibilidade, dos argilominerais presentes, com base na sua atividade, e obter
fatores de correlação e correção para estimativa de parâmetros mecânicos e hidráulicos
do solo.
Berbert (2016) realizou os ensaios a partir de amostras indeformadas, englobando:
granulometria por peneiramento e sedimentação; limites de Atterberg; massa específica
dos grãos; peso específico natural; umidade natural e teor de matéria orgânica.
Na distribuição granulométrica, Berbert (2016) obteve predominância da fração silte,
com variação entre 30,6% e 60,9%, ficando a argila responsável pela faixa entre 24,6% e
50,3% e a areia com variação entre 3% e 37,4%.
Valores de atividade maiores que 1,0 indicam provável existência de argilominerais
ativos, como a esmectita. Os valores de atividade da presente pesquisa variaram entre 0,9
e 1,6. É sabido que valores menores que 0,75 correspondem a argilas inativas, dessa forma
o deposito da referida pesquisa pode ser classificado como normal em termos de
atividade. Santos (2004), em depósito localizado em região próxima da do presente
estudo, apresenta atividade de 1,23 com 36% de esmectita aparecendo nos resultados de
difração de raios-X. A Tabela 4.1, apresenta valores de atividade para alguns
argilominerais.
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Tabela 4.1 – Atividade de alguns argilominerais (Mitchell, 1992).

Mineral
Esmectita
illita
Caolinita
Haloisita (2H2O)

Atividade
1- 7
0,5 - 1
0,5
0,5

Haloisita (4H2O)
Paligorsquite
Alofano

0,1
0,5 - 1,2
0,5 - 1,2

Na Tabela 4.2, estão apresentados os resultados dos ensaios de caracterização
apresentados por Berbert 2016. O índice de vazios (e0) e o grau de saturação (S) foram
obtidos a partir de ensaios de laboratório.
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Tabela 4.2 – Resultados dos ensaios de caracterização física – argila de Guaratiba.
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Amostra

wn (%)

ɣnat (kN/m³)

Z1-SP-04-3m
Z1-SP-04-5m
Z1-SP-14-2m
Z1-SP-14-6m
Z1-SP-14-8m
Z1-SP-18-1,5m
Z1-SP-18-3,5m
Z1-SP-20-3m
Z1-SP-27-3m
Z1-SP-27-5m
Z1-SP-27-7m
Z1-SP-29-2m
Z1-SP-29-6m
Z1-SP-29-10m
Z1-SP-33-2m
Z1-SP-33-5m
Z1-SP-36-3m
Z1-SP-36-7m
Z1-SP-50-2m
Z1-SP-60-4m
Z1-SP-66-3m
Z1-SP-76-3m
Z1-SP-76-5m
Z2-SP-06-4m
Z2-SP-06-7m
Z2-SP-06-10m
Z2-SP-09-5m
Z2-SP-09-7m
Z2-SP-14-2m
Z2-SP-14-4m

108,60
40,10
111,60
130,00
130,50
75,20
118,70
115,90
113,20
125,30
129,40
71,70
147,30
139,10
73,00
122,00
132,80
132,00
78,40
118,10
68,30
122,40
74,70
144,80
119,20
110,50
113,30
110,40
111,30
112,40

13,70
17,60
13,60
13,60
13,40
15,30
13,60
13,70
13,80
13,40
13,10
15,50
13,00
13,00
15,20
13,40
13,30
13,30
14,60
13,50
14,70
13,50
15,00
13,07
13,43
13,37
13,70
13,65
13,15
13,77

Granulometria
% Areia % Silte % Argila
5,90
57,30
36,80
6,90
60,00
33,10
3,00
60,20
36,80
11,70
56,50
31,90
4,90
60,90
34,30
18,10
56,50
25,40
12,40
57,60
30,00
6,70
44,90
48,40
9,00
44,90
46,10
12,90
42,40
44,70
9,30
49,20
41,60
4,70
50,30
44,70
14,50
44,90
40,50
14,50
48,00
37,50
7,20
42,50
50,30
4,70
54,70
40,60
9,00
50,40
40,60
9,90
49,70
40,40
24,70
47,40
27,90
17,10
52,90
30,10
17,70
52,30
30,00
13,70
51,90
34,40
17,50
43,70
38,90
75,40
24,60
37,40
30,60
32,00
33,90
35,80
30,40
19,90
46,00
34,10
19,70
45,50
34,70
32,40
39,80
27,80
30,80
42,60
26,60

Limites de Atterberg
Atividade
Gs
TMO (%)
LL (%) LP (%) IP (%)
93
49
44
1,20
2,608
4,56
90
45
45
1,36
2,617
1,74
93
52
41
1,11
2,624
13,34
91
43
48
1,50
2,622
6,84
92
51
41
1,20
2,628
8,59
89
49
40
1,57
2,601
4,56
92
47
45
1,50
2,669
5,30
94
52
42
0,87
2,619
3,40
95
52
43
0,93
2,634
3,77
90
51
39
0,87
2,617
6,45
92
50
42
1,01
2,603
7,91
94
51
43
0,96
2,614
3,66
89
49
40
0,99
2,621
4,84
87
48
39
1,04
2,629
3,66
90
51
39
0,78
2,611
2,60
78
46
32
0,79
2,603
8,53
90
49
41
1,01
2,623
7,94
92
48
44
1,09
2,620
4,99
82
44
38
1,36
2,616
2,89
85
46
39
1,30
2,595
3,98
88
49
39
1,30
2,663
3,16
91
49
42
1,22
2,628
6,78
85
47
38
0,98
2,613
9,89
81
52
29
1,18
2,566
4,30
86
52
34
1,06
2,485
6,50
88
50
38
1,25
2,451
6,80
93
52
41
1,20
2,537
6,20
95
55
40
1,15
2,437
7,50
83
41
42
1,51
2,591
4,90
80
41
39
1,47
2,536
5,40

e0

Classificação

2,890
1,043
3,020
3,340
3,440
1,920
3,200
3,050
2,980
3,300
3,460
1,830
3,870
3,740
1,920
3,230
3,500
3,470
2,130
3,095
1,987
3,230
1,980
3,711
2,978
2,786
2,873
2,685
3,085
2,838

Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade

A variação do teor de umidade foi de 40% a 147%. O menor valor foi o referente à
amostra Z1 – SP – 04 – 5,0m, a qual, embora a princípio não esperado, apresenta uma
porcentagem relativamente alta de finos e distribuição granulométrica semelhante à das
outras amostras. Em contrapartida, esta amostra também apresenta o menor teor de
matéria orgânica (TMO) obtido no depósito, fato que já era esperado para essa amostra,
devido ao seu baixo teor de umidade. Camadas ricas em matéria orgânica tendem a
apresentar altíssimos valores de teor de umidade.
No depósito em estudo não foram observadas camadas de turfa significativas, o que
é constatado através dos valores relativamente baixos de wn e de teor de matérias
orgânica, já que os valores de TMO variaram entre 1,74% e 13,3%. Afim de comparação,
nas argilas de Jacarepaguá Tassi (2015) obteve wn entre 229% e 277% e teores de matéria
orgânica entre 30% e 39% para a camada de turfa, que prosseguiu até 4,20m de
profundidade. Em camadas mais profundas, correspondente as argilas moles, Tassi
(2015) obteve valores de wn entre 113% e 132%, menores do que encontrado na camada
turfosa, assim como o teor de matéria orgânica que variou de 6,3% a 6,8%.
Os valores de LL e LP estão compreendidos entre 78% e 95% e entre 41% e 55%
respectivamente, obtendo assim pouca variação. O índice de plasticidade variou de 29%
a 48%. Na maioria das amostras o valor de LL encontra-se abaixo do valor de wn, o que
caracteriza o material no estado líquido, conforme definição proposta por Atterberg.
O peso específico natural das amostras (ɣnat), teve variação de 13,2kN/m³ a
15,5kN/m³. O valor de 17,6kN/m³ é discrepante dos demais valores, (amostra Z1 – SP –
04 – 5,0m), associado ao baixo índice de vazios apresentado pela amostra, que também
possui relação direta com a baixa umidade natural.
A densidade relativa (Gs), teve seu valor médio igual à 2,596. Esta baixa densidade
relativa é um indicativo de presença de matéria orgânica, mesmo não sendo o suficiente
para caracterizar o solo como uma turfa.
Com a finalidade de verificar a variação dos parâmetros de caracterização do solo
com a profundidade do ensaio, foram executados os perfis que podem ser vistos na Figura
4.9. Embora esperada, não foi possível constatar, nenhuma curva típica de tendência de
variação dos parâmetros com a profundidade.
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Figura 4.9. Perfis dos índices físicos do solo – argila de Guaratiba.
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Figura 4.10. Perfis de umidade das sondagens – argila de Guaratiba.

A Figura 4.11, mostra o gráfico de plasticidade de Casagrande, que foi construído a
partir dos limites de Atterberg. Acima da linha A situam-se as argilas inorgânicas (C) e
abaixo estão as argilas orgânicas (O) e os siltes (M). À esquerda da linha B estão os solos
de baixa compressibilidade (L) e à direita, os de compressibilidade alta (H).
Todas as amostras ensaiadas ficaram próximas e abaixo da linha A e à direita da linha
B, podendo ser classificadas como silte de alta compressibilidade (MH). Para efeito de
comparação, foi plotado no gráfico os dados provenientes do Campus Fidei (Campos,
2014), e das investigações realizadas para a implantação do BRT, mesmo depósito do
local de estudo. Observa-se que, segundo os resultados destes ensaios a classificação seria
como argila inorgânica de alta compressibilidade. Observa-se também que essa
classificação é muito influenciada pelo operador do laboratório que realizou o ensaio,
pois o mesmo solo com ensaios realizados por empresas diferentes, resultaram em
resultados diferentes. O ensaio de limite de liquidez, no Brasil é realizado no aparelho de
Casagrande, que produz uma grande dispersão nos resultados, pois é dependente da
experiência do operador, afetando diretamente o índice de plasticidade da amostra, que
como já foi comentado anteriormente é profundamente influenciado pelos argilominerais
presentes no solo. Por outro lado, pode ser também uma heterogeneidade natural.

Figura 4.11. Gráfico de Plasticidade de Casagrande
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4.3.2

PARÂMETROS

DE

COMPRESSIBILIDADE

DAS

ARGILAS

DE

GUARATIBA

Berbert (2016) realizou ensaios os ensaios de adensamento oedométricos, com o
objetivo de obtenção dos parâmetros de compressibilidade representativos do depósito, e
estudar a relação de permeabilidade (kh/kv) deste depósito. Os ensaios apresentados aqui
são somente os realizados com os corpos de prova moldados na direção horizontal, ou
seja, seguindo os procedimentos convencionais, os quais, por ora, são os de interesse para
caracterizar o depósito. A tensão de sobreadensamento (σ’vm) foi determinada pelo
método de Casagrande. A tensão vertical efetiva in situ (σ’v0) foi calculada considerandose o nível d`água, determinado durante as sondagens à percussão, e o peso específico de
cada subcamada, conforme os resultados dos ensaios das amostras em diferentes
profundidades de uma mesma vertical. Os resultados desses ensaios são apresentados na
Tabela 14.
Os valores dos coeficientes de adensamento variam de acordo com o nível de tensões
a que o solo está submetido. Na Tabela 4.3 estão reunidos os resultados obtidos pelo
método de Taylor (1948) para cv normalmente adensado (NA).
Considerando os resultados calculados utilizando-se o método de Taylor, inclusive
os das amostras classificadas como de má qualidade (Lunne et al., 1997), os valores de
cv variaram entre 1,2 e 69,4 x 10-8 m²/s. O valor extremo de 69,4 corresponde à amostra
Z1-SP-04-5,0m, que apresenta dados não representativos do depósito.
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Tabela 4.3 – Parâmetros de compressibilidade da argila de Guaratiba.
Amostra Prof.(m) N.A (m) σ'v0 (kPa) σ'vm (kPa)
Z2 - SP - 06
Z2 - SP - 09
Z2 - SP - 14
Z1 - SP - 36

Z1 - SP - 27
Z1 - SP - 18
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Z1 - SP - 60
Z1 - SP - 29
Z1 - SP - 33
Z1 - SP - 20
Z1 - SP - 50
Z1 - SP - 66
Z1 - SP - 76

Z1 - SP - 14
Z1 - SP - 04

4,0*
7,0*
10,0*
5,0*
7,0*
2,0
4,0
3,0
7,0
3,0
5,0
7,0
1,5
3.5
4,0
2,0
6,0
10,0*
2,0*
5,0*
3,0*
2,0
3,0
3,0*
5,0
2,0
6,0
8,0
3,0
5,0*

0,61
0,61
0,61
1,27
1,27
0,81
0,81
0,00
0,00
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
0,51
0,51
0,51
1,00
1,00
0,94
0,73
1,20
1,10
1,10
0,58
0,58
0,58
0,66
0,66

18,38
28,13
38,33
31,20
38,55
14,40
21,32
10,77
25,13
20,24
28,01
35,05
18,42
23,62
25,16
16,76
29,96
43,06
20,98
34,72
21,25
17,14
26,94
22,34
31,45
12,88
27,14
34,11
17,67
28,91

7,00
22,00
32,00
28,00
38,00
27,00
25,00
36,00
35,00
42,00
30,00
43,00
50,00
45,00
45,00
38,00
31,00
33,00
23,00
30,00
6,50
34,00
40,00
NP
49,00
32,00
50,00
48,00
43,00
NP

OCR

e0

ev0

0,38
3,711
NP
0,78
2,978
2,530
0,83
2,786
2,420
0,90
2,873
2,460
0,99
2,685
2,430
1,88
3,085
2,960
1,17
2,838
2,650
3,34
3,488
3,430
1,39
3,470
3,290
2,08
2,975
2,880
1,07
3,292
3,080
1,23
3,457
3,300
2,71
1,920
1,870
1,91
3,187
3,080
1,79
3,088
2,980
2,27
1,830
1,740
1,03
3,870
3,640
0,77
3,740
3,280
1,10
1,920
1,780
0,86
3,230
2,900
0,31
2,910
2,450
1,98
2,130
2,030
1,48
1,990
1,870
NP
3,230
2,780
1,56
1,980
1,850
2,48
3,020
2,950
1,84
3,340
3,210
1,41
3,440
3,300
2,43
2,890
2,800
NP
1,040
0,930
* Amostras de má qualidade

Cr

Cc

CR =
Cc/(1+e0)

εsec (%)

NP
0,13
0,09
0,20
0,11
0,10
0,13
0,11
0,11
0,14
0,17
0,10
0,08
0,09
0,07
0,13
0,17
0,14
0,10
0,16
0,33
0,12
0,09
NP
0,12
0,12
0,15
0,11
0,15
NP

NP
1,76
1,61
1,53
1,57
1,76
1,50
1,93
1,96
1,63
1,64
1,83
0,85
1,76
1,56
0,78
2,16
1,99
0,78
1,56
0,96
0,95
0,93
0,89
0,90
1,60
2,19
2,06
1,51
0,23

NP
0,44
0,43
0,40
0,43
0,43
0,39
0,43
0,44
0,41
0,38
0,41
0,29
0,42
0,38
0,28
0,44
0,42
0,27
0,37
0,25
0,30
0,31
0,21
0,30
0,40
0,50
0,46
0,39
0,11

NP
12,3
12,1
10,3
11,9
12,2
10,7
12,0
12,3
11,4
10,6
11,5
8,1
11,8
10,5
7,8
12,4
11,8
7,5
10,1
6,8
8,5
8,7
5,6
8,4
11,0
14,3
13,0
11,0
3,2

cv (Taylor)
-8

(10 x m²/s)
1,32
1,40
1,90
1,40
1,90
1,30
1,40
1,44
1,92
1,90
1,28
3,02
8,39
2,66
4,72
2,86
1,55
1,76
3,11
1,33
2,47
4,11
2,14
1,37
1,76
2,85
1,17
1,22
2,90
69,40

Sem a correção dos valores obtidos de amostras de má qualidade, os valores de Cc
variaram entre 0,23 e 2,19, e os valores de Cr variaram entre 0,07 e 0,33. A relação média
Cc/Cr, foi 0,09. O índice de vazios variou entre 1,04 e 3,87. O valor da razão de
compressão, CR, variou entre 0,11 e 0,505. Os valores da razão de sobreadensamento,
OCR, variaram entre 0,31 e 3,34, indicando no caso dos valores inferiores a 1 o
amolgamento destas amostras.
A deformação secundária εsec, variou na faixa de 3,2 a 14,3%. Salienta-se que estes
valores foram obtidos considerando-se a linha fim do secundário para OCR=2 a partir do
fim do primário. Caso fosse gerado um OCR de 1,5, o valor médio de εsec seria de 6%.
Como referência, Tassi (2015) realizou ensaios para identificar o OCR na estabilização
do secundário em depósito localizado na Baixada de Jacarepaguá e chegou a valores de
OCR acima de 2.
Na Figura 4.12, são apresentados os valores de estimativa de OCR das verticais
ensaiadas, para os ensaios de adensamento, palheta e piezocone. Para a estimativa do
OCR a partir do ensaio de piezocone, uma simplificação da Equação 2.21 foi realizada,
onde a partir dessa equação é possível chegar na Equação 4.1, onde o coeficiente K2,
segundo Baroni (2016) varia entre 0,159 e 0,27 para as argilas da Baixada de Jacarepaguá,
salientando que esses valores devem ser estimados para cada depósito. Para a estimativa
de OCR a partir dos ensaios de palheta, foi utilizada a Equação 4.2, onde cabe salientar
que para o OCR estimado a partir do ensaio de palheta, é influenciado pelo índice de
plasticidade, que consequentemente influenciado pelos argilominerais presentes no solo.
VRS =

WX YZ
<.=3
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EQ.4.1

Figura 4.12. Perfis de OCRPalheta, OCRAdensamento e OCRPiezocone – argilas de Guaratiba.
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Como pode ser visto na Figura 4.12, os valores de OCR de palheta se mostram
ligeiramente mais elevados que os valores para o ensaio de adensamento oedométrico.
Considerando que até a profundidade de 4 metros, o OCR é influenciado pela variação de
nível d’água, as médias dos valores foram obtidos excluindo os valores até esta
profundidade. O valor médio de OCR oriundos dos ensaios oedométricos é de 1,13,
enquanto as correlações utilizando os dados de palheta, resultaram no valor médio de
OCR igual a 1,72. Os valores encontrados para o depósito em estudo estão próximos aos
apresentados por Campos (2006) para um depósito situado em Santa Cruz, cujo OCR
médio foi de 1,95, a partir dos ensaios de adensamento oedométrico. Baroni (2016), para
os depósitos da Baixada de Jacarepaguá, encontrou valores de OCR a partir de
adensamento oedométricos, variando entre 1 e 2, com valores mais elevados, fora dessa
faixa de valores, nas camadas mais próximas da superfície.
Cabe salientar, que o objetivo central do ensaio de palheta é a obtenção da resistência
não drenada (Su) do solo. A correlação proposta para obtenção de OCR a partir de Su e
índice de plasticidade (Ip) é uma tentativa de obtenção de OCR, e só deve ser utilizada
em pré-projetos e com cautela, uma vez que os resultados podem apresentar grande
variabilidade.

4.3.3

RESISTÊNCIA NÃO DRENADA – (PALHETA)

O ensaio de palheta (Vane Test) é o ensaio in situ mais empregado no meio
geotécnico para determinação da resistência não-drenada ao cisalhamento (Su) de solos
moles, argilosos e/ou turfosos. Este parâmetro é fundamental para as análises de
estabilidade de aterros construídos sobre solos moles.
É previsto na NBR 10905/1989 o uso de dois tipos básicos de equipamento: do tipo
A, sem perfuração prévia no terreno, cujos ensaios apresentam resultados de melhor
qualidade; e do tipo B, realizados no interior de uma perfuração prévia. Os equipamentos
com célula de carga acopladas ao sistema de aquisição de dados e que permitem a medida
de torque próximo à palheta devem ser priorizados, quando comparados aos de sistema
com medida em mesa de torque na superfície do terreno. Esta última configuração pode
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contabilizar o efeito dos atritos, da torção elástica do conjunto de hastes, principalmente
em profundidades maiores, e da eventual rotação nas conexões entre as hastes durante a
aplicação do torque.
A característica da palheta, a velocidade de rotação da palheta, o atrito mecânico, a
plasticidade da argila, o amolgamento, a heterogeneidade e anisotropia da argila e a
hipótese de ruptura adotada no cálculo da resistência não drenada, são fatores que irão
influencias no resultado do ensaio (Chandler, 1988).
Os ensaios de palheta também podem ser utilizados para estimar por meio de
correlação valores da razão de sobreadensamento (OCR). Mayne e Mitchell (1988)
propuseram a seguinte formulação, que pode ser verificada na Equação 4.2.

:Y

<.=3

=

[\]
^

;

onde

α = 22. ab

,cP

EQ. 4.2

α − parâmetro adimensional;
IP − índice de plasticidade do solo.
Por mais que a recomendação fosse a de utilização do equipamento do tipo A, que
consiste na cravação estática da palheta protegida por uma sapata, a partir do nível do
terreno, o equipamento utilizado para a realização dos ensaios foi a do tipo B (Solotest
Série 410), para o qual é necessária a perfuração prévia até 0,5m acima da cota de ensaio.
A Figura 4.13 traz ilustração dos equipamentos utilizados.

79

Figura 4.13. Execução do Ensaio de Palheta: Colocação do Conjunto Haste – Palheta no
Furo (a) e Aplicação do Torque (b) (Berbert, 2016).

No total foram realizados 60 ensaios de palheta realizados em 12 verticais da Zona 1
e 14 ensaios realizados em 3 verticais da Zona 2, com cada uma das verticais
representando uma ilha de investigação. O número de ensaios por vertical variou de
acordo com a espessura de camada de solo mole disponível em cada vertical.
Todos os resultados dos ensaios de palheta, estão apresentados na Tabela 4.4 e os
perfis de resistência não drenada, e sensibilidade estão apresentados na Figura 4.14.
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Tabela 4.4 – Resultados dos ensaios de palheta – argila de Guaratiba
Vertical

Z1 - SP - 04

Z1 - SP - 14

Z1 - SP - 18

Z1 - SP - 20

Z1 - SP - 27

Z1 - SP - 29

Z1 - SP - 33

Prof. (m)
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
6,00
8,00
1,50
2,50
3,50
1,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
5,00
7,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Su Indeformado (kPa) Su Amolgado (kPa) Sensibilidade
11,3
6,1
2
11,3
3,8
3
11,9
11,4
1
11,1
3,7
3
12,5
7,3
2
13,6
3,8
4
11,2
1,8
6
13,8
13,1
1
11,2
5,0
2
12,2
12,1
1
15,1
10,5
1
27,6
4,8
6
13,6
9,4
1
12,3
9,8
1
23,7
1,8
13
36,8
2,7
14
13,8
9,8
1
13,8
12,5
1
25,0
3,7
7
14,9
7,4
2
14,5
7,9
2
16,4
3,4
5
14,6
8,2
2
13,8
12,6
1
14,8
13,3
1
15,1
13,7
1
18,4
13,1
1
20,2
9,4
2
19,5
10,0
2
16,5
11,5
1
17,1
12,5
1
20,4
8,8
2
22,3
7,2
3
23,7
1,9
13
16,1
14,9
1
13,9
11,3
1
14,4
8,8
2
26,1
23,6
1
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OCR
2,36
1,49
3,89
1,49
1,57
5,73
1,59
2,43
2,71
2,00
1,75
3,03
2,21
1,64
2,96
3,20

Tabela 4.4 – Resultados dos ensaios de palheta - argila de Guaratiba (Continuação)
Vertical

Z1 - SP - 36

Z1 - SP - 50

Z1 - SP - 60

Z1 - SP - 66

Z1 - SP - 76

Z2 - SP - 06

Z2 - SP - 09

Z2 - SP - 14

Prof. (m) Su Indeformado (kPa) Su Amolgado (kPa) Sensibilidade
1,00
24,2
12,5
2
2,00
13,7
11,4
1
3,00
14,5
10,5
1
4,00
15,1
6,8
2
5,00
14,3
9,4
2
6,00
15,2
5,9
3
7,00
12,1
8,9
1
8,00
20,6
4,9
4
1,00
26,6
2,6
10
2,00
13,4
11,7
1
3,00
12,8
8,1
2
1,00
31,4
3,1
10
2,00
13,8
7,9
2
3,00
14,5
10,6
1
4,00
14,1
9,6
1
1,00
49,7
11,0
5
2,00
18,6
2,1
9
3,00
14,3
12,0
1
4,00
13,3
9,9
1
2,00
12,7
9,9
1
3,00
17,5
10,1
2
4,00
14,6
9,9
1
1,00
11,8
6,3
2
3,00
9,5
4,2
2
5,00
11,5
3,7
3
7,00
11,3
6,6
2
9,00
11,0
4,9
2
11,00
12,6
6,1
2
1,00
13,7
2,5
5
3,00
12,8
10,4
1
5,00
11,3
4,4
3
8,00
11,5
7,2
2
1,00
12,3
1,3
9
2,00
11,8
5,1
2
3,00
12,2
3,8
3
4,00
17,0
0,8
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OCR
5,15
1,77
3,06
2,17
2,06
2,92
1,52
2,27
1,32
1,03
1,28
1,06
2,04
1,87

Região fortemente
influenciada por
presença de raízes

(b)
(a)
Figura 4.14. Perfil de Resistência não Drenada (a) e Perfil de Sensibilidade(b) – argila
de Guaratiba.

É possível verificar na Figura 4.14 (b), que os valores mais elevados de sensibilidade
se concentram mais próximos da superfície do terreno, tal efeito pode ser, devido à
presença de gravetos e fibras, o que consequentemente, como pode ser visto na Figura
4.14 (a), fez com que os valores de Su indeformado mais próximo da superfície do terreno
também aumentasse.
Como se observa na Figura 4.14 (a), a partir dos 2 metros de profundidade, o Su
indeformado se mantém na faixa entre 10 e 20 kPa, e o Su amolgado, se mantem em uma
mesma faixa de valores, entre 0 e 15 kPa, desde a superfície, corroborando para que a
ideia inicial de que presença de material orgânico na superfície pudesse mascarar os
resultados do ensaio de palheta mais próximo da superfície.
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4.3.4

RESISTÊNCIA NÃO DRENADA – (PIEZOCONE)

O ensaio de piezocone constitui-se como uma das ferramentas mais eficientes na
determinação da estratigrafia do subsolo e, por esta razão, tornou-se uma técnica
consagrada e reconhecida internacionalmente. A partir da observação conjunta das
medidas de resistência de ponta, atrito lateral e excesso de poropressões gerado durante a
cravação, é possível a identificação de diferentes camadas do subsolo com qualquer
consistência e espessura. Dessa maneira, é possível afirmar que o CPTu, é atualmente,
em nível internacional, o equipamento de ensaios in situ mais utilizado, em especial para
solos moles. Os trabalhos realizados por Robertson (Robertson, 1990; Robertson e Cabal
2015), Schnaid e Odebrecht (2012), são as principais referências para o uso e
interpretação do ensaio de Piezocone (CPTu).
A norma ASTM D5778/2007 é a atual referência normativa utilizada para
padronizar os procedimentos relativos ao ensaio e as características do equipamento a ser
empregado no Brasil.
Considerando a ação da poropressão nas ranhuras do cone, a resistência de ponta (qc),
necessita ser corrigida. A obtenção da resistência de ponta corrigida (qt) é obtida através
da expressão de Campanella et al. (1982), que pode ser vista na Equação 4.3.
pq = pr + s

1−t

EQ.4.3

Onde qc é a resistência de ponta medida no cone; u2 é a poropressão medida na base
do cone e “a” é a relação de áreas, obtido através de calibração, ou fornecidos pelas
características do equipamento.
A obtenção de resultados de boa qualidade com o ensaio de piezocone estão atreladas
a duas condições básicas: saturação adequada da pedra porosa antes e durante a
penetração em solos não saturados e calibração acurada, com avaliação da repetibilidade
e acurácia das medidas obtidas. É necessário também se preocupar constantemente com
a velocidade de cravação, variação da temperatura e a correção da resistência de ponta e
do atrito lateral devido à ação da poropressão.
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Com o objetivo de melhor caracterizar o solo do depósito de Guaratiba, bem como
conhecer a estratigrafia do solo e determinar os coeficientes de adensamento vertical e
horizontal do depósito, foram realizados 8 verticais, sendo 5 verticais pertencentes a Zona
1 (Z1) e 3 verticais pertencentes a Zona 2 (Z2), como pode ser verificado na Figura 4.5,
que se encontra no Capítulo 4 deste trabalho.
A resistência não drenada do solo pode ser estimada a partir de correlações entre a
resistência de ponta corrigida do CPTu (qt) e a tensão vertical total (σvo), conforme
Equação 4.4.
uY TvwY =

WX <=x
yzX

EQ.4.4

Onde o Nkt é um fator empírico obtido através da correlação com o ensaio de palheta
conforme Equação 4.5.
{|q =

WX <=x

:; }~•€•X~

EQ.4.5

A Tabela 4.4 apresenta os valores encontrados de Nkt, para as verticais analisadas, e
com base na classificação do material, é possível notar que os valores que estão na faixa
acima de 20, são na maioria, materiais siltosos, que é a possível razão destes valores fora
da faixa de variação normalmente encontrada para as argilas brasileiras. O gráfico da
Figura 4.15, mostra que o fator de cone Nkt varia de forma heterogênea de acordo com a
profundidade.
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Tabela 4.4 – Determinação do fator de cone Nkt.
Vertical
Z1 - SP - 14 - 1m
Z1 - SP - 14 - 2m
Z1 - SP - 14 - 4m
Z1 - SP - 14 - 6m
Z1 - SP - 14 - 8m
Z1 - SP - 20 - 1m
Z1 - SP - 20 - 2m
Z1 - SP - 20 - 3m
Z1 - SP - 20 - 4m
Z1 - SP - 27 - 1m
Z1 - SP - 27 - 3m
Z1 - SP - 27 - 5m
Z1 - SP - 27 - 7m
Z1 - SP - 29 - 1m
Z1 - SP - 29 - 2m
Z1 - SP - 29 - 3m
Z1 - SP - 29 - 4m
Z1 - SP - 29 - 5m
Z1 - SP - 29 - 6m
Z1 - SP - 29 - 7m
Z1 - SP - 29 - 8m
Z1 - SP - 29 - 9m
Z1 - SP - 29 - 10m
Z1 - SP - 36 - 1m
Z1 - SP - 36 - 2m
Z1 - SP - 36 - 3m
Z1 - SP - 36 - 4m
Z1 - SP - 36 - 5m
Z1 - SP - 36 - 6m
Z1 - SP - 36 - 7m
Z2 - SP - 06 - 1m
Z2 - SP - 06 - 3m
Z2 - SP - 06 - 5m
Z2 - SP - 06 - 7m
Z2 - SP - 06 - 9m
Z2 - SP - 06 - 11m
Z2 - SP - 09 - 1m
Z2 - SP - 09 - 3m
Z2 - SP - 09 - 5m
Z2 - SP - 09 - 8m
Z2 - SP - 14 - 1m
Z2 - SP - 14 - 2m
Z2 - SP - 14 - 3m
Z2 - SP - 14 - 4m

Su Palheta (kPa) qt (kPa) σ'vo (kPa)
11,2
13,8
11,2
12,2
15,1
23,7
36,8
13,8
13,8
25,0
14,9
14,5
16,4
14,6
13,8
14,8
15,1
18,4
20,2
19,5
16,5
17,1
20,4
24,2
13,7
14,5
15,1
14,3
15,2
12,1
11,8
9,5
11,5
11,3
11,0
12,6
13,7
12,8
11,3
11,5
12,3
11,8
12,2
17,0

49,67
236,53
284,12
225,54
481,014
178,28
167,11
329,6
316
265,85
277,95
344,54
452,6
164,9
157,34
243,85
247,49
290,64
334,95
386,22
478,54
552,11
540,49
171,27
161,25
261,63
288,9
456,14
412,74
462,94
120,75
207,4
411
492,69
348,32
448,32
123,46
258,04
344,07
453,57
110,44
177,34
212,6
254,26

14,08
27,62
54,55
81,34
108,78
13,74
27,41
41,42
54,8
13,81
41,44
68,33
92,48
15,63
31,42
46,64
62,34
75,16
88,09
101,4
114,16
127,16
138,54
15,57
31,08
47,03
62,09
75,49
88,11
100,9
15,6
46,65
75,38
101,53
127,5
141,12
15,53
42,9
69,32
94,61
16,53
33,53
49,48
65,92

Nkt

Classificação Laboratório

Classificação Piezocone

3
15
21
12
25
7
4
21
19
10
16
19
22
10
9
13
12
12
12
15
22
25
20
6
9
15
15
27
21
30
9
17
29
35
20
24
8
17
24
31
8
12
13
11

Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade
Silte de Alta Compressibilidade

Argila
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Argila
Argila
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Argila Siltosa
Matéria Orgânica - Turfa
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Argila
Argila
Argila Siltosa
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Solo Fino Sensível
Matéria Orgânica - Turfa
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Argila
Matéria Orgânica - Turfa
Argila
Argila
Solo Fino Sensível
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Figura 4.15. Distribuição do Nkt com a Profundidade.

A variação de resistência, rigidez e plasticidade e heterogeneidade do depósito em
estudo, podem justificar a considerável dispersão dos valores obtidos do fator de cone
(Nkt). De acordo com Coutinho e Bello (2014), a experiência acumulada de mais de 25
anos na realização de ensaios de piezocone indica que os valores dos fatores de cone
devem ser obtidos para cada depósito, pois a variabilidade, entre dois depósitos
heterogêneos, acarretaria em uma variabilidade de resultados ainda maior, não sendo
representativo de toda uma região. Além disso é possível a ocorrência de fatores de cone
diferentes, em camadas de um mesmo depósito, como é o caso de Guaratiba.
As Figura de 4.16 a 4.23, são mostradas as estimativas de resistência não drenada
obtidas por meio do fator de cone (Nkt) para as verticais deste estudo. O que se verifica,
é que as verticais possuem uma camada superficial que varia de 0 a 4m com menor
resistência não drenada, seguida de uma camada de argila mais resistente. Dessa forma,
foram atribuídos diferentes valores ao fator de cone (Nkt), para cada uma das verticais, e
diferentes valores também em função da profundidade.
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(kPa)

Figura 4.16. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z1 – SP – 14.

(kPa)

Figura 4.17. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z1 – SP – 20.
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(kPa)

Figura 4.18. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z1 – SP – 27.

(kPa)

Figura 4.19. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z1 – SP – 29.
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(kPa)

Figura 4.20. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z1 – SP -36.

(kPa)

Figura 4.21. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z2 – SP – 06.
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(kPa)

Figura 4.22. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z2 – SP – 09.

(kPa)

Figura 4.23. Resistencia não Drenada Estimada a partir do Fator de Cone (Nkt) para
a Vertical Z2 – SP – 14.
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De acordo com Schnaid et al. (1997), o procedimento para a determinação de ch,
requer a medida do valor da poropressão no início da dissipação ui, e do valor da
poropressão hidrostática u0. Onde a determinação é concebida em duas etapas, na
primeira calcula-se a distribuição de poropressões geradas pela penetração de um
elemento cônico em um meio elastoplástico homogêneo e isotrópico, já na segunda etapa,
assume-se essas poropressões como valores iniciais da teoria de adensamento de
Terzaghi, calculando-se a dissipação ao redor de um cone estacionário. Dessa maneira é
possível determinar o ch, em função de um fator tempo adimensional como mostrado na
Equação 4.6.
R‚ =

w ∗ „ Z …†‡
q

EQ.4.6

Onde, R é o raio do piezocone; t, o tempo de dissipação normalmente adotado como
t50%); Ir, o índice de rigidez (=G/Su). Na análise de Guaratiba, adotou-se Ir = 50,
comumente adotado para depósitos do Rio de Janeiro (Baroni, 2016).
Os valores de T* que foram utilizados são os apresentados por Houlsby e Teh (1988)
de acordo com a porcentagem de dissipação ocorrida e conforme a posição do elemento
poroso no cone. Detalhes do ensaio de dissipação são descritos por Schnaid e Odebrecht
(2012).
Os valores do coeficiente de adensamento horizontal (ch) obtidos a partir das
dissipações de excessos de poropressões, correspondem às propriedades de solo na faixa
sobreadensada. Durante a penetração do CPTu, o material ao redor do cone é submetido
a elevados níveis de deformações, e a partir deste estado comporta-se como um solo em
recompressão. A estimativa do ch na faixa normalmente adensada, é possível através da
abordagem semi-empírica proposta por Jamiolkowski et al., (1985), proposta na Equação
4.7.
ˆ‚

y‰

=

r

rŠ

. ˆ‚

TvwY

EQ.4.7

Jamiolkowski et al. (1985), sugerem que a faixa de variação de cs/cc seja entre 0,13
e 0,15. Lacerda e Almeida (1995) e Baroni (2010) apresentam o valor de 0,10 para a
mesma relação em ensaios realizados na Barra da Tijuca, RJ. Lima e Campos (2014), em
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ensaios realizados em Guaratiba, próximo ao local em estudo, chega a valor médio de
cs/cc igual a 0,15.
Após a realização da conversão do ch em ch (NA), esse pode ser transformado em cv
(NA), como pode ser visto na Equação 4.8.
ˆ

y‰

=

|=

|€

. ˆ‚ y‰

EQ.4.8

A relação kh/kv, representa a anisotropia de permeabilidade horizontal e vertical da
argila. Schnaid e Odebrecht (2012), resumem os valores recomendados pela literatura
internacional como pode ser visto na Tabela 4.5. Coutinho (1986), ao realizar ensaios de
adensamento com drenagem radial e vertical, obteve a faixa de variação ch/cv entre 1,5 e
2,5, como valor médio de 2,0 em amostras de argila mole da Baixada Fluminense. Berbert
(2016) obteve a relação média de ch/cv de 1,2, para o domínio normalmente adensado, em
ensaios realizados em Guaratiba, RJ, com variação entre 1 e 1,5.

Tabela 4.5 – Razão de permeabilidade em argilas. (Ladd et al.,1977; Jamiolkowski et
al. 1985).
Natureza da Argila
Argilas homogêneas, sem macroestrutura definida
Macroestrutura definida, presença de
descontinuidade e lentes de permeáveis
Depósitos com ocorrência de várias camadas de
material permeável

kh/kv
1,0 a 1,5
2,0 a 4,0
3,0 a 15,0

Os valores dos coeficientes de adensamento horizontal e vertical, normalmente
adensados, estimados a partir dos ensaios de dissipação de poropressão, podem ser
verificados na Tabela 4.6 e no gráfico da Figura 4.24. Foi adotado o valor de 1,2 para a
anisotropia entre a permeabilidade horizontal e vertical.
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Tabela 4.6 – Valores Médios, Mínimos e Máximos de ch (NA)
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Verticais Profundidade(m) ch (NA) m²/s
Máximo
Mínimo
Média
cv (NA) m²/s cv (Taylor) m²/s Classificação das Amostras - Piezocone
2,00
2,31E-07
2,77E-07
1,30E-08
Matéria Orgânica - Turfa
Z1 - SP - 14
2,31E-07
7,15E-08
1,51E-07
6,00
7,15E-08
8,58E-08
Matéria Orgânica - Turfa
3,00
4,43E-08
5,32E-08
2,47E-08
Argila
Z1 - SP - 20
4,43E-08
3,81E-08
4,12E-08
4,00
3,81E-08
4,57E-08
Argila
3,00
3,36E-08
4,04E-08
1,90E-08
Matéria Orgânica - Turfa
Z1 - SP - 27
7,10E-08
3,36E-08
4,76E-08
5,00
3,82E-08
4,59E-08
1,28E-08
Argila
7,00
7,10E-08
8,52E-08
3,02E-08
Argila Siltosa
2,00
1,79E-07
2,14E-07
2,86E-08
Solo Fino Sensível
4,00
5,39E-08
6,46E-08
Solo Fino Sensível
Z1 - SP - 29
1,79E-07
5,39E-08
1,16E-07
6,00
7,39E-08
8,87E-08
1,55E-08
Solo Fino Sensível
8,00
9,95E-08
1,19E-07
Solo Fino Sensível
10,00
1,76E-07
2,11E-07
1,76E-08
Solo Fino Sensível
3,00
5,17E-08
6,21E-08
1,44E-08
Matéria Orgânica - Turfa
Z1 - SP - 36
3,96E-06
5,17E-08
1,59E-06
5,00
7,43E-07
8,92E-07
Argila
7,00
3,96E-06
4,76E-06
1,92E-08
Argila Siltosa
4,00
3,90E-08
4,68E-08
1,32E-08
Solo Fino Sensível
6,00
3,28E-08
3,94E-08
Solo Fino Sensível
Z2 - SP - 06
7,02043E-08 3,28063E-08 4,9197E-08
8,00
7,02E-08
8,42E-08
Solo Fino Sensível
10,00
5,47E-08
6,57E-08
1,90E-08
Solo Fino Sensível
3,00
3,28E-08
3,94E-08
Matéria Orgânica - Turfa
Z2 - SP - 09
6,90E-08
3,28E-08
5,33E-08
5,00
5,81E-08
6,98E-08
1,40E-08
Argila
7,00
6,90E-08
8,28E-08
1,90E-08
Argila
2,00
1,03E-07
1,24E-07
1,30E-08
Argila
Z2 - SP - 14
1,03E-07
5,52E-08
7,91E-08
4,00
5,52E-08
6,63E-08
1,40E-08
Solo Fino Sensível

Figura 4.24. Faixa de variação de cv (NA).

O resultado do ensaio de dissipação realizado na vertical Z1 – SP – 36 a 7m, destoa
dos valores das demais oito verticais analisadas, apresentando ch (NA) = 3,96 x 10-6 m²/s,
cabe ressaltar que o resultado do adensamento realizado na mesma profundidade está
numa ordem de grandeza inferior. As demais verticais analisadas, possuem menores
coeficientes de adensamento horizontal, com valores que chegam a 3,28 x 10-8 m²/s. De
modo geral é observado que os valores de coeficiente de adensamento horizontal
aumentam conforme aumenta-se a profundidade, fato que pode ser correlacionado com a
tendência que o índice de plasticidade diminui com o aumento da profundidade e também
a proximidade de solos mais arenosos.
Com o objetivo de se obter as faixas de valores, que melhor representassem o subsolo
local, foram calculadas faixas de valores gerais de ch (NA) desconsiderando os valores da
vertical Z1 – SP – 36, foram desconsiderados, por apresentar valores de ch (NA), muito
elevado para as argilas do Rio de Janeiro, sendo dessa maneira obtida a faixa de valores
de ch (NA) = 4,54 x 10-8 m²/s até 1,10 x 10-7 m²/s.
Da mesma forma, as faixas de valores de cv obtidos a partir do ensaio de CPTu, foram
calculados desconsiderando a vertical Z1 – SP – 36 assim, foi obtida a faixa de valores
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de coeficiente de adensamento vertical variando entre 3,94 x 10-8 m²/s e 2,77 x 10-7 m²/s.
A faixa de valores encontrada é considerada muito elevada e fora da faixa de valores
típicos obtidos para a argila mole do município do Rio de Janeiro. Como exemplo
podemos considerar Baroni (2016), que encontra para os depósitos da baixada de
Jacarepaguá, faixa de valores de cv que variam de 2,9 x 10-8 m²/s e 7,5 x 10-8 m²/s.

4.4 COMPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS – BARRA
DA TIJUCA E RECREIO DOS BANDEIRANTES

Neste item será realizada a comparação dos principais aspectos geotécnicos
encontrados na região da Barra da Tijuca (25,4 km até o local em estudo) e Recreio dos
Bandeirantes (18,5 km até o local em estudo), com os dados discutidos nos itens
anteriores do capítulo 4, para o depósito em estudo, bem como depósitos também
localizados em Guaratiba, sendo eles o BRT (Marques, 2014) e Campus Fidei (Campos,
2014). Para tanto, foi utilizado o software SAPGAM para obtenção dos dados das ilhas
de investigação que se encontram nessas regiões. O Quadro 4.1, mostra as ilhas analisadas
por região, bem como os autores que realizaram os estudos.
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Quadro 4.1 – Ilhas de investigação geotécnica analisadas na Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes.
Local

Referências
Apud Baroni (2016)

Freedon
CM I
CM II
Baroni (2010)
Pedra da Panela
Gleba F
Rio Mais
Apud Baroni (2016)
Sesc/Senac
Almeida et.al (2002)
Barra da Tijuca
Vila Olímpica
Minha Praia
Apud Baroni (2016)
Itanhangá
Via Parque
Lotes 5 e 6
Parque dos Atletas
Baroni (2010)
Vila do Pan
Macedo (2006); Sandroni e Deotti (2008)
João Fortes
Apud Baroni (2016)
Life
Almeida et.al (2008)
Recreio dos
Leduca
Bandeirantes
CBF
Apud Baroni (2016)
Olímpia
Rio Massa

Dentre os itens que serão comparados, destaca-se o índice de plasticidade (Ip), pois
como já foi mostrado no capítulo 2, o índice de plasticidade é amplamente influenciado
pela mineralogia do solo, e consequentemente exerce influência direta sobre as
características mecânicas do solo.
A Figura 4.25 apresenta os valores de índice de plasticidade com a profundidade. É
possível verificar que os valores encontrados para a Barra da Tijuca apresentam grande
dispersão de resultados, chegando a valores próximos a 500% em regiões superficiais que
apresentam teor de matéria orgânica elevado. Já a região de Guaratiba (presente estudo),
mostra uma faixa de variação menor, com valores máximos próximo a 100%, assim como
os dados do Recreio dos Bandeirantes, que também se mostram menos dispersos e com
faixa de variação próxima da encontrada para Guaratiba, com valores máximos menores
que 90%.
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Figura 4.25. Índice de plasticidade x profundidade.

Uma das maneiras de classificar as argilas é através do gráfico de plasticidade de
Casagrande, como já foi exposto no capítulo 4. A norma inglesa BS 5930- BSI, de 1999,
classifica os solos com LL superiores à linha B (50%), como materiais de elevada
compressibilidade, denominados H (high plasticity) para a faixa de 50% < LL <70%; V
(very high plasticity) para 70% <LL < 90% e E (extremely high plasticity) para LL > 90%.
De acordo com essa classificação, os depósitos argilosos da Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes apresentam em sua maioria plasticidade extremamente elevada, já os
depósitos de Guaratiba apresentam plasticidade muito elevada à extremamente elevada,
como pode ser visto na Figura 4.26.
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Figura 4.26. Gráfico de plasticidade de Casagrande.

A densidade dos grãos do solo (Gs) decresce de acordo com o aumento do teor de
matéria orgânica do solo podendo variar entre a densidade do mineral (2,7) e a densidade
da matéria orgânica (1,4) (Coutinho, 1986). A tendência de diminuição da densidade dos
grãos em função do aumento do teor de matéria orgânica, é notável na Figura 4.27, para
os depósitos da Barra da Tijuca, porém para os depósitos de Guaratiba, por apresentarem
teor de matéria orgânica baixo, essa tendência de diminuição da densidade dos grãos, se
torna menos visível, não sendo possível determinar para o presente estudo uma correlação
aceitável, entre o teor de matéria orgânica e a densidade dos grãos do solo. O banco de
dados disponível não apresenta valores de teor de matéria orgânica para o Recreio dos
Bandeirantes.
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Figura 4.27. Densidade dos grãos x teor de matéria orgânica.

O gráfico da Figura 4.28 mostra a variação do índice de vazios com a profundidade.
Nos depósitos da Barra da Tijuca devido ao alto teor de matéria orgânica próximo da
superfície, é possível notar que nessa região os índices de vazios se encontram maiores,
e vem diminuindo com o aumento da profundidade. Esse mesmo comportamento, não é
visto nos depósitos de Guaratiba, o que pode ser atribuído à baixa influência do teor de
matéria orgânica nos depósitos.
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Figura 4.28. Índice de vazios x profundidade.

A Figura 4.29 apresenta o gráfico do peso específico natural do solo de acordo com
a profundidade. Para os depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, é
possível notar que na região da superfície do terreno, existe uma dispersão muito grande
de valores, sendo atribuídos aos valores abaixo de 11,4 kN/m³ locais de maiores teores de
matéria orgânica, já os valores maiores que 14,5 kN/m³, podem indicar a presença de
aterros. Os depósitos de Guaratiba, apresentam uma pequena variação de peso específico
natural do solo, variando entre 13 kN/m³ e 15 kN/m³, não sendo possível notar um
aumento de peso específico natural de acordo com o aumento da profundidade, já nos
depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, esse aumento é pronunciado,
principalmente após 12m de profundidade.
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Figura 4.29. Peso específico natural x profundidade.

A Figura 4.30, apresenta índice de vazios versus o índice de plasticidade. A relação
entre os dois parâmetros deixa nítido a interferência causada pelo índice de plasticidade
no índice de vazios dos depósitos, onde quanto maior o valor de índice de plasticidade,
maior será o valor do índice de vazios. Esse comportamento é visível nos depósitos de
Guaratiba, assim como nos depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.
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Figura 4.30. Correlação entre o índice de vazios e o índice de plasticidade.

Dentre os parâmetros geotécnicos analisados, o CR (razão de compressão) é o
utilizado para avaliação de recalque por adensamento primário e secundário de um
depósito compressível. Caso os valores de CR sejam subestimados, os recalques
estimados serão menores do que os que realmente ocorrerão, o que resultará em uma
altura de aterro menor que a necessária para a obtenção da cota de projeto, o que
ocasionará nesse caso um tempo maior para que ocorra o recalque, exigindo
posteriormente uma nova camada de aterro, que resultará em novos recalques (Baroni,
2016).
A análise dos dados da Figura 4.31 indica que o valor de CR para a argila de
Guaratiba ficou entre 0,20 e 0,45, enquanto que para as argilas de da Barra da Tijuca e
Recreio dos Bandeirantes, essa faixa de variação fica entre 0,25 e 0,55. Os valores de CR
não apresentam tendência de aumento ou diminuição com a profundidade em nenhum
dos depósitos analisados nesse trabalho.
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Figura 4.31. Razão de compressão x profundidade.

A Figura 4.32 apresenta os resultados da relação entre índice de compressão e
umidade natural do solo (Cc x wn) para a região de Guaratiba (presente estudo) e a
correlação encontrada por Baroni (2016), para os depósitos da Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes. Baroni (2016), apresenta que para os depósitos da Barra da Tijuca e
Recreio dos Bandeiras, uma correlação que resulta na seguinte equação: Cc = 0,011. Wn.
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Cc = 0,011 . wn

Figura 4.32. Correlação entre índice de compressão e a umidade natural do solo.

Schnaid e Odebrecht (2012), demonstram que o parâmetro adimensional α, utilizado
na obtenção de OCR a partir do ensaio de Palheta, como demonstrado na equação 4.2
apresenta boa concordância com as argilas plásticas brasileiras. Dessa forma a Figura
4.33, apresenta um comparativo entre os depósitos de Guaratiba e Barra da Tijuca, quanto
a aceitação dessa formulação. Fica visível na Figura 4.33 que os depósitos da Barra da
Tijuca apresentam boa aceitação a essa formulação. Por se tratar de um ajuste de potência,
tende a aumentar a inclinação da parábola quão mais alto o valor de α, e menor o de índice
de plasticidade. Os valores de índice de plasticidade do depósito de Guaratiba, não
apresentam grande variação como já discutido anteriormente nesse trabalho, e também
não alcançou valores mais altos de α, dessa forma não é possível visualizar uma boa
aceitação, quanto ao equacionamento proposto por Schnaid e Odebrecht (2012), e nem
propor uma correlação entre os parâmetros.
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Figura 4.33. Relação entre α e Ip.

A Figura 4.34 apresenta os valores estimados do coeficiente de adensamento
horizontal normalmente adensado versus a profundidade de todas as dissipações
realizadas para os depósitos da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba. É
possível notar em todos os depósitos analisados, uma tendência de aumento de coeficiente
de adensamento horizontal, conforme aumenta a profundidade.
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Figura 4.34. Coeficiente de adensamento horizontal normalmente adensado x
profundidade.

Baroni (2016) propôs correlação entre Su e índice de plasticidade para os depósitos
da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. A equação proposta por Baroni (2016)
com R² = 0,115 é: Su/σ’vm = 0,50 + 0,0017.Ip. Devido ao baixo valor de R² encontrado
por Baroni (2016), é possível afirmar que não foi obtida correção entre Su/σ’vm e o índice
de plasticidade. Para o presente estudo não foi possível a obtenção de uma equação que
indique alguma correlação entre Su/σ’vm e índice de plasticidade, mesmo sendo notado
que há uma tendência de diminuição de valores de Su/σ’vm conforme aumentam os valores
de índice de plasticidade. É possível mais uma vez notar no gráfico da Figura 4.34, a
discrepância de valores de parâmetros de resistência relacionados ao índice de
plasticidade dos depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, quando
comparados ao depósito de Guaratiba.
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Campus Fidei
(Lima e
Campos, 2014)

Su/σ’vm = 0,00435.IP + 0,129
Su/σ’vm = 0,003.IP + 0,14

Su/σ’vm = 0,0024.IP + 0,20
Su/σ’vm = 0,45.(IP /100)1/2

Figura 4.35. Correlação entre Su/σ’vm e índice de plasticidade.

O gráfico mostrado na Figura 4.36 é a relação entre Su obtido em ensaio de palheta e
a resistência de ponta líquida do CPTU (qt – σ’v0). Nesta figura é possível observar que
há uma elevada faixa de variação de Nkt e constatar que os valores de Nkt = 8 e Nkt = 20
são representativos do limite inferior e do limite superior deste fator de cone. Neste
mesmo gráfico é possível analisar a variação do fator de cone Nkt, para os bairros da
Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, neste caso a variação do fato de cone Nkt
seria melhor representado pelos limites inferior Nkt = 6 e superior Nkt = 18.
Outros intervalos de variação deste parâmetro para depósitos brasileiros também são
amplos, como exemplo pode-se citar: Santa Cruz 6,5 a 19,5 – Lima, 2012; Pernambuco
6 a 14 – Coutinho e Bello, 2014; Porto Alegre 8 a 16 – Schnaid e Odebrecht, 2012. Em
geral é possível observar que os depósitos brasileiros tendem a variar de 9 a 12 (Coutinho
e Schnaid, 2010). Tavernas e Leroueil (1987) obtiveram a faixa de variação entre 11 e 17
em ensaios realizados em argilas do Canadá. Em geral os valores de Nkt tende a variar
entre 10 e 20 (Lunne et al., 1997; Schnaid, 2009; Robertson, 2009).
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Figura 4.36. Faixas de variação do fator de cone Nkt.

4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS

Para efeito comparativo, foram apresentados resultados de ensaios realizados nos
bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes em comparação com os dados de
Guaratiba, devido a sua proximidade com os depósitos estudados nesse trabalho.
Tais comparações realizadas ao longo do capítulo, mostraram que existem diferenças
de comportamento físico e mecânico, mesmo as localidades sendo próximas. As
diferenças são na estratigrafia, onde para o presente trabalho não foram constatadas
camadas de turfa relevantes. Embora o piezocone tenha classificado como turfa as
sondagens indicam ocorrência de argila cinza logo abaixo da camada vegetal superior.
Não há indicação de turfa preta nos pontos ensaiados, mas há região de mangue nas áreas
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do local em estudo. Os valores de TMO variaram entre 1,74% e 13,3%, já Tassi (2015)
para as argilas da Barra da Tijuca obteve wn entre 229% e 277% e teores de matéria
orgânica entre 30% e 39% para a camada de turfa, que prosseguiu até 4,20m de
profundidade, Baroni (2016), para região da Baixada de Jacarepaguá encontra, camadas
de turfa até 5,0m de profundidade e as camadas de argila mole e muito mole variando até
profundidades que ultrapassam os 20,0m de profundidade e umidades (wn) que chegam a
1220%.
Os fatores de cone (Nkt) encontrados no presente trabalho, variam de 8 a 20, já para
os bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes Baroni (2016), encontra uma
faixa de variação entre 6 e 18, as duas faixas de valores estão próximas das descritas para
as argilas do Rio de Janeiro, que é de 10 a 20. Porém ao analisar que a faixa de Baroni
(2016) se encontra com valores mais baixos do que para o presente trabalho, é possível
concluir que os valores de Su dos depósitos da Barra da Tijuca são inferiores aos de
Guaratiba.
Ao analisar os parâmetros de compressibilidade encontrados no presente trabalho a
partir do ensaio de CPTu, o coeficiente de adensamento vertical apresenta faixa de
variação de 5,78 x 10-8 m²/s até 1,07 x 10-7 m²/s. Tal faixa de valores ainda é considerada
elevada para as argilas moles do município do Rio de Janeiro, como exemplo podemos
considerar Baroni (2016), que encontra para os depósitos da Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes, faixa de valores de cv que variam de 2,9 x 10-8 m²/s e 7,5 x 10-8 m²/s.
Tamanha diferença pode ter sua explicação ao se analisar os principais argilominerais
encontrados para a Baixada de Campo Grande. A faixa de variação de Ip foi de 29% a
103%, para Guaratiba, entretanto na área de estudo a faixa de variação foi menor, com
valores entre 32% e 48%. Para os depósitos das regiões da Barra da Tijuca com faixa de
variação de Ip de 47% a 497% e Recreio dos Bandeirantes com faixa de variação de Ip de
72% a 88%. No capítulo 5 é discutida a diferença entre os principais argilominerais
encontrados nos depósitos estudados e como já foi discutido no capítulo 2 as
características dos argilominerais afeta os valores de índices de plasticidade, bem como
na sensibilidade e atividade das argilas e consequentemente como foi mostrado no
capítulo 2 nas características mecânicas dos depósitos de argila mole.
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5

MINERALOGIA DO DEPÓSITO DE GUARATIBA

Os parâmetros de resistência, compressibilidade, permeabilidade, o índice de
plasticidade, bem como a sensibilidade e a atividade das argilas, como já foi discutido no
capítulo 2, possuem relação com os minerais que compõe a argila mole do depósito. Neste
capítulo são apresentados os resultados de ensaios para a avaliação da mineralogia da
argila de Guaratiba.
Lima e Campos (2014) realizaram caracterização geotécnica em área onde seria
realizada a Missa da Jornada Mundial da Juventude, denominada de Campus Fidei ao
lado da área em estudo. Após a realização de ensaios de difração de raio-x, Lima e
Campos (2014), definem que o argilomineral predominante na região é a caulinita,
também havendo traços de illita e gibsita.
Tassi (2015) realizou estudo geotécnico em área localizada na Barra da Tijuca,
buscando um melhor entendimento do material estudado, e verificar se os excessivos
recalques pós-construtivos poderiam ser atribuídos a alguma característica que escapasse
aos ensaios convencionais. Foram realizados ensaios de difração de raios-x em duas
verticais: 4,6m de profundidade em uma amostra de solo argiloso; e 3,8m de profundidade
em uma amostra de solo turfoso. Tais resultados podem ser verificados nas Figuras 5.1 e
5.2.

111

Ip = 173%
Atividade = 3,2 – Argila Ativa

Figura 5.1. Difratograma de Amostra de Solo Argiloso (Tassi, 2015).

Ip = 231%
Atividade = 7,7 – Argila Ativa

Figura 5.2. Difratograma de Amostra de Solo Turfoso (Tassi, 2015).
Ao realizar os ensaios de difração de raio-x, Tassi (2015) esperava encontrar
argilominerais do grupo das esmectitas, para que assim, pudesse através do conhecimento
da mineralogia do solo, justificar a ocorrência de compressão secundária pronunciada que
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vinha sendo observada no aterro estudado, como pode ser verificado, o solo analisado não
possui argilominerais desse grupo. Aparentemente os resultados não são conclusivos e é
necessário aprofundar mais os estudos mineralógicos nessa região. Os minerais
encontrados na Barra da Tijuca por Tassi (2015) são dos grupos das: Caulinita; Illita;
Gipsita; Calcita; Quartzo. Sendo a Caulinita o mineral principal, o que como já visto no
capítulo anterior não exclui a possibilidade da esmectita ser um argilomineral secundário
presente no solo e que pode dessa maneira estar influenciando no comportamento desse
solo.
Afim de conhecer melhor a composição química dos depósitos do bairro do Recreio
dos Bandeirantes o presente estudo realizou o ensaio MEV-EDS em depósito localizado
no condomínio Life. Os ensaios foram realizados em 3 verticais com profundidades iguais
de 5m. As Figuras 5.3 até 5.5 apresenta as micrografias realizadas no laboratório do
IME/RJ, em argilas moles do Recreio dos Bandeirantes. A Tabela 5.1 mostra os
elementos químicos constituintes das amostras analisadas para esse depósito.

Figura 5.3. Micrografia de argila mole – SP30.
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Figura 5.4. Micrografia de argila mole – SP35.

Figura 5.5. Micrografia de argila mole – SP41.
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Tabela 5.1 – Elementos químicos do depósito de argila mole do Recreio dos Bandeirantes

Verticais
SP30 - 5m
SP35 - 5m
SP41 - 5m

C (%)
18,23
8,05
30,73

O (%)
31,81
35,45
31,22

Na (%)
0,29
0,53

Al (%)
3,65
4,82
5,36

Si (%)
10,53
26,38
9,2

Elementos Químicos
S (%)
K (%) Ca (%)
3,15
0,43
0,44
2,66
1,43
7,79
1,19
0,08
1,2
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Ti (%)
0,4
0,49
0,06

Fe (%)
17,36
5,06
4,04

Cu
0,67

Zn (%)
6,4
1,68
9,76

Pt (%)
7,31
6,21
5,96

5.1

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DOS DEPÓSITOS DE GUARATIBA

A fim de determinar a mineralogia presente nas argilas moles estudadas, foi realizado
o ensaio de difração de raios-x. As amostras foram preparadas com amostras de solo
passante na peneira #200 (0,074mm) dispersada em água destilada. Com o uso de uma
pipeta, foi separada uma porção desta dispersão e o material foi gotejado sobre a lâmina,
que após isso permaneceu secando por 24 horas em um dessecador. Maiores detalhes
sobre a teoria que embasa os procedimentos e os resultados obtidos através do ensaio de
difração de raios-x, são descritos por Santos (1975), Mitchell (1975) e também no capítulo
2.
Os resultados encontrados a partir do ensaio de difração de raio-x são apresentados
nas Figuras 5.6 a 5.14.
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(NSPT)

117
Figura 5.6. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)
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Figura 5.7. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)

Amostra de Difração de
Raios-X e Fluorescência de
Raios-X
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Figura 5.8. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)

Amostra de Difração de RaiosX e Fluorescência de Raios-X
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Figura 5.9. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)
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Figura 5.10. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)
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Figura 5.11. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)
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Figura 5.12. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)
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Figura 5.13. Ensaio de Difração de Raios-X

(NSPT)

Amostra de Difração de Raios-X e
Fluorescência de Raios-X
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Figura 5.14. Ensaio de Difração de Raios-X

Por se tratar de uma região com ocorrência de grandes espessuras de argila mole e
porcentagens de areia que variam de 3% a 37% esperava-se que no ensaio de difração de
raio-x, fosse encontrada uma grande variedade de minerais. Como pode ser visto nos
resultados dos ensaios, minerais com comportamentos e tamanho diferentes dos
argilominerais foram detectados, como Quartzo, Feldspato e Paligorsquite, que também
constituem o solo dessa região.
Em estudo realizado na Barra da Tijuca, Tassi (2015), também encontrou partículas
de Quartzo ao realizar ensaio de difração de raio-x. Tais partículas podem ser fragmentos
do fim do terciário, onde se desprenderam dos montes que se encontram nas
proximidades, e foram transportadas para o local de estudo, onde encontra-se até hoje.
Outra possibilidade que justificaria tais partículas nessa região, seria a ocorrência de
lentes de material arenoso, próximo aos locais de retirada de material para o ensaio, além
da deposição marinha.
Por meio das análises de cada uma das verticais, é possível notar que para a área
estudada, os minerais que diferem dos argilominerais, são mais presentes quão mais
chegamos próximo ao oceano, pois se tornam mais evidentes na Zona 2, que fica mais
próxima do oceano, enquanto a Zona 1, fica mais próxima dos morros da região.
É possível destacar como principal argilomineral presente nos depósitos estudados,
devido a sua predominância nos ensaios de difração de raios-x realizados, a Illita com
traços de Caulinita, Vermiculita, Clorita e Mica. Lima e Campos (2014) também em
Guaratiba – RJ, têm como argilomineral principal a caulinita com traços de Illita, tal
diferença pode-se estar relacionada pelo número de ensaios realizados na região, seria
possível que com um número reduzido de ensaios a caulinita aparecesse como principal
argilomineral, mascarando a illita.
Barreto (2015) destaca que a presença de minerais primários como Quartzo e
Feldspato, bem como a presença de argilominerais de baixa atividade, como Illita, Clorita,
Caulinita e Mica, propicia o desenvolvimento de alta sensibilidade ao amolgamento, pois
estão sujeitos à redução do limite de liquidez e da resistência amolgada sob alterações
químicas no ambiente, como lixiviação e ação de agentes dispersantes.
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Tais minerais destacados por Barreto (2015), são os principais minerais encontrados
no deposito estudado. Sendo o índice de plasticidade, função do limite de liquidez, os
baixos valores de índice de plasticidade encontrados no presente estudo, podem ser
influência dos argilominerais presente nas amostras.

5.2

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

As análises das amostras foram realizadas no laboratório de análises químicas do
Instituto Militar de Engenharia – IME.
As amostras enviadas ao laboratório eram 10,0g de solo totalmente seco e passante
na peneira #200 para ser prensada e pastilhada e fundidas com tetraborato de lítio. Os
resultados da análise semi-quantitativa foram em concentração percentual de óxidos.
A análise da composição química dos grãos do solo se deu pelo método físico, por
meio de fluorescência de Raios – X (FRX), que é uma análise química total, que
quantifica os componentes dos minerais primários e secundários.
Por meio das análises semiquantitaticas de Fluorescência de Raios-X (FRX), foi
possível conhecer as concentrações, em porcentagem, dos óxidos presentes na amostra,
principalmente de SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO3, MgO, CaO, K2O, Na2O e SO3, como pode
ser visto na Tabela 5.2. Foram identificados cerca de 99% dos componentes presentes no
solo.
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Tabela 5.2 – Resultado da Composição Química Total dos Grãos por Fluorescência de Raios – X
Amostras
SP- Z1 - 15 - 6,5m
SP - Z1 - 55 - 4m
SP - Z1 - 60 - 5m
SP - Z1 - 64 - 5m
SP - Z2 - 16 - 6m

SiO2
26,670
39,829
41,918
40,655
52,836

Fe 2O3
42,989
26,234
24,423
25,909
15,105

Al 2O3
19,905
15,593
11,950
13,409
10,862

K2O
0,459
5,446
7,642
6,324
9,873

TiO2
3,317
3,070
3,141
2,827
2,715

CaO
0,432
3,168
4,957
2,760
2,136

SO3
0,222
3,606
0,749
4,328
0,909

Fluorescência de Raios - X (%)
Cl 2O3
ZrO2
P2O5
2,267
0,429
0,902
0,865
0,617
0,539
1,731
0,944
0,570
0,831
0,573
0,558
2,647
0,612
0,599

MgO
0,170
0,548
0,771
0,577
0,767

SrO
0,634
0,113
0,148
0,156
0,108

Na2O
0,177
0,144
0,310
0,199
0,374

BaO
0,832
-

MnO
0,167
0,135
0,254
-

Eu2O3
0,118
0,102
-

Soma (%)
99,41
99,94
99,51
99,46
99,54
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A ocorrência de sílica (SiO2), obtido por meio de análises químicas totais é devido a
silicatos e sílica livre. Os silicatos são compostos dos argilominerais, das micas e dos
feldspatos. A sílica livre é proveniente de quartzo e de amorfos. Sendo a sílica livre a
responsável por redução da plasticidade do solo argiloso (Santos, 1975).
A análise química realizada, corrobora com os ensaios de difração de raios-x, já que
na análise por difração por raios-x, os minerais compostos por silicatos e sílica livre se
mostraram presentes em grandes quantidades, assim como na análise química total.
A ocorrência de óxido de ferro (Fe2O3), pode indicar a presença de minerais de ferro
como hematita e goetita, que são os mais comuns. Porém o ferro também pode aparecer
como parte integrante do reticulado cristalino de minerais como mica biotita (mica preta),
illlita, vermiculita ou montmorilonita, sendo os três últimos argilominerais, produtos do
intemperismo de micas (Santos, 1975).
Sendo a Illita, o argilomineral mais presente nas amostras, de acordo com os
resultados dos ensaios de Difração por Raios-X, o de óxido de ferro apresentado no ensaio
de Fluorescência por Raios-X, podem pertencer a Illita presente nas amostras. A Illita,
sendo um produto do intemperismo das micas, e as maiores porcentagens de óxidos,
pertencendo a sílica e ao ferro, se confirma o já exposto pela análise de Difração por
Raios-X, onde a Illita é o principal argilomineral na composição do solo analisado.
O alumínio existente nas argilas, identificado pelo teor de alumina (Al2O3), está em
sua maior parte combinado, formando argilominerais e também como parte constituinte
de minerais primários, como feldspato e micas, e de óxidos e hidróxidos de alumínio
como a gibsita, que é a mais comum, além da boemita ou hidróxidos amorfos (Santos,
1975).
Os óxidos de titânio (TiO2), estão presentes em todas as argilas. Quando sua presença
é observada em argilas, isso indica que sua formação é de origem sedimentar, pois estas
apresentam teores de óxido de titânio mais elevados que as argilas residuais (Santos,
1975).
Os óxidos de cálcio (CaO) e de magnésio (MgO) são geralmente provenientes de
calcita, dolomita e gipsita, porém, se estes argilominerais não tiverem sido identificados
nas análises por difração de raios-x, a presença do cálcio é na forma de cátion trocável
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(Ca2+). O magnésio deve ser considerado como constituinte de minerais como mica
biotita, illita, vermiculita e ou montmorilonita, se estes não forem identificados no ensaio
por difração de raios-x, é possível sua presença como cátion trocável (Mg2+) (Santos,
1975).
Os óxidos de sódio (Na2O) e potássio (K2O), também chamados álcalis, são
comumente encontrados no solo argiloso, quase que totalmente devido aos feldspatos
(AB4O8) com A = Ca, Na, K e B = Al e Si, micas ou cátions trocáveis. O teor de K2O é
bem mais elevado do que o teor de Na2O, pois os minerais micáceos são mais resistentes
ao intemperismo (Santos, 1975).
Os óxidos de enxofre (SO3) e de fósforo (P2O5), podem possivelmente estar ligados
ao teor de matéria orgânica do solo, tendo em vista que os principais elementos
constituintes da mesma são Carbono (C), Oxigênio (O), Hidrogênio (H), Nitrogênio (N),
Enxofre (S) e Fósforo (P), em ordem decrescente de presença (Santos, 1975).
Dessa maneira os baixos valores encontrados de óxidos de enxofre e óxidos de
fósforo, corroboram com os baixos valores dos resultados de teor de matéria orgânica
(TMO) obtidos no depósito em estudo.
Os óxidos de manganês (MnO), aparecem geralmente em solos argilosos como
revestimento de partículas e como agentes cimentantes, e quase sempre aparecem de
maneira amorfa (Santos, 1975).
De acordo com o exposto, é possível afirmar, baseado nos resultados de sílica (SiO2)
e óxidos de ferro (Fe2O3), em conjunto com o apresentado nos resultados de análise por
difração de raios-x, que o principal argilomineral, na composição dos depósitos estudados
é a Illita. Divergindo do encontrado por Lima e Campos (2014) em depósito próximo do
local em estudo, onde foi detectado como principal argilomineral a Caulinita, com traços
secundários de Illita e outros argilominerais. Tais resultados corroboram para a afirmação
de heterogeneidade dos solos da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A illita pode ser derivada da esmectita, que ao sofrer processo de illitização como
descrito por Hower et al. (1976), se transforma em illita, dessa forma os altos valores de
atividade das argilas dos depósitos estudados, variando de 0,78 a 1,57, pode ser fruto
desse processo, e ainda sofrer influência da esmectita.
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A illita quando comparada com a esmectita, é um argilomineral parcialmente
expansivo, apresenta baixa adsorção d’água o que pode reduzir a plasticidade do solo.
Dessa maneira, os valores relativamente baixos de índice de plasticidade, quando
comparados aos encontrados para as bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes, encontradas no presente trabalho, podem ser em função do argilomineral
constituinte dos depósitos estudados, e a possibilidade dos argilominerais constituintes
dos depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, serem do grupo das
esmectitas, confirma o já apresentado no capitulo 4, onde é visto que os depósitos da
Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, apresentam valores diferentes do presente
estudo, desde o índice de plasticidade até características mecânicas.
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6

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

A Zona Oeste do Rio de Janeiro apresenta grande heterogeneidade do solo. O
presente trabalho apresentou a magnitude dessa heterogeneidade, apresentando
comparativo entre depósitos da Baixada de Campo Grande e os bairros Barra da Tijuca e
Recreio dos Bandeirantes que são próximos ao local deste trabalho.
Na área de estudo foram analisadas 15 ilhas de investigação, contendo piezocone,
palheta, e ensaios de caracterização completa e adensamento. Foram realizados 9 ensaios
de difração de Raios-X e 5 ensaios de fluorescência de raios-X. Complementarmente,
foram realizados 3 ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 3 ensaios de
EDS para análise da composição química em solos do depósito Life, localizado no bairro
do Recreio dos Bandeirantes.
As principais conclusões do trabalho são apresentadas a seguir:

I.

Índices físicos e propriedades dos solos

O subsolo da região em estudo é formado por sedimentos fluviomarinhos, onde os
depósitos quaternários, estão sobrepostos ao arcabouço pré-cambriano, da base para o
topo da coluna sedimentar, existe uma passagem de sedimentos de origem continental
para sedimentos de origem mista, continental e marinha, o que caracteriza uma sequência
transgressiva. Os resultados dos ensaios de caracterização permitiram classificar o solo
como uma argila orgânica de alta compressibilidade. O teor de umidade wn teve faixa de
variação de 71,7% a 132,8%. Os valores de índice de plasticidade Ip tiveram pouca
variação, com valores que variam de 32% a 48%, valores relativamente baixos quando
comparados com os valores encontrados para as argilas da Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes. O teor de matéria orgânica variou entre 1,74% e 13,34%, valores esses bem
abaixo dos característicos de camadas turfosas, encontrados em regiões vizinhas onde o
teor de matéria orgânica pode ultrapassar os 40%, dessa maneira o presente solo não
apresenta camadas significativas de turfa. As argilas analisadas nesse trabalho apresentam
índices de vazios variando de 1,98% a 3,87%. Ao comparar estes valores com os valores
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encontrados para as argilas da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, é possível
notar que de maneira geral, as argilas de Guaratiba apresentam características menos
desfavoráveis, quando se pensa nas obras que serão realizadas sobre esse solo. Através
da análise da estratigrafia do solo foi possível identificar grande heterogeneidade dos
depósitos analisados, não sendo dessa forma, possível encontrar correlações entre os
índices físicos das argilas de Guaratiba.

II.

Compressibilidade, história de tensões e coeficientes de adensamento

Os depósitos de Guaratiba apresentam faixa de variação do coeficiente de
adensamento vertical normalmente adensado, para os ensaios de dissipação de
poropressão de 1,24 x 10-7 m²/s a 3,94 x 10-8 m²/s, para os ensaios de adensamento
edométrico a faixa de variação fica entre 1,30 x 10-8 m²/s a 3,02 x 10-8 m²/s, para as
amostras de boa qualidade.
Com relação à história de tensões do depósito, os valores de OCR de palheta, se
mostram ligeiramente mais elevados que os valores para o ensaio de adensamento
oedométrico. Os valores de “alfa” utilizado na correção para o ensaio de palheta, quando
comparados com os de outra região, é possível notar que estão descalibrados, não
apresentando resultados confiáveis. Considerando que até a profundidade de 4 metros, o
OCR é influenciado pela variação de nível d’água, as médias dos valores foram obtidos
excluindo, os valores até esta profundidade. O valor médio de OCR oriundos dos ensaios
oedométricos é de 1,13. E o OCR de piezocone apresentou bom ajuste.

III.

Resistência não drenada de Guaratiba

Os resultados de 8 verticais de ensaio de palheta mostram que a maior faixa de
variação e maiores valores de Su encontra-se próxima à superfície do terreno, até a
profundidade de 4m, a partir dessa região a tendência de aumento de Su em função da
profundidade. Os fatores de cone variam de Nkt = 8 e Nkt = 20 como representativos do
limite inferior e do limite superior. Para a estimativa de Su pelo ensaio de piezocone, o
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que se verifica é que as verticais possuem uma camada superficial que varia de 0 a 4m
com menor resistência não drenada, seguida de uma camada de argila mais resistente.
Dessa forma, foram atribuídos diferentes valores ao fator de cone (Nkt), para cada uma
das verticais, e diferentes valores também em função da profundidade.

IV.

Caracterização mineralógica das argilas de Guaratiba

As argilas estudadas no presente trabalho apresentam como principal argilomineral a
Illita, mineral esse que pode ser derivada da esmectita, que ao sofrer processo de
illitização se transforma em illita. A illita quando comparada com a esmectita, possui
comportamento parcialmente expansivos, apresenta baixa adsorção d’água e afeta a
plasticidade do solo. Dessa maneira, os baixos valores de índice de plasticidade quando
comparados com os valores encontrados para a Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes encontradas para o presente estudo, podem ser em função do argilomineral
constituinte dos depósitos estudados, e a possibilidade dos argilominerais constituintes
dos depósitos da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, serem do grupo das
esmectitas, pode confirmar, quando verificado com maior detalhe ao realizar um maior
número de ensaios de caracterização mineralógica, a influência do argilomineral nas
propriedades físicas e mecânicas do solo, pois os depósitos da Barra da Tijuca e Recreio
dos Bandeirantes, apresentam valores diferentes do presente estudo, desde o índice de
plasticidade até características mecânicas.

V.

Sugestões para pesquisas futuras

As seguintes sugestões visam complementar e ampliar o estudo desenvolvido nesta
pesquisa.
•

Realização de análises químicas e mineralógicas detalhadas para os depósitos
de argila mole dos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, para
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melhor caracterização mineralógica e compreensão da influência da
mineralogia nos depósitos dessa região;
•

Realização de ensaios de ataque sulfúrico que permitam a quantificação das
porcentagens de argilominerais presentes nas argilas dos depósitos estudados
nessa dissertação;

•

Calibração dos valores de índice de rigidez (Ir), por meio de ensaios triaxiais
em Guaratiba;

•

Ampliação do banco de dados SAPGAM, desenvolvido por Baroni (2016),
através da inserção de novos parâmetros, cadastramento de novos ensaios e
permitir a inserção de dados provenientes de novos equipamentos.
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