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RESUMO 

A pesquisa investiga o impacto das técnicas de reconstituição de amostras de solos de transição 

(solos siltosos) e rejeitos arenosos de mineração na avaliação da susceptibilidade à liquefação 

de depósitos naturais e aterros hidráulicos de barragens formados por esses materiais. O estudo 

é realizado com base na análise de resultados de ensaios triaxiais em amostras reconstituídas. 

Diferentes modos de preparação de amostras são revistos, incluindo técnicas tradicionais, e 

muito utilizadas na prática, e outra de desenvolvimento mais recente. Faz-se uma discussão 

sobre os arranjos estruturais das partículas (“fabric”) obtidos pelos diferentes métodos de 

reconstituição de amostras, permitindo a confrontação de cada um deles com aquele real, in 

situ, de solos naturais ou de depósitos de rejeitos. A análise comparativa de susceptibilidade à 

liquefação de rejeitos arenosos é empreendida a partir da execução de ensaios triaxiais estáticos 

de compressão axial não drenados (CU) sob corpos de prova preparados segundo as técnicas de 

compactação com soquete, “moist tamping”, e de deposição de polpa “slurry deposition”. 

Verifica-se certa disparidade quanto ao comportamento observado nos ensaios como contráctil 

no caso da técnica de compactação com soquete e dilatante na técnica de deposição da polpa, 

corroborando resultados obtidos por outros pesquisadores. Conclui-se que é preciso suscitar 

uma visão crítica no uso de ensaios de laboratório para o estudo de liquefação. 

Palavras-chave: Rejeitos siltosos, liquefação, técnicas de reconstituição de corpos de prova, 

ensaio triaxial estático não drenado, depósitos de rejeito de mineração. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is investigate the liquefaction susceptibility of natural transition soils 

(silt soils) and sandy mining tailings by experimental laboratory techniques. The main aspect 

analyzed is how techniques of samples reconstitution impact on the results obtained in static 

undrained triaxial tests. Different methods of sample preparation are reviewed, including 

traditional and widespread techniques, and a newly developed one. An initial study on the 

"fabric" or particle structural arrangement, which constitute the natural soils and tailings 

deposits, goes along as a critical reference for outcome measures of test carried out on 

specimens molded according to various techniques. In addition, the comparative liquefaction 

potential assessment of sandy tailings in assumed original condition by reconstituted specimens 

using different methods of sample preparation is analyzed towards undrained static triaxial 

tests, prepared according to the moist tamping and with the slurry deposition techniques, both 

elaborated in more loose and compact form. The scientific study outcome will allow a critical 

view from specimens preparation techniques in liquefaction study. 

Keywords: Silt tailings, liquefaction, specimen reconstitution techniques, consolidated 

undrained static triaxial test, mining tailings deposits. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ensaios de laboratório desempenham um papel importante no avanço da compreensão 

da resposta mecânica de geomateriais. Amostras indeformadas obtidas do campo são 

consideradas mais adequadas para estudar o comportamento de solos naturais devido à 

necessidade de representação fidedigna da estrutura das partículas do solo in situ, seu histórico 

de tensão x deformação, a forma de deposição, etc. Por outro lado, no caso de solos não 

coesivos, o uso de amostras reconstituídas como elementos de solo para realização de ensaios 

em laboratório ganhou ampla aceitação devido a uma série de razões, incluindo (KHALILI & 

WIJEWICKREME 2008):  

a) dificuldades em obter amostras de campo não perturbadas de alta qualidade;  

b) necessidade de ensaiar corpos de prova homogêneos, essencialmente “idênticos” 

(sem variabilidade comumente encontrada em amostras de campo), sob diferentes estados / 

condições de tensão para o trabalho de caracterização fundamental de propriedades do solo; e  

c) necessidade de caracterizar materiais de engenharia feitos pelo homem.  

O conteúdo da presente pesquisa deriva da necessidade relacionada ao item (c) acima, 

com relevância específica para o desenvolvimento de novas tecnologias de estudo de materiais 

e técnicas para a indústria de mineração, focando no fenômeno da liquefação de depósitos de 

rejeito. 

Historicamente a maior parte da nossa compreensão fundamental sobre liquefação de 

solos arenosos tem sido derivada de estudos laboratoriais controlados, pois através deles tem 

sido possível determinar propriedades e conhecer comportamento dos elementos em questão. 

Esses estudos revelaram que a densidade relativa, a tensão efetiva de confinamento e a tensão 

de cisalhamento estática são as principais variáveis de estado inicial que influenciam a 

resistência cíclica das areias (VAID et al., 2001). Porém, é de conhecimento científico, e será 

revisado neste trabalho, que o tipo de método escolhido para elaboração dos corpos de prova 

influencia o potencial de liquefação e o desenvolvimento de poro pressão gerada nos ensaios.  
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A obtenção de corpos de prova indeformáveis de solos não coesivos tem sido um 

desafio que fomenta pesquisas no mundo todo. No caso de solos argilosos, corpos de prova 

homogêneos e replicáveis são geralmente obtidos por talhagem a partir de um bloco ou 

testemunho de sondagem coletado in situ. Entretanto, tal procedimento não é em geral possível 

para areias, por serem materiais não coesivos, e facilmente desagregáveis. Assim, cada corpo 

de prova de ensaio deve ser preparado individualmente por reconstituição de amostra. Isto 

viabiliza a uniformidade e a replicação dos corpos de prova, que de outra forma seria muito 

difícil como o uso de congelamento de solo ou sua impregnação com resina. As técnicas de 

utilização de corpos de prova reconstituídos têm sido as preferidas para obter propriedades 

idênticas ou, pelo menos, muito próximas daquelas in situ, reproduzindo as mesmas condições 

in loco no estudo do comportamento dos solos não coesivos.  

Como dito por KUERBIS & VAID (1988), uma técnica de preparação de corpos de 

prova reconstituídos de areia deve seguir cinco critérios:  

a) capacidade de alcançar a densidade desejada; 

b) uniformidade no índice de vazio;  

c) saturação completa;  

d) sem segregação de tamanho de partícula; e  

e) simulação de deposição natural do solo.  

Esses critérios devem ser aplicáveis também à preparação de amostras de silte.  

Os métodos de elaboração de corpos de prova investigados neste estudo são:  

compactação com soquete (“moist tamping”, MT), pluviação no ar (“air pluviation”, AP) e 

pluviação em água ou também conhecido como sedimentação em água (“water pluviation” ou 

“water/wet sedimentation”, WP) por serem os métodos mais difundidos em rotinas 

laboratoriais. Além deles, uma nova técnica de preparação é abordada, o método deposição de 

polpa (“slurry deposition”, SD). Este método de preparação da amostra foi selecionado porque 

é o que melhor representa as condições de campo (mais discutido no item 4.1.3) observadas em 

barragens de rejeito e depósitos aluvionares naturais, em que uma determinada camada de solo 

(rejeitos) depositado hidraulicamente é submetida a aumentos incrementais na tensão efetiva 

vertical devido à subsequentes deposições (CARRARO & PREZZI 2007). É discutido também 

o modo de ruptura chamado liquefação e como cada método de preparação de amostra pode 

influenciar e desencadear esse processo.    



16 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Espera-se que o estudo contribua para uma maior compreensão do comportamento de 

solos não coesivos de depósitos naturais (solos transicionais) ou de rejeitos granulares de 

mineração presentes em estruturas de contenção (barragem de rejeito) no que diz respeito às 

análises de liquefação. Entende-se que os resultados poderão ter impacto em projetos e 

pesquisas de engenharia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De forma particular, pretende-se acrescentar novos estudos sobre métodos de 

confecção de corpos de prova para ensaios triaxiais estáticos não drenados no caso de solos 

transicionais e rejeitos de mineração. Procura-se provar que a técnica de elaboração de corpos 

de prova utilizando deposição de polpa (SD) se mostra superior às técnicas mais comuns de 

compactação com soquete (MT), por produzirem resultados mais realistas no que diz respeito 

à avaliação da propensão a liquefação de materiais não coesivos sejam eles transicionais ou 

rejeitos de minas, desde que sejam oriundos de depósitos formados por disposição hidráulica. 
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3 JUSTIFICATIVA 

As técnicas de laboratório de reconstituição de elementos de solo não coesivos de 

depósitos naturais ou de rejeitos granulares de mineração são bem conhecidas e utilizadas há 

muito tempo para estudo de comportamento desses materiais. Enquanto representam formas 

práticas e convenientes de produção de amostras para desenvolvimento de muitos modelos e 

teorias, tem-se certa dificuldade de utilizá-las quando o assunto é previsão de comportamento 

daqueles materiais no campo. No caso de previsão da susceptibilidade à liquefação esse é um 

dos pontos que frequentemente tem-se certa inconsistência, ou falta de aderência à realidade 

quanto às conclusões. Esse é um conhecimento em geral pouco discutido e não considerado em 

projeto, e mesmo na academia é muitas vezes negligenciado. No caso de terrenos com solos de 

transição (siltosos) ou depósitos de rejeitos arenosos, a dificuldade com as técnicas de 

reconstituição e análise de seu comportamento são um desafio, e motivo de pesquisas atuais em 

vários centros de geotecnia no mundo. Espera-se com o trabalho possa contribuir para maior 

compreensão da manifestação dos fenômenos da liquefação e assim auxiliar nos estudos 

acadêmicos e de projeto de engenharia, principalmente relacionados a barragens de rejeito ou 

obras em depósitos de solos transicionais. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A revisão bibliográfica deste presente estudo foi organizada em 4 itens.  

O primeiro item (4.1) reúne e caracteriza as técnicas de reconstituição de corpos de 

prova mais difundidas em rotinas laboratoriais e apresenta uma discussão sobre o impacto que 

essas técnicas têm sobre os resultados dos ensaios em questão e sua eventual representatividade. 

O segundo item (4.2) revisa as etapas que são seguidas para a execução do tipo de 

ensaio escolhido para o estudo, no caso ensaios de compressão triaxial estáticos adensados 

isotropicamente não drenados. 

O terceiro item (4.3) aborda o fenômeno da liquefação em torno do qual os ensaios 

serão analisados. A princípio esse item esclarece em quais situações como se desenvolve e quais 

a variáveis influenciadoras desse tipo de ruptura, destacando a liquefação do tipo estática, uma 

vez que os ensaios realizados são do tipo estático. Em seguida, como o trabalho é 

essencialmente experimental, expõe-se as metodologias para avaliação da liquefação utilizando 

como ferramenta de análise os resultados das tensões-deformações e variação de poro pressão 

da fase de cisalhamento dos ensaios triaxiais estáticos sob condição não drenada.  

O último item (4.4) apresenta os procedimentos e resultados dos ensaios triaxiais 

realizados para elaboração do relatório do Painel de Consultores comissionado pela empresa 

Samarco para investigar as causas da ruptura ocorrida na barragem de Fundão em 2015. A 

inclusão desse tópico parece interessante, a título de comparação, em virtude da semelhança 

entre os materiais examinados neste presente estudo e os de Fundão, ou seja, rejeitos de minério 

de ferro oriundos do Quadrilátero Ferrífero depositados hidraulicamente em uma barragem. 

4.1 TÉCNICAS DE RECONSTITUIÇÃO DE CORPOS DE PROVA 

A maior parte da nossa compreensão do comportamento mecânico fundamental dos 

solos que existem na natureza ou são resultados de obras humanas provém de estudos 

laboratoriais controlados. Ensaios de laboratório específicos avaliam as propriedades do 

elemento de solo e seu comportamento. Isto requer trabalhar com corpos de prova homogêneos 

(uniformes) e que possam ser facilmente replicáveis. Estas exigências têm promovido no caso 

de solos não coesivos a utilização de corpos de prova reconstituídos, de preferência 

representativos, para caracterização fundamental do comportamento do solo em detrimento ao 

uso de amostras in situ dada a dificuldade de sua obtenção. 



19 

 

 

 

4.1.1 Requisitos para os métodos de reconstituição de amostras 

Homogeneidade da estrutura (“fabric”), uniformidade da densidade das partículas do 

solo (índice de vazios ou porosidade), e nível de saturação são tidos como críticos na preparação 

de amostras de solo para ensaios laboratoriais. Além disso, é importante ter um procedimento 

que possa ser facilmente repetido (replicado) para obter corpos de prova essencialmente 

idênticos. 

Corpos de prova de argila homogêneos e replicáveis não são difíceis de obter 

diretamente de amostras coletadas in situ, e podem ser convenientemente confeccionados por 

talhagem de blocos ou testemunhos de sondagens. Tal procedimento não é geral possível para 

materiais não coesivos, e facilmente desagregáveis, como as areias, fazendo a busca de 

uniformidade e a replicação dos corpos de provas consideravelmente mais difícil. 

Diversos métodos de reconstituição de corpos de prova têm sido usados em todo o 

mundo e cada técnica depende de fatores como o seu estágio de desenvolvimento, a experiência 

acumulada, e o tipo de solo. O controle da densidade média dos corpos de prova e sua 

uniformidade têm sido geralmente os requisitos comuns a todos os métodos, ainda que 

insuficiente por não incluir aspectos do arranjo das partículas dos solos in situ que se quer 

replicar. Esse último ponto, no entanto, tem se constituído a principal dificuldade prática de 

estudar o comportamento dos solos não coesivos in situ, isto é, ter-se um método de elaboração 

de corpos de prova em laboratório que torne possível produzir elementos de solo com estrutura 

semelhante à de campo. O que se tem é que cada método de reconstituição produz seu próprio 

arranjo de partículas e comportamento mecânico, e esses comportamentos podem ser muito 

diferentes daqueles a quem querem representar.  

Assim, duas questões importantes devem ser levantadas num estudo de laboratório 

com areias reconstituídas, que acabam por definir o seu propósito ou o alcance de suas 

conclusões:  

a) Quão fiel o método reproduz a estrutura e a real resposta tensão-deformação do 

solo que está sendo modelado?  

b) Como as limitações do método podem ser quantificadas? 

Nesse contexto, vale observar também que embora haja uma extensa pesquisa sobre o 

comportamento de solos arenosos na literatura, a maioria deles não contempla depósitos de 
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geomateriais feitos pelo homem ou aqueles formados naturalmente que não sejam areias limpas 

nem argilas puras. Essa realidade pode ser explicada em parte porque a reconstituição e ensaios 

de corpos de prova de materiais transicionais (siltosos) trazem dificuldades experimentais 

adicionais. Assim, faz alguns anos, estudos sistemáticos têm sido realizados para investigar o 

comportamento desses solos em face dessa realidade, tornando particularmente evidente, a 

necessidade de se olhar criticamente a adequação das técnicas de reconstituição de corpos de 

prova atualmente disponíveis. 

O interesse na pesquisa sobre o comportamento mecânico de areias contendo 

percentuais significativos de finos aumentou principalmente porque não poucos casos 

históricos de liquefação estavam ligados a esse tipo de solo. A maioria dos estudos pioneiros 

sobre a liquefação do solo tratava apenas de areias limpas, uma vez que areias contendo material 

de transição (siltes) eram consideradas como tendo uma resistência substancialmente mais alta 

à liquefação do que as areias limpas. 

Além disso, no caso de areias contendo finos, questões adicionais como segregação de 

partículas, homogeneidade da amostra e adequação dos corpos de prova reconstituídos surgem 

devido à presença da fração mais fina dentro da estrutura do solo. Portanto, algumas questões 

importantes precisam ser abordadas no estudo das areias que contêm finos. Em primeiro lugar, 

é necessária uma cuidadosa escolha de como quantificar a densidade relativa (compacidade) 

para um tratamento lógico e consistente da resposta mecânica destes solos. Em segundo lugar, 

as análises baseadas exclusivamente na densidade (ou compacidade) e no estado de tensões 

podem não ser suficientes para esses materiais, uma vez que a estrutura do solo (e, portanto, a 

preparação do corpo de prova) pode ser o determinante-chave do seu comportamento. Sobre 

esse último ponto, reconhece-se há muito tempo que diferentes métodos de preparação resultam 

em diferentes estruturas (“fabric”) de solos granulares e, consequentemente, em diferentes 

características tensão-deformação de corpos de prova reconstituídos (MULILIS et al., 1977; 

LADD 1974, 1977, VAID & SIVATHAYALAN, 2000). 

Segundo MIURA e TOKI (1982) a resistência ao cisalhamento estático da areia em 

uma densidade determinada depende, até certo ponto, das tensões efetivas de confinamento e 

do método de preparação da amostra (características do arranjo, “fabric”). LADD (1974) 

mostrou resultados de um programa de avaliação de liquefação realizado em três areias 

diferentes, cujos corpos de prova foram preparados por dois métodos conhecidos, mas 
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diferentes. Os resultados demonstram que os métodos de preparação utilizados afetaram 

significativamente o comportamento de liquefação.  

Segundo MULILIS et al. (1977) os resultados dos ensaios triaxiais cíclicos de 

deformação controlada não drenados indicaram que a resistência dinâmica das areias saturadas, 

reconstituídas para a mesma densidade por diferentes procedimentos de compactação, foi 

significativamente diferente; uma areia deu variações de resistência da ordem de 100%. A 

orientação e o arranjo dos contatos dos grãos são os principais motivos atribuídos para as 

diferenças observadas. As amostras preparadas por compactação com soquete (MT) na 

compactação vibratória úmida proporcionaram forças dinâmicas mais próximas das amostras 

não perturbadas (YAMAMURO & WOOD, 2004, WANATOWSKI & CHU, 2008). Devido a 

isto, uma série de estudos experimentais que discutem os vários efeitos de métodos de 

preparação de amostras sobre o comportamento tensão-deformação de solos granulares foram 

relatados na literatura.  

4.1.2 Métodos De Reconstituição De Corpos de Prova Encontrados Na Literatura 

Sabe-se que a resposta mecânica de amostras de solo arenoso reconstituídas em 

laboratório pode depender até certo ponto do método utilizado para preparar os corpos de prova. 

Vários métodos de preparação de amostras de solo granular podem ser utilizados em 

laboratórios de mecânica dos solos. As técnicas mais populares de reconstituição utilizadas para 

areias contendo finos são: compactação com soquete (“moist tamping”, MT), pluviação no ar 

(“air pluviation”, AP) e pluviação em água ou também conhecido como sedimentação em água 

(“water pluviation” WP ou “water”/“wet” sedimentation, WS), e suas variantes, tais como 

técnicas de deposição de polpa (“slurry deposition”, SD). Todos esses métodos atuais foram 

desenvolvidos com o objetivo de simular a estrutura de partículas (“fabric”) num elemento de 

solo e as condições de saturação encontradas em massas de solo naturalmente depositadas ou 

construídas pelo homem (KHALILI & WIJEWICKREME, 2008). Porém, as amostras de areia 

(com ou sem finos) preparadas utilizando esses métodos de preparação de amostras e testadas 

em condições idênticas mostram uma resposta de tensão-deformação bastante distinta. 

4.1.3 Método de Compactação com Soquete (MT) 

No método MT, o solo granular úmido (a quantidade de água deve ser uniforme e 

controlada) é depositado num molde em pequenas quantidades, formando camadas, e cada 
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camada deve ser cuidadosamente compactada com um soquete para se formar uma estrutura 

homogênea e isotrópica tal como indicado na Figura 1. A densidade relativa desejada é 

controlada pelo esforço de compactação e a quantidade de material das camadas. O teor de 

umidade inicial varia de 5% para areias até 20% para solos mais finos. 

A compactação é comumente realizada com uma força e frequência de compactação 

especificadas antes que a próxima camada seja colocada. As densidades relativas de cada 

camada podem ser controladas colocando uma massa específica de partículas em cada camada 

e tentando alcançar certa altura para essa camada durante a compactação. No processo de 

compactação, não apenas a camada superior atual está sendo compactada, mas também todas 

as camadas subjacentes à camada superior. Portanto, neste método, as camadas superiores ficam 

de certo modo “sub-compactadas” na comparação com as camadas inferiores, pois parte da 

energia de compactação é transmitida às inferiores durante a compactação das camadas 

superiores (LADD, 1978). 

Amostras de solo preparadas pelo método de compactação úmida MT foram sugeridas 

como possuindo uma estrutura de partículas denominada “favo de mel” e “metaestável” com 

capacidade de produzir corpos de prova com índice de vazios muito maiores em comparação 

àquelas advindas de métodos de pluviação (CASAGRANDE, 1979; VAID & 

SIVATHAYALAN, 2000). VAID et al. (1999) também demonstraram que esse método de 

compactação leva a corpos de prova com densidades não uniformes e estáveis.  

O método MT é conveniente para ensaios com areia, pois oferece corpos de prova 

dentro de uma ampla gama de índices de vazios, desde valores mínimos, para os quais uma 

considerável quantidade de energia de compactação é necessária, até estados extremamente 

fofos (até mesmo mais fofo do que o índice de vazio máximo segundo a ASTM), por permitir 

a atuação de forças capilares entre os grãos do solo (VAID et al 1999). No caso de materiais 

siltosos, a estrutura pode ser extremamente fofa em estado úmido, porém a saturação conduz a 

uma perda de capilaridade e uma diminuição considerável de volume (abatimento do corpo de 

prova)  



23 

 

 

 

 
Figura 1. Representação ilustrativa do método MT. 

Fonte: SZE & YANG (2014, modificado). 

 

4.1.4 Método de Pluviação ao Ar (AP) 

No método AP, simplificadamente, o solo seco é lançado ou “pluviado” a partir de 

uma determinada altura. Nesse método de precipitação ao ar, as partículas de areia são vertidas 

no molde da amostra ao ar a partir de uma altura de queda que é tipicamente mantida constante 

durante a deposição. A altura de queda usada nesta técnica pode ser ajustada para produzir 

diferentes densidades relativas segundo alguns pesquisadores (VAID & NEGUSSEY 1988; 

WIJEWICKREME et al. 2005). Foi demonstrado que a densidade relativa da amostra depende 

da energia cinética total das partículas no momento do impacto com a superfície da amostra, 

que é uma função da velocidade das partículas. A densidade relativa é também dependente das 

taxas de fluxo, onde vazões em massa mais altas (mantida a altura de lançamento) levariam a 

densidades relativamente mais baixas. A Figura 2 mostra uma ilustração esquemática desse 

método. 

MIURA & TOKI (1982) apresentaram sua versão do método AP usando diferentes 

funis de pluviação e fazendo passar o material por um conjunto de peneiras para espalhamento 

do fluxo e sua uniformização de modo a produzir um fluxo homogêneo, cobrindo uma área 

maior que a do molde. A variação na abertura dos funis permitiu a obtenção de ampla gama de 

densidades.  Foi observado por esses pesquisadores ser a abertura do funil a principal variável 

controladora da densidade final, ou ainda, a vazão de enchimento, e não a altura de queda. Neste 

caso quanto menor o diâmetro, mais denso ou compacto é o corpo de prova formado. 

OLIVEIRA-FILHO (1987) também utilizou com sucesso essa técnica e produziu corpos de 

prova de 25 a 100% de densidade relativa, com pequena dispersão dos resultados. A vantagem 

dessa técnica é também a não interferência do operador. 
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Figura 2. Representação ilustrativa do método AP. 

Fonte: WOOD (2008, modificado). 

 

4.1.5 Método de pluviação na Água (WP) 

O método WP segue a ideia aproximada da sedimentação natural em água e é uma das 

técnicas mais utilizadas para a preparação de amostras de areia reconstituída. Essa técnica 

envolve essencialmente derramar areia seca ou saturada em um molde de corpos de prova 

preenchido com água. Para cada uma das camadas a ser formada, água de-airada é 

cuidadosamente vertida dentro de um molde, e então é usado um funil por onde o solo saturado 

é cuidadosamente depositado dentro da água.  O processo de deposição ocorre sob gravidade e 

completamente em um meio d’água (submerso). A altura de queda nesta técnica não tem efeito 

significativo sobre a densidade depositada da amostra, porque as partículas de areia geralmente 

atingem a velocidade terminal de queda a uma distância relativamente curta, fazendo com que 

a velocidade no momento da deposição seja quase a mesma para todas as partículas (VAID & 

NEGUSSEY, 1988). Por exemplo, partículas de areia com um diâmetro médio de 0,4 mm 

mostraram atingir a velocidade terminal dentro de apenas 2 mm de deslocamento (VAID & 

NEGUSSEY, 1988). Como resultado, corpos de prova de areia preparados usando esta técnica 

foram encontrados ser relativamente uniformes e em um estado geralmente fofo. Se necessário, 
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amostras mais densas podem ser obtidas compactando-se com um soquete ou vibrando o molde 

da amostra após ou durante a precipitação de água.  

Segundo LADD (1978) vários problemas estão associados a este método de WP. Os 

dois mais significantes são (1) a segregação de partículas ao usar areias limpas e relativamente 

bem graduadas, e (2) a dificuldade de preparar amostras de ensaio observando uma densidade 

seca prescrita. A Figura 3 mostra uma ilustração esquemática desse método. 

 
Figura 3. Representação ilustrativa do método WP. 

Fonte: WOOD (2008, modificado). 

 

No tocante ao arranjo, considera-se que a natureza da anisotropia e da estrutura de 

partículas do solo obtido pela pluviação em água reproduzem àqueles resultantes do processo 

de deposição natural observado em ambientes aluviais (ODA 1972; VAID & NEGUSSEY 

1988) por que:  

a) não há necessidade de controlar a altura de queda de partículas; e  

b) o método fornece automaticamente amostras inicialmente saturadas.  
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No entanto, nenhum dos métodos de pluviação é adequado para solos que não são 

uniformemente graduados (por exemplo, areias siltosas, sedimentos arenosos, solos bem 

graduados), pois há chance de segregação de partículas durante o processo de deposição e 

produção de corpos de prova estratificado em 5 camadas (VAID & NEGUSSEY, 1988). 

A Tabela 1 a seguir mostra um resumo das técnicas de reconstituição comumente 

usadas para preparar amostras de solo e algumas referências. 

Tabela 1. Técnicas de reconstituição de amostras de solo comumente usadas. 

Fonte: Khalili & Wijewickreme 2008 (adaptado). 

 

Método Tipo de Solo Breve 

Descrição do 

Procedimento 

Características Referências  

Pluviação em 

ar 

Solos sem 

coesão (areias) 

Deposição por 

gravidade de 

partículas no 

ar 

maior 

homogeneidade, mas 

também com 

comportamento 

altamente contrativo 

Vaid & Negussey 

(1988); Emery et 

al. (1973); 

Wijewickreme et 

al. (2005) 

Pluviação em 

água  

Solos sem 

coesão (areias) 

Deposição por 

gravidade de 

partículas na 

água 

"fabric" preferencial 

que se comporta de 

forma semelhante aos 

depósitos aluviais 

naturais, mas falha 

quando usado para 

areias finas, o que 

causa a segregação 

Vaid & Negussey 

(1988); Miura & 

Toki (1982) 

Compactação 

com soquete 

Solos sem 

coesão (areias), 

areias siltosas, 

siltes, argilas, 

misturas silte / 

argila / areia 

Deposição de 

solo úmido em 

camadas que é 

compactada 

após a sua 

deposição. 

mais propenso a 

exibir liquefação, 

produz amostras não 

homogêneas e não 

simula o "fabric" de 

depósitos aluviais 

Castro (1969); 

Casagrande 

(1979) 

  

4.1.6 Efeitos e Representatividade Dos Diferentes Métodos De Preparação De Corpos De Prova 

– Geral 

No passado, vários pesquisadores estudaram o efeito dos métodos de preparação de 

corpos de prova no comportamento tensão-deformação do solo granular. Entre as primeiras 

tentativas para estudar os efeitos dos métodos de preparação de amostras no comportamento da 
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areia reconstituída foram os de LADD (1977), que observou que o método de preparação da 

amostra poderia ter um efeito significativo sobre a resistência cíclica ao cisalhamento das areias.  

Observações semelhantes foram feitas por MULILIS et al. (1977). Eles relataram que 

diferentes procedimentos de preparação de corpos de prova afetaram significativamente as 

características de liquefação da areia em ensaios triaxiais cíclicos não drenados de tensão 

controlada. NEMAT-NASSER (1984) em seu estudo acrescenta que a anisotropia inerente 

associada às técnicas de preparação da amostra afeta tanto a compactação como o potencial de 

liquefação da amostra. Ele ainda mostrou que dentro de cada ciclo no ensaio de cisalhamento 

simples, a anisotropia induzida é essencialmente eliminada na vizinhança de deformação de 

cisalhamento zero e a anisotropia que existe neste estado é basicamente devida às técnicas de 

preparação da amostra (isto é, a anisotropia inerente), desde que a amostra não seja muito fofa 

e a amplitude da tensão não seja muito grande.  

Sabendo-se que a resposta mecânica dos corpos de prova de solo arenosos 

reconstituídos no laboratório depende do método utilizado para preparar os corpos de prova, 

CARRARO & PREZZI (2007) observam que no caso das areias que contêm finos, o efeito é 

ainda mais pronunciado quando se avalia questões adicionais como segregação de partículas, 

homogeneidade de amostra e adequação da estrutura das partículas dos corpos de prova 

reconstituídos. Seus estudos enfocam as técnicas de reconstituição mais utilizadas para areias 

que contêm finos, os quais podem ser citados: (1) compactação com soquete (MT); (2) 

pluviação em ar (AP); e (3) pluviação em água (WP) e suas variantes, como técnicas de 

deposição de polpa (SD). Ainda segundo CARRARO & PREZZI (2007), os corpos de prova 

de areia (com ou sem finos) preparados usando estes três métodos de preparação da amostra e 

testados em condições idênticas mostram respostas de tensão-deformação bastante diferentes 

quando o assunto é avaliação de liquefação principalmente. 

As amostras preparadas utilizando a técnica MT usualmente exibem comportamento 

de amolecimento (“strain softening”) devido aos índices de vazios elevados inerentes à técnica 

de confecção da amostra (VAID et al., 1999) e devido à compacidade menor que 70%. Alguns 

estudos usando MT parecem sugerir que a amostra não é homogênea e são menos adequadas 

para ensaios triaxiais (VAID et al. 1999, VAID & SIVATHAYALAN, 2000). VAID (1994) 

apud CARRARO & PREZZI (2007) argumenta que a técnica MT não simula a estrutura 

(“fabric”) dos depósitos aluviais, nem garante a uniformidade da amostra. Embora a 
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homogeneidade dos corpos de prova MT seja tacitamente assumida, um número limitado de 

estudos avaliou essa suposição de maneira mais sistemática (FROST & PARK, 2003, MULILIS 

et al., 1977, VAID et al., 1999, CARRARO & PREZZI 2007), demonstrando que geralmente a 

técnica MT para reconstituir corpos de prova em laboratório é inadequada (FROST & PARK 

2003). Além disso, esta técnica permite a reconstituição de corpos de prova com índices de 

vazios que podem ser demasiado altos e, portanto, é pouco realista para depósitos de solo 

naturais formados subaquaticamente, não reproduzindo os processos naturais de deposição 

(KUERBIS 1989; VAID, 1994, CARRARO & PREZZI, 2007.). Os corpos de prova fofos e 

saturados de MT de areias que contêm finos são tipicamente os mais contrácteis 

(THEVANAYAGAM et al., 2002, VAID et al., 1999, CARRARO & PREZZI 2007). 

A outra desvantagem do método MT é a necessidade de saturar a amostra após a 

compactação. Entretanto, o método MT é mais sugerido para simular a estrutura laminada de 

partículas do solo em aterros compactados de construção, onde não há muita oportunidade de 

segregação, mesmo quando o material não é uniforme. 

4.1.7 Efeitos e Representatividade Dos Diferentes Métodos De Preparação De Corpos De Prova 

– método MT com subcompactação 

Para melhorar a uniformidade dos corpos de prova pela técnica MT, LADD (1978) 

propôs um procedimento conhecido como “subcompactação”. Esse método incorpora um 

processo de compactação de areia úmida e granulada em camadas. Cada camada é compactada 

para uma porcentagem selecionada da densidade seca requerida e esse percentual aumenta de 

baixo para cima na altura do corpo de prova. O diferencial nesse procedimento é que ele permite 

que cada camada fique ao final com o mesmo esforço de compactação.  Esta melhoria no 

procedimento MT foi utilizada nesta pesquisa, e explicada com detalhes a seguir.   

No método MT com subcompactação cada camada é tipicamente compactada para 

uma densidade menor do que aquela desejada através de um valor predeterminado que é 

definida como porcentagem de subcompactação U. O valor U, em cada camada, varia 

linearmente da camada inferior para a camada superior, com a camada inferior (primeira) com 

o valor U, de subcompactação, máximo. Se este método de variação e o valor de U forem 

apropriados para a primeira camada (U, i), o produto final terá densidade seca praticamente 

uniforme ao longo de todo o corpo de prova. O método de variação é ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4. Conceito do procedimento de subcompactação. 

Fonte: LADD (1978, modificado) 

Onde o percentual de subcompactação por camada é considerado Un: 

 
 1

1

ni nt

n ni

t

U U
U U x n

n

 
   

 
      Equação 1 

E a média do percentual de subcompactação por camadas compactadas é considerado

nU : 

n
n

U
U

n
          Equação 2 

Para: 

niU  = Percentual de subcompactação definido para a primeira camada 

ntU  = Percentual de subcompactação definido para a última camada (geralmente zero) 

n   = número de camadas 



30 

 

 

 

in  = primeira camada (inicial) 

tn  = número total de camadas (camada final) 

Essa técnica oferece um método melhorado de preparação de corpos de prova de areia 

reconstituídos para ensaios, que:  

a) Minimiza a segregação de partículas; 

b) Pode ser usado para compactar areias com uma ampla gama de densidades 

relativas (índice de vazios); 

c) Permite a determinação da força cíclica ótima de uma dada areia com uma 

determinada densidade seca.  

Ele incorpora um método de compactação para a areia úmida utilizando um número 

de camadas, sendo cada camada preparada e compactada para uma porcentagem selecionada 

do peso da unidade seca requerida (densidade requerida da amostra). Porém, é necessário 

ressaltar que não há nenhuma inferência de que este método de reconstituição resulta em corpos 

de prova que sejam representativos de condições in situ. 

MULILIS et al. (1978) também verificaram que os corpos de prova de MT preparados 

pelo método de subcompactação eram mais uniformes que os corpos de prova similares 

preparados pelo método de esforço de compactação constante utilizado por CASTRO (1969). 

4.1.8 Efeitos e Representatividade Dos Diferentes Métodos De Preparação De Corpos De Prova 

– método AP 

VAID & NEGUSSEY (1988) investigaram os métodos do tipo pluviação. A técnica 

de pluviação ao ar (AP) é utilizada para produzir corpos de prova de areia reconstituída com 

menos degradação do solo (CRESSWELL et al., 1999). Neste método, pode ser conseguida 

uma ampla gama de índices de vazios iniciais controlando a altura de queda e a taxa de fluxo 

(VAID & NEGUSSEY, 1988). Eles relataram que os corpos de prova elaborados utilizando a 

técnica AP eram mais uniformes do que os corpos de prova úmidos-compactados (método MT). 

AMINI & CHAKRAVRTY (2004) prepararam amostras homogêneas de areia utilizando a 

técnica AP. No entanto, quando o solo continha em excesso 20% de silte, a pluviação resultava 
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na segregação do solo porque, devido a suas velocidades inferiores dentro da altura fixa, os 

finos tinham retardo na deposição.  

Por outro lado, a estrutura de amostras de areias siltosas fofas obtidas por AP também 

se mostrou altamente contráctil (LADE & YAMAMURO 1997, YAMAMURO & COVERT 

2001, ZLATOVIC & ISHIHARA 1997 apud CARRARO e PREZZI 2007). LADE & 

YAMAMURO (1997) apud CARRARO e PREZZI (2007) atribuíram o comportamento 

altamente contrátil das areias siltosas do método AP à textura instável obtida com esse método 

de preparação de corpos de prova (YAMAMURO & WOOD 2004, apud CARRARO & 

PREZZI 2007). CRESSWELL et al. (1999) observam que a compactação durante a queda 

atingiu o pico de eficiência quando se formou uma camada contínua de energia. Dentro da 

camada energética, o deslocamento e a compactação do grão operam à sua maior eficiência.  

O método AP é indicado quando se deseja modelar o processo de deposição natural de 

depósitos eólicos soprados pelo vento, que geralmente consistem em areia ou silte bem 

classificados (KUERBIS & VAID, 1988). Areia bem graduada não é adequada para o método 

AP. Ao utilizar esse método, a areia se torna facilmente segregada, uma vez que o processo de 

saturação da amostra pode romper a estrutura de partículas inicial da areia e os finos removidos 

da amostra (KUERBIS & VAID, 1988; CARRARO & PREZZI, 2007). 

4.1.9 Efeitos e Representatividade Dos Diferentes Métodos De Preparação De Corpos De Prova 

– Método WP 

No método pluviação em água (WP) pode se desenvolver uma estrutura de partículas 

(“fabric”) preferencial que se comporta de forma semelhante à dos depósitos aluvionais naturais 

ou de aterros hidráulicos (GHIONNA & PORCINO 2006, ODA et al. 1978, JUNEJA & 

RAGHUNANDAN 2010, KUERBIS & VAID, 1988). VAID et al. (1999) mostrou que estas 

amostras obtidas por este método são uniformes em profundidade e têm pequeno desvio na 

densidade relativa. A velocidade terminal é atingida a uma altura de queda muito pequena em 

água, independentemente da altura total de queda. A técnica de WP falha quando usada para 

areias contendo finos por causa da segregação de partículas devido a diferença de altura de 

queda relativa entre os grãos finos e grossos (CARRARO & PREZZI, 2007).   

No comparativo dos métodos de pluviação, a fim de se obter corpos de prova 

homogêneos de areia uniforme, estes podem ser preparados por AP, porém WP é preferível 

porque produz corpos de prova inicialmente saturados, que são fáceis de replicar (VAID & 
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NEGUSSEY 1988, apud CARRARO & PREZZI 2007) e têm estrutura de partículas (“fabric”) 

e comportamento semelhante ao dos solos aluvionais naturais (GHIONNA & PORCINO 2006; 

ODA et al., 1978, apud CARRARO & PREZZI 2007). Entretanto, esta técnica não pode ser 

utilizada para areias contendo finos por causa da segregação de partículas (KUERBIS & VAID 

1988, apud CARRARO & PREZZI 2007).  

A técnica WP para um solo bem graduado resulta em um maior índice de vazios 

máximo, se comparado à de um solo mal graduado. VAID et al. (1999) realizaram um programa 

experimental para estudar a influência de métodos de reconstituição para areia. Eles concluíram 

que os corpos de prova depositados em água eram muito mais uniformes em comparação com 

as não-uniformidades que geralmente ocorrem no método MT. VAID et al. (1999) compararam 

a resistência ao cisalhamento de amostras de areia congelada e não perturbada com a de outros 

métodos de preparo de corpos de prova e mostraram que a pluviação em água poderia simular 

aproximadamente a estrutura de partículas das areias aluvionais e hidráulicas naturais. HØEG 

et al. (2000) finalmente afirmaram que o método de pluviação em água parece promissor, 

embora existam dificuldades de segregação para areias com alto teor de finos. 

4.1.10 Os Métodos de Preparação dos Corpos de Prova e o Fenômeno da Liquefação 

 YOSHIMINE & KOIKE (2005) relatam que os corpos de prova de areia 

homogêneos e uniformes preparados em laboratório por qualquer dos métodos geralmente não 

se assemelham aos depósitos naturais do solo. Isso ocorre porque as estruturas do solo 

comumente observadas na natureza são organizadas em camadas estratificadas ao invés de 

homogêneas. Portanto, YOSHIMINE & KOIKE (2005), enfatizaram que estabelecer um elo 

entre diferentes estruturas obtidas de vários métodos de preparação em laboratório e a 

sedimentação e tensões in situ ao longo dos anos é muito importante do ponto de vista prático. 

PAPADIMITRIOU et al. (2005), relataram que tal ligação poderia ser estabelecida usando um 

modelo de plasticidade com a anisotropia inerente da estrutura, proposto por DAFALIAS et al. 

(2004). Contudo, são necessários mais dados experimentais sobre os efeitos do método de 

preparação de corpos de prova no comportamento de tensão-deformação da areia em várias 

condições de tensão e drenagem para melhorar a modelagem. 

Apesar das limitações descritas anteriormente, tem sido usual estabelecer-se estudos 

de liquefação com base em ensaios de laboratório recorrendo às diferentes técnicas de 

preparação de amostras. Os resultados desses trabalhos são resumidos no que segue. 
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Vários pesquisadores relataram que os corpos de prova compactados pela técnica MT 

eram, geralmente, mais susceptíveis à liquefação do que àqueles elaborados pela técnica WP e 

AP (DEGREGORIO 1990, HIRD & HASSONA 1990, VAID & SIVATHAYALAN 2000, 

CHU et al. 2003, ELIADORANI & VAID, 2003). Assim, foi constatado que é questionável 

usar compactação com soquete (MT) para avaliar a liquefação, independentemente do tipo de 

carregamento utilizado no ensaio (estático, cíclico, dinâmico, triaxial, cisalhamento simples ...) 

e que os resultados da pluviação em água (WP) são muito próximos dos resultados de amostras 

indeformadas de depósitos fluviais e hidráulicos in situ. No entanto, diferenças menos visíveis 

entre os métodos foram observadas a grandes deformações, quando alcançado o estado crítico 

(CARRARO & PREZZI, 2007). 

4.1.11 Método de deposição em polpa (Slurry deposition, SD) 

 Os métodos de deposição em polpa (SD) surgiram como uma variante ao método 

WP de preparação de corpos de prova que, ao mesmo tempo, minimizassem a segregação dos 

finos e fossem capazes de produzir o mesmo tipo de “fabric” e resposta tensão-deformação dos 

corpos de prova WP. ISHIHARA et al. (1978) (apud CARRARO & PREZZI, 2007) parecem 

ter sido pioneiros a apresentar a técnica SD para areia limpa e siltosa, mas seus corpos de prova 

não foram muito homogêneos para teor de finos entre 30% e 80%. KUERBIS & VAID (1988) 

(apud CARRARO & PREZZI, 2007) desenvolveram um método SD que produziu corpos de 

prova homogêneos (CARRARO & PREZZI 2007) de areias bem graduadas e areias siltosas. 

Uma versão desta técnica foi usada para preparar corpos de prova para ensaios triaxiais de areias 

contendo até 20% de silte não plástico (SALGADO et al., 2000, apud CARRARO & PREZZI 

2007) e areias contendo pequenas quantidades de finos também não plásticos (CARRARO et 

al., 2003; MURTHY et al. 2007 apud CARRARO & PREZZI 2007) ou plásticos (CARRARO 

2004, apud CARRARO & PREZZI 2007). 

O procedimento SD sugerido por ABREU et al. (2016) e CARRARO & PREZZI 

(2007) para preparação de corpos de provas segue a ilustração da Figura 5 e descrição a seguir: 

a. Pesar uma quantia de solo seco suficiente para obter o teor de sólidos desejado 

(alvo), e que deve resultar na formação de uma coluna sedimentada adequada para cortar a 

amostra e evitar a parte com maior segregação. 
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b. Preparar uma mistura homogênea (polpa) de solo seco mais água de-airada de 

acordo com o teor de sólidos desejado e a altura do tubo cilíndrico. 

c. Colocar essa polpa na câmara de vácuo até que nenhuma bolha de ar possa ser 

vista na superfície da mistura. 

d. Fechar uma extremidade do cilindro com uma rolha de borracha (inferior) e 

transferir cuidadosamente a polpa da câmara de vácuo para o cilindro. 

e. Completar o volume do cilindro, se necessário, adicionando água de-airada com 

cuidado para que não haja bolhas de ar dentro dele. 

f. Fechar o cilindro com a rolha de borracha superior (a rolha que possui um tubo 

pequeno e uma válvula), que, ao ser introduzida, fará com que a polpa suba pelo pequeno tubo 

de borracha. Deve-se fechar a válvula assim que a polpa a ultrapassar. 

g. O tubo de acrílico contendo a polpa deve ser agitado virando-o de cabeça para 

baixo repetidamente e girando-o em torno de seu eixo continuamente por 20 minutos. Durante 

esse processo surgem bolhas de ar, que devem ser removidas interrompendo o procedimento de 

agitação de vez em quando. Para eliminação das bolhas de ar, a rolha de borracha superior é 

removida e o tubo é preenchido com água de-airada. Verifique se há material colado nas rolhas 

ou na parede do tubo (embuchado). Para eliminar esse inconveniente, bater suavemente na 

parede do cilindro com um martelo de borracha. Em seguida, reposicione a rolha superior e 

continue o procedimento de inversão. 

h. Uma vez que a mistura tenha a aparência de homogênea (20 minutos de agitação 

parecem ser suficientes), remover a rolha superior após a abertura da válvula, e completar a 

mistura com água de-airada, se necessário. Em seguida, colocar um papel-filtro e uma pedra 

porosa saturada no topo do cilindro cheio com a polpa, coroando a extremidade da coluna de 

polpa.  O diâmetro da pedra porosa deve ser cuidadosamente ajustado para ser menor que o 

diâmetro interno do molde e se encaixe perfeitamente dentro do molde sem danificar a 

membrana durante a colocação do tubo (e é claro deve ter também o diâmetro do corpo de 

prova).  

i. Uma membrana de látex deve ser fixada ao redor do pedestal da base triaxial por 

um o-ring. O molde deve ser então montado sob o pedestal, com a membrana de látex alçada 

pelo seu interior até alcançar sua borda superior. O topo da membrana deve ser dobrado sobre 

a borda superior do molde. Aplicar em seguida o vácuo conectado ao molde para aderência sem 

dobras da membrana à parede interna do molde. Deve-se verificar o molde quanto a 
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desalinhamentos verticais e, se necessário, nivelar e centrar. Todas as linhas de drenagem na 

célula triaxial conectadas ao pedestal devem estar preenchidas com água de-airada.  

j. Virar o tubo de cabeça para baixo para que o sanduíche de papel-filtro e pedra 

porosa possa segurar por sucção a coluna de polpa do tubo. O sanduíche de papel-filtro e pedra 

porosa com a sucção gerada no topo do tubo é capaz de manter o sistema selado sem qualquer 

suporte adicional por vários segundos. Este tempo é suficiente para permitir que o tubo seja 

colocado dentro do molde sem o colapso da coluna de solo. Todo o conjunto é então colocado 

verticalmente dentro do molde, o espaço entre o tubo e a membrana é preenchido com água de-

airada e deixa-se a mistura descansar dentro do tubo por um período de tempo até que os sólidos 

na mistura se sedimentem e uma coluna de solo com altura suficiente seja identificada, com a 

parte superior bem acima da altura do molde. Este período de descanso é necessário também 

para permitir que a mistura se estabilize antes da retirada do tubo. A retirada antecipada do tubo 

pode causar a perda da amostra, pois a polpa instável pode fluir através do pequeno espaço entre 

o tubo e a membrana.  

k. Abrir as linhas de drenagem na base triaxial para expelir qualquer ar retido e 

estabelecendo conexão da água do interior do tubo e as linhas saturadas de drenagem da base 

triaxial e do pedestal. Repor qualquer água perdida neste processo, preenchendo com a água o 

espaço entre o tubo e o molde.  

l. Retirar a coluna de água formada acima do material sedimentado através de 

sucção  

m. Colocar o colar no topo do molde, deslizando-o por fora do tubo cilíndrico. Para 

isso retirar antes a rolha superior. 

n. Puxar verticalmente o tubo lenta e progressivamente, deixando o material sair 

do seu interior e se acumular sobre o conjunto molde mais colarinho. A retirada do tubo produz 

um “slump” do material inicialmente confinado no seu interior, formando uma coluna de solo. 

O sistema deve ser então deixado estabilizar alguns minutos, pois há uma mudança significativa 

das pressões da água durante esta etapa. É comum surgências de água no topo de coluna de 

solo. 

o. O topo do material deve então ser arrasado, nivelando-se à altura do colar. De 

novo, é comum surgências de água no topo de coluna O sistema deve ser então deixado 

estabilizar alguns minutos. 

p. Em seguida, o colar deve ser removido, aguardando-se alguns instantes para 

minimizar a perturbação do topo da amostra e então o topo do molde é arrasado e nivelado. 
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Esperar alguns instantes para estabilização, e então colocar o papel de filtro e a pedra porosa 

no topo da amostra. Colocar depois o cabeçote (topcap) conectado com as linhas de drenagem 

de topo sobre a pedra porosa. Limpar a parte da membrana que estava dobrada sobre a borda 

do molde, e após desdobrá-la para cima, envolvendo o cabeçote. A membrana deve ser então 

fixada no lugar por um o-ring.  

q. Com a bomba de vácuo, aplicar uma pressão de sucção de 10 kPa na drenagem 

interna de modo a conferir ao corpo de prova tensão efetiva suficiente para manter a forma do 

corpo de prova, permitindo que o molde seja removido, e termine-se a montagem com a fixação 

da câmara triaxial, e o enchimento com líquido confinante da célula. 

 

 
Figura 5. Representação ilustrativa do método SD 

FONTE: CARRARO & PREZZI, 2007 (modificado). 

 

Os corpos de prova obtidos segundo essa técnica mostraram-se excepcionalmente 

homogêneos em relação ao índice de vazios e granulometria, independentemente da graduação 

e do teor de finos. Assim, esse método provou ser eficaz na preparação de misturas de silte/areia 

homogêneas, uniformes e replicáveis sem segregação.  

Segundo ABREU et al. (2016), a técnica SD é a mais adequada na reconstituição de 

rejeito oriundo de depósitos formados por disposição hidráulica com propensão a liquefação. 
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Essa vantagem por ser explicada pelo tipo de sedimentação das partículas de areia e silte em 

água que simula de forma análoga a deposição da areia natural de enchimento aluvial e 

hidráulica, gerando um arranjo de partículas semelhante àquele in situ.  

Além disso, ela se mostra superior às técnicas de WP convencionais por lidar melhor 

com materiais que contêm finos, como costuma ocorrer com rejeitos de minas, e também porque 

permite obter corpos de prova homogêneos.  

A técnica SD incorpora algumas características desejáveis da técnica WP como a 

sedimentação das partículas permitindo a simulação de estrutura (“fabric”) do material in situ, 

mas é menos propícia à segregação do material, além de possibilitar uma saturação inicial 

(CARRARO & PREZZI, 2007). A técnica permite certa flexibilidade em relação à faixa de 

índices de vazios inicial alcançada, característica essa relacionada ao teor de sólidos da polpa 

presente e ao tipo de material (ABREU et al, 2016).  Além disso, utilizando o método SD, os 

corpos de prova atingem a saturação sob contrapressão menores em comparação com os 

métodos MT e AP, porque os corpos de prova são preparados previamente saturados comoo 

polpa (CARRARO & PREZZI 2007).  

A eficácia da técnica SD para produzir corpos de prova não segregados depende de 

dois fatores, sendo um deles trabalhar-se com teores de sólidos médios a altos, e uma coluna de 

material sedimentado relativamente alta comparada à altura do corpo de prova a ser formado. 

Assim, a mistura inicial homogênea e a proximidade entre partículas limitam o movimento 

relativo entre elas durante a sedimentação, fato este mais observado na base da coluna 

sedimentada, na região de interesse da formação do corpo de prova.  Independentemente de 

qualquer diferença de tamanho ou densidade que possa haver, portanto, a segregação de 

partículas é minimizada na parte baixa da coluna, ao contrário da WP convencional. Este fato 

foi comprovado experimentalmente por CARRARO & PREZZI (2007) onde os corpos de prova 

para ensaios triaxiais foram seccionados em diversas alturas e tiveram densidades e 

granulometria estudados, observando-se ótima uniformidade e homogeneidade nos resultados.  

A maneira particular em que as partículas do solo em solução são depositadas na 

preparação da amostra no método SD desempenha um papel crucial em termos de disposição 

estrutural (“fabric”), característica comum à técnica WP e essencial para avaliação realista do 

potencial de liquefação do solo (ABREU et al., 2016). 
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Assim, como resultado, o método proposto possui as seguintes principais vantagens 

(CARRARO & PREZZI, 2007): 

a) O método permite a reconstituição de corpos de prova homogêneos de areias 

contendo finos; 

b) Reduz significativamente o nível de contrapressão necessário para completar a 

saturação de corpos de prova ao produzir corpos de prova com alto grau inicial de saturação; 

c) Elimina a necessidade de procedimentos de saturação mais complexos 

(percolação de CO2 e água percolada através da amostra) que possam perturbar a estrutura 

delicada do solo dos corpos de prova e/ou afetar a determinação precisa de seus parâmetros 

iniciais do estado do solo (índice de vazios ou densidade relativa). Esses procedimentos 

adicionais de saturação são normalmente necessários nas técnicas de reconstituição de amostras 

AP e MT, pois os valores do parâmetro B de poro pressão (SKEMPTON, 1954) iniciais obtidos 

com esses métodos são extremamente baixos; 

d) A preparação da amostra pode ser realizada dentro de 2 a 4 h; 

e) A resposta típica da tensão-deformação dos corpos de prova se assemelha à 

resposta de tensão-deformação de depósitos de solo naturais formados subaquaticamente 

(GHIONNA & PORCINO 2006; HOEG et al. 2000; VAID et al. 1999). A Figura 6 evidencia 

a semelhança da resposta de tensão-deformação entre o método WP e amostras indeformadas 

(congeladas). 
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Figura 6. Resposta tensão-deformação de amostras indeformadas (congeladas) e corpos de prova WP, ambos 

realizados com as areias Massey e Kidd. 

Fonte: VAID & SIVATHAYALAN, 2000 (modificado). 

4.2 PROCEDIMENTOS DE ENSAIOS TRIAXIAIS NÃO DRENADOS EM AREIAS 

4.2.1 Etapas  

Um ensaio triaxial não drenado em solos arenosos segue uma rotina pré-estabelecida 

de etapas a serem seguidas, as quais são (HEAD, 1986): 

 Inicialização 

 Saturação 

 Adensamento 

 Cisalhamento 

4.2.2 Inicialização 
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A fase chamada Inicialização de um ensaio triaxial supõe a aplicação de uma pequena 

tensão horizontal e de uma pequena tensão vertical externamente ao corpo de prova e também 

a submissão da água dos seus poros ou vazios a uma pressão de valor inferior às tensões 

aplicadas (poro-pressão), garantindo-se assim certa tensão efetiva. Este é um estado inicial de 

tensões não hidrostático em oposição àquele em que a inicialização se faria com as tensões 

horizontal e vertical iguais (estado hidrostático). 

A tensão horizontal é a pressão de pressurização da célula (ou pressão de 

confinamento) que é aplicada. A tensão vertical é a tensão de confinamento mais uma tensão 

calculada aplicada através do pistão da célula triaxial. A pressão interna da água dos vazios do 

corpo de prova é chamada de poropressão, e deve ser sempre mantida com valor menor que a 

da pressão da célula, caso contrário irá resultar na inflação da membrana e a amostra será 

danificada e destruída. Por conseguinte, essas três tensões, total, poropressão e efetiva são 

aplicadas ao corpo de prova durante a fase de inicialização do ensaio. 

4.2.3 Saturação 

O termo “saturação” quando associado a ensaios triaxiais refere-se às diversas formas 

de elevar o grau de saturação do corpo de prova. Das técnicas mais eficientes para que isso 

aconteça destaca-se a chamada “contrapressão”. Nesta, a poropressão é aumentada no corpo de 

prova, e então o ar presente também dentro do corpo de prova, como uma fase separada nos 

espaços vazios, é gradualmente comprimido. Na técnica de contrapressão, a pressão de 

confinamento da câmara e a poropressão são aumentadas de forma controlada e 

simultaneamente, mantendo-se a diferença estabelecida na fase de inicialização. Os 

mecanismos pelos quais a contrapressão produz um aumento no grau de saturação do corpo de 

prova podem ser explicados na medida em que o ar presente nos espaços vazios reduz seu 

volume (lei geral dos gases) e é também forçado a entrar em solução na água presente dentro 

nos vazios do corpo de prova (lei de Henry) (HEAD, 1986). 

4.2.3.1 O Parâmetro B de Saturação 

Na técnica de saturação por contrapressão, como visto, os aumentos sucessivos das 

tensões de confinamento e da pressão da água dos poros acontecem com a preservação da tensão 

efetiva no corpo de prova. Essas etapas fazem o ar presente nos vazios do corpo de prova ser 
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dissolvido ou reduzido de volume. A forma como a saturação pode ser avaliada é através da 

medida do parâmetro B de Skempton.  

O parâmetro B é definido, em ensaios triaxiais, como sendo a relação entre a variação 

da pressão na água dos poros e o correspondente incremento da pressão da célula triaxial (tensão 

total confinante) em condições não drenadas. (OLIVEIRA-FILHO, 1987). Valores de B cada 

vez mais elevados podem ser atingidos com o aumento da contrapressão. O valor do parâmetro 

B próximo de 1 significa que o corpo de prova deve estar praticamente saturado. Portanto, a 

constatação da saturação completa é feita, ordinariamente, por via indireta, utilizando o teste 

do parâmetro B. A base teórica que relaciona o parâmetro B com grau de saturação é dada pela 

equação 3. 
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    Equação 3 

Sendo: 

Δu = variação de poro-pressão; 

3  = variação na tensão confinante;  

dC
 = compressibilidade do esqueleto do solo; 

wC
 = compressibilidade da água; 

gC  = compressibilidade dos grãos do solo; 

n = porosidade 

S = grau de saturação 

Variações teóricas (calculadas) no valor B com aumento do grau de saturação para solos 

com diferentes compressibilidades são mostradas na Figura 7. Verifica-se que sendo as 

compressibilidades do esqueleto de solo para solos compressíveis e médios muito maiores do 

que a compressibilidade da água, o valor de B é para fins práticos, igual à unidade para um solo 
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saturado. Nesta situação num corpo de prova totalmente saturado de solos compressíveis e 

médios, um aumento na pressão de confinamento resulta em um aumento igual na pressão da 

água dos poros. O valor de B, portanto, fornece uma medida sensível do grau de saturação, e os 

testes do parâmetro B são frequentemente usados para verificar o grau de saturação de corpos 

de prova triaxiais (LADE, 2016).  

 
Figura 7. Variação dos valores B com grau de saturação para quatro classes de solo. 

Fonte: BLACK & LEE, 1973 (modificado). 

 

4.2.3.2 Grau de Saturação inferior a 100% 

A saturação completa de um corpo de prova requer muitas vezes uma grande 

quantidade de tempo. Portanto, atingir 100% de saturação pode significar, algumas vezes, 

consumir um tempo excessivamente longo (OLIVEIRA-FILHO, 1987).  

Essa situação pode ocorrer, principalmente, se o grau de saturação inicial for baixo e 

não houver disponibilidade de se conseguir as altas contrapressões exigidas nesses casos. 

BLACK & LEE (1973), discutem que dependendo da compressibilidade do solo e do tipo de 

ensaio, pode-se aceitar valores do grau de saturação inferior a 100%, como por exemplo 99%, 

sem que haja perda de acurácia nos resultados. Apesar de apresentar uma diferença mínima, na 

Figura 8 é possível perceber que quanto mais baixo o grau de saturação inicial, mais 
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significativa é a diferença das contrapressões necessárias para se atingir esses níveis (99 e 

100%), bem como maior o tempo que deve ser dispendido. 

 
Figura 8. Contrapressão necessária para alcançar vários graus de saturação. 

Fonte: BLACK & LEE, 1973 (modificado). 

 

Portanto, é suficiente atingir um valor B alto (por exemplo, superior a 0,95) como um 

critério autônomo para demonstrar a saturação completa.  

WILD (2017) apresentou em seus estudos as seguintes razões que explicam porque 

um corpo de prova pode estar saturado mesmo sem ter alcançando um valor de B igual a 1,00:  

a) Para muitas rochas e solos, e especialmente para argilas preadensadas, B pode 

ser significativamente menor que a unidade, uma vez que a carga é parcialmente absorvida pelo 

esqueleto da rocha e a compressibilidade do fluido dos poros é comparável à compressibilidade 

do esqueleto da rocha. 

b) O valor de B depende da tensão de confinamento efetiva que afeta a 

compressibilidade do esqueleto da rocha. Uma diminuição em B com o aumento da pressão de 
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confinamento efetiva foi amplamente observada para vários tipos de rocha, como arenito, pedra 

calcária, mármore, granito e xisto.  

c) O valor de B depende da efetividade do sistema de ensaio. As linhas de pressão, 

os transdutores e as pedras porosas influenciam na uniformidade e harmonização do sistema, e, 

consequentemente, se não estiverem bem ajustados podem adicionar uma eventual porosidade 

indesejada. Quanto mais coeso o sistema, maior é o excesso de poro-pressão medido, mais 

confiável e correto é o valor de B. 

Devido a uma alta pressão de confinamento efetiva, uma alta compressibilidade do 

sistema ou esqueleto de rocha, B pode ser menor (por exemplo, 0,8), embora a amostra esteja 

saturada.  WISSA (1969) observou que, para rochas pouco permeáveis, o parâmetro B caso 

permanecerá constante para duas elevações da pressão de confinamento não drenadas 

subsequentes, se isto significa que o corpo de prova estiver completamente saturado (isto é, 

todas as bolhas de gás compressíveis foram dissolvidas na água dos poros). ARISTORENAS 

(1992) afirmou também que um corpo de prova estará saturado se B não muda 

significativamente (diferença entre 2 medições de B na ordem de 0,03) para duas etapas 

subsequentes. Portanto, para demonstrar a saturação total, deve-se buscar indicando-se o 

máximo valor de B alcançado pelas técnicas de contrapressão e a avaliação da sua alteração 

entre duas verificações de B subsequentes (WILD, 2017), adotando-se se for o caso o maior 

valor (WILD, 2017). De qualquer forma, um alto valor de B é, no entanto, um indicador de um 

alto grau de saturação. 

4.2.4 Adensamento 

Na etapa de adensamento a pressão da câmara é elevada até que a diferença com a 

pressão de contrapressão atinja o valor desejado, e se permita em seguida a saída d’água 

livremente pela linha de contrapressão. A drenagem da água resulta em uma diminuição de 

volume do corpo de prova e em um aumento da tensão efetiva, o que após o adensamento se 

torna igual à diferença entre a tensão total de confinamento e a poro pressão remanescente no 

corpo de prova. Duas situações podem ser contempladas na etapa de adensamento, uma delas 

é o adensamento isotrópico, quando as tensões horizontal e vertical são elevadas e feitas iguais, 

e dadas apenas pela tensão de confinamento. Caso contrário, tem-se o adensamento 

anisotrópico. Neste caso tensões horizontal e vertical são diferentes e a razão entre elas pode 

ser a mesma da inicialização ou outra de interesse (HEAD, 1986). 
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4.2.5 Cisalhamento 

Na etapa de cisalhamento, na sua versão mais comum em ensaios triaxiais de 

compressão axial, o carregamento axial é gradualmente aumentado, enquanto a tensão total de 

confinamento segue constante, até a ruptura ocorrer, isto é até que a máxima força de 

cisalhamento disponível do corpo de prova tenha sido mobilizada, que vem a ser a sua 

resistência ao cisalhamento. 

As condições de drenagem durante a etapa de cisalhamento podem ser diferentes para 

dois tipos de ensaios (HEAD, 1986): 

 No ensaio CU, nenhuma drenagem é permitida, mas medidas de mudanças nos 

valores de poro pressão são realizadas. Esse é o tipo de ensaio que será realizado nesse estudo. 

 No ensaio CD, é permitida completa drenagem ou livre influxo de água de modo 

que se evite mudanças nos valores de poro pressão. 

Usualmente são feitos uma bateria de 3 ensaios, utilizando corpos de prova idênticos, 

sendo que cada corpo de prova é isotropicamente adensado a diferentes tensões efetivas antes 

da etapa de cisalhamento. Isto permite o estabelecimento de uma envoltória de resistência. 

4.3 AVALIAÇÃO DE LIQUEFAÇÃO COM BASE EM ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

4.3.1 O fenômeno da liquefação 

A resposta não drenada de solos arenosos saturados é de interesse prático onde grandes 

depósitos desse tipo de material são submetidos a carregamentos rápidos como, por exemplo, 

construção de aterros e obras de taludes muito inclinados, ou ainda estruturas geotécnicas 

sujeitas a elevação repentina de freática. Além disso, carregamento dinâmicos sejam eles 

cíclicos ou de impactos aplicados a depósitos arenosos saturados também despertam 

preocupação. Como resultado desses tipos de carregamento, o material granular pode sofrer 

perda total ou significativa de resistência ao cisalhamento, comportando-se como um fluido 

viscoso, processo de ruptura conhecido como liquefação. Assim, muitas pesquisas têm sido 

direcionadas ao estudo da ocorrência desse fenômeno sob condições dinâmicas, principalmente 

em países com registros constantes de eventos sísmicos. Por outro lado, avaliações focando 



46 

 

 

 

situações estáticas do mecanismo de ruptura por liquefação raramente têm sido realizadas 

(FOURIE et al., 2001).  

A liquefação do solo é um dos fenômenos da engenharia geotécnica que vem sendo 

pesquisado há décadas. Suas consequências podem ser catastróficas, sejam causadas por 

carregamento dinâmico ou estático. Com esta preocupação, o mecanismo de liquefação tem 

sido investigado desde a década de 1960, com foco inicial no comportamento das areias limpas 

(sem finos).   

O termo liquefação foi usado na literatura até 1966 para descrever as respostas de areia 

fofa, saturada, submetida a tensões ou impactos que resultaram em deslizamentos de fluxo 

(MCROBERTS & SLADEN, 1992). CASTRO et al (1982) apud MCROBERTS & SLADEN 

(1992) e MORRIS (1983) definiram a liquefação como um fenômeno em que uma massa de 

solo perde um grande percentual de sua resistência ao cisalhamento, quando submetida a 

carregamento não drenado, monotônico, cíclico ou de impacto, e flui de maneira semelhante a 

um líquido até que as tensões de cisalhamento atuantes sobre a massa (se elevando) atinjam 

níveis tão baixos quanto a resistência ao cisalhamento residual. Em termos gerais, a 

denominação liquefação ou ruptura por liquefação engloba todos os fenômenos envolvendo 

deformações excessivas de solos saturados sem coesão (NRC, 1985). 

Sabe-se que a resistência ao cisalhamento de solos granulares está intimamente e quase 

que restritamente ligada ao atrito entre as partículas. Baseado nisso, a Figura 9 apresenta de 

forma ilustrativa e simples as etapas sequenciais do que poderia ser o processo de 

desencadeamento da liquefação. Verifica-se que a perda crescente de mobilização de atrito 

inter-partículas durante o fenômeno é a causa primária da perda da resistência ao cisalhamento 

dos elementos de solo de natureza granular: 

 Figura 9a; solo granular fofo e saturado, sofre mudança brusca da estrutura sob 

carregamentos (estáticos ou dinâmicos) muito rápidos, tendendo a um arranjo mais compacto 

entre as partículas  

 Figura 9b: a água intersticial, sem tempo de ser drenada, é confinada sob 

elevadas pressões, não permitindo, assim, a aproximação das partículas sólidas, reduzindo as 

tensões de contato e, consequentemente, o atrito entre as partículas e a resistência do solo; 

 Figura 9c: em uma condição limite, as poro-pressões tornam-se tão elevadas que 

ocorre uma enorme perda do contato entre as partículas do solo que, ficando com uma 
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resistência muito baixa, passa a se comportar como um fluido viscoso, resultando no fenômeno 

da liquefação, ou seja na ruptura do solo. 

No canto inferior direito das Figuras 9b e 9c está indicada a altura da coluna d’água 

(carga de pressão). Observa-se que da Figura 9b para a 9c houve um crescimento dessa coluna, 

ou seja, um aumento das poro-pressões (com consequente diminuição da tensão efetiva), 

evidenciando em forma de grandeza o processo de liquefação. 

 
Figura 9. Etapas sequenciais do processo de liquefação. 

Fonte: PEREIRA, 2005. 

 

Os solos arenosos fofos não plásticos sofrem perda de resistência por deformação, num 

comportamento conhecido como amolecimento por deformação ou “strain softening”, o que 

pode causar grandes deformações e deslocamento de dezenas de metros ou até mesmo de 

diversos quilômetros em ocorrências naturais. Neste caso, o fenômeno está eventualmente 

relacionado a esses solos porque possuem tendência à contração (redução de volume) durante 

o cisalhamento, que em condições não drenadas produzem aumento da poro-pressão, e 

consequente redução da tensão efetiva. Os solos arenosos compactos ou solos dilatantes, ou 

seja, aqueles que apresentam aumento de volume durante o cisalhamento, são mais resistentes 

à liquefação porque os carregamentos induzem um endurecimento por deformação (“strain 

hardening”), por isso, em condições não drenadas diminuem as poro-pressões e 

consequentemente, aumentam a tensão efetiva.  Portanto, durante um terremoto, por exemplo, 

esses materiais podem experimentar deformações significativas, porém limitadas. A 

improvável ruptura por liquefação destes solos está ligada ao argumento de que a resistência ao 

cisalhamento não-drenada é maior do que a resistência drenada (POULOS et al., 1985). 

Entretanto, alguns autores associam o fenômeno também aos solos dilatantes em algumas 

circunstâncias (PEREIRA, 2005).  
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Muitos mecanismos desencadeadores de rupturas por liquefação foram identificados 

na literatura. Uma lista de tais mecanismos para ativação de escorregamentos submarinos foi 

dada por LADE (1993), e esta lista foi aumentada (LADE & YAMAMURO 2011) e modificada 

para atender o contexto desse estudo, que é barragem de rejeito. Estes resultados podem ser 

vistos na Tabela 2. 

 Tabela 2. Mecanismos propostos para o desencadeamento de liquefação em barragens. 

Fonte: LADE & YAMAMAURO 2011 (modificado) 

 

Mecanismos de gatilho propostos 

Sobre carga devido a:  

 Acumulação rápida de sedimentos 

 

Estruturas feitas pelo homem (por exemplo, 

aterros, alteamentos) 

 

Atividades de construção (por exemplo, 

dragagem, abertura de valas) 

Alterações na poro-pressão devido a: 

 

Acumulação rápida de sedimentos causando 

compressão de camadas dos solos inferiores 

 

 Falha na drenagem 

 

Condições artesianas 

 

 

Deformação volumétrica inibida 

 

 

Geração de gás 

 

 Atuação de chuvas torrenciais 

Perturbações e vibrações devido a:  

 

Terremotos 

 

  

Atividades feitas pelo homem (vibrações 

provocadas, por exemplo, tráfego de trens, bate-

estacas, equipamentos de construção) 

 

Há uma distinção clara entre dois fenômenos associados à liquefação 

(CASAGRANDE 1979):  

 liquefação cíclica, ligada ao comportamento de materiais granulares dilatantes 

saturados durante solicitações cíclicas; e  
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 liquefação efetiva (verdadeira), ligada a uma redução substancial da resistência 

ao cisalhamento de materiais granulares, fofos e saturados.  

Assim, a redução da resistência ao cisalhamento pode ser induzida pelo 

desenvolvimento de poro pressões elevadas oriundas de carregamentos dinâmicos (liquefação 

cíclica) ou de carregamentos monotônicos ou estáticos (liquefação efetiva). 

A geração de excesso de poro-pressão é a chave para dar início a uma ruptura por 

liquefação. Sem mudanças na poro-pressão, consequentemente, sem mudanças na tensão 

efetiva, nem a liquefação estática nem a cíclica ocorrem. Esses diferentes fenômenos, no 

entanto, requerem diferentes níveis de excesso de poro-pressão para ocorrer (KRAMER 1996). 

O presente estudo está norteado exclusivamente no segundo tipo, a liquefação estática. 

Portanto, a liquefação cíclica não será detalhada. 

4.3.2 Liquefação Estática  

A liquefação estática tem sido estudada com muito menor ênfase que a liquefação por 

carregamentos dinâmicos, refletindo no número limitado de pesquisas e publicações 

disponíveis sobre esse assunto na literatura técnica. DAVIES et al. (2002) relacionam esse 

escasso estudo e embasamento teórico do fenômeno à complexidade que se tem em explicar as 

causas segundo carregamentos não-sísmicos.  

A liquefação estática pode, assim, estar associada a eventos tais como:  

a) Elevação rápida do nível d’água em depósitos de materiais granulares;  

b) Carregamentos estáticos rápidos;  

c) Movimentos de massa na área de influência dos depósitos de materiais 

granulares;  

d) Excessos de precipitação pluviométrica. 

A esta lista pode se incluir pequenas tensões (solicitações) cíclicas. Elas podem levar a 

uma situação de liquefação estática simplesmente por trazer o material para um estado não 

estável (altas poro-pressões por exemplo) no qual sua força de resistência cai suficientemente 

para permitir que condições estáticas limites produzam liquefação estática. Um exemplo seria 

vibrações contínuas geradas por tráfego de equipamentos. 
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Rupturas por liquefação, qualquer que seja, são caracterizadas pela repentina natureza 

da sua origem, a velocidade com que se desenvolvem e no caso da estática, a longa distância 

que os materiais liquefeitos geralmente podem alcançar (espalhamento). 

Considerando que o estado de equilíbrio em solos arenosos fofos sujeitos a tensão 

cisalhante inicial elevada se encontra mais próximo da condição de ruptura estática do que o de 

um solo similar submetido a uma baixa tensão cisalhante inicial, menos excesso de poro-pressão 

é requerido para dar início a uma ruptura por liquefação. O gatilho necessário para iniciar uma 

liquefação estática pode ser uma pequena perturbação não drenada em solos submetidos a altas 

tensões cisalhantes iniciais (Tabela 2). Tais solos representam um alto risco para ocorrência 

desse tipo de fenômeno (KRAMER 1996).   

Portanto, os depósitos de rejeitos granulares podem ser caracterizados como estruturas 

altamente susceptíveis à liquefação, mesmo sob carregamentos essencialmente estáticos, uma 

vez que a técnica que envolve a disposição em aterros hidráulicos (materiais em condição fofa 

e saturada) e o método de alteamento (tensões cisalhantes elevadas) são potencialmente críticos 

(PEREIRA, 2005). 

4.3.3 Avaliação do Potencial de Liquefação Utilizando Ensaios Triaxiais 

 A determinação do potencial de liquefação dos materiais granulares exige, como 

em qualquer investigação geotécnica, estudos a partir de ensaios de campo e/ou de 

metodologias confiáveis e representativas envolvendo experimentos de laboratório (PEREIRA 

2005). 

No caso de experimentos de laboratório, os ensaios triaxiais drenados e não-drenados 

permitem estabelecer avaliações da resistência residual para condições estáticas de 

carregamento. Corpos de prova podem ser obtidos a partir de amostras reconstituídas, como 

também, em amostras indeformadas.  

Os ensaios triaxiais em amostras muito fofas têm sido o método preferido para 

determinar parâmetros de regime permanente de deformação (item 4.3.4) nos últimos anos, 

principalmente sob condições não-drenadas, quando o foco do estudo é o caráter estático de 

carregamento. Isso pode ser atribuído a vários fatores.  
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Primeiramente, o aparelho triaxial está amplamente disponível. Em segundo lugar, tem 

se observado em resultados de vários pesquisadores que as areias muito fofas permanecem 

contrativas durante o cisalhamento e exibem poro-pressões continuamente crescentes sob 

condições não drenadas. Isto minimiza o desenvolvimento de não-uniformidades dentro da 

amostra. Quando existe uma tendência para dilatar, é provável que se forme um plano de 

cisalhamento discreto e fino no qual índice de vazios é desconhecido, mas pode dominar o 

comportamento da amostra. Em terceiro lugar, a restrição não drenada (volume total constante) 

também tende a inibir o desenvolvimento de não-uniformidades. Em quarto lugar, os conceitos 

de regime permanente de deformação (item 4.3.4) evoluíram mais na tentativa de explicar o 

fenômeno de liquefação (que é um fenômeno exibido apenas por solos em estado muito fofo) 

do que como parte de um modelo unificado de comportamento do solo (SLADEN et al. 1985). 

Depois dos estudos vanguardistas sobre liquefação de CASAGRANDE (1937) e 

CASTRO (1969), alguns trabalhos se orientaram na investigação do potencial de liquefação 

para materiais granulares e não coesivos a partir de ensaios triaxiais (SLADEN et al., 1985; 

ISHIHARA, 1993; YAMAMURO & LADE, 1997; TIBANA et al., 1997; GOMES et al., 2002; 

ESPÓSITO & ASSIS, 2002). Porém, essa técnica pode também ser estendida a rejeitos oriundos 

de barragens devido aos comportamentos análogos entre esses dois tipos de materiais durante 

a fase de cisalhamento em ensaios triaxiais (PARRA & LASMAR, 1987; TIBANA et al., 1997; 

PEREIRA, 2001; GOMES et al., 2002). Esse emprego ainda fica mais evidente quando se 

lembra que barragens de rejeito tem sua formação estruturada através de disposição hidráulica, 

deixando os materiais lançados em uma condição supostamente fofa e saturada.   

PARRA & LASMAR (1987) analisaram resultados de ensaios triaxiais executados 

com corpos de prova elaborados com rejeito de minério de ferro oriundo da Mina de 

Fernandinho e mostraram que esses materiais têm propensão em elevar o valor de poro pressões 

durante a fase de cisalhamento. Ao aplicar um esforço cisalhante a porosidade do material 

tendeu a se reduzir, aumentando a poro pressão e minimizando rapidamente as tensões efetivas 

na fase de cisalhamento não drenado. A liquefação foi assim manifestada sob baixos níveis de 

deformação. 

TIBANA et al. (1997) por sua vez também desenvolveram estudos utilizando corpos 

de prova elaborados com rejeito de minério de ferro oriundo da Mina de Fernandinho em 

ensaios triaxiais sob níveis de tensões efetivas confinantes considerados baixos (entre 15 e 150 
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kPa). Foram empregados nesses ensaios corpos de prova em condição fofa e baixas velocidades 

de cisalhamento com o intuito de replicar as condições de tensões in situ do rejeito. Ao final 

dos ensaios eles encontraram mudanças abruptas nos valores de poro pressão, inicialmente 

positivos o que evidencia um comportamento contrativo e em seguida exibindo poro pressões 

negativas, ou seja, comportamento dilatante.  

Durante a etapa de cisalhamento em ensaios triaxiais, os materiais podem assumir 

comportamentos distintos (dilatante ou contrátil, por exemplo), por isso, é necessária a profunda 

compreensão das técnicas utilizadas para avaliação dos mecanismos de ruptura por liquefação. 

O regime permanente de deformação (“steady state”) e a superfície de liquefação estática (“flow 

liquefaction surface”, FLS) são metodologias que foram desenvolvidas para analisar os 

materiais potencialmente susceptíveis à liquefação sob a luz do equilíbrio estático. 

4.3.4 Regime Permanente De Deformação (“Steady State”) 

VAID & SIVATHAYALAN (2000) em seus estudos concluíram que as areias são 

inerentemente anisotrópicas em sua resposta não drenada. Para um dado estado inicial, podem 

ser dilatantes num modo de carregamento, mas exibem amolecimento em outros. Além disso, 

a deformação com amolecimento pode também ser o mecanismo de ruptura que causa a 

liquefação durante o carregamento cíclico.  

Os pesquisadores que estudaram os mecanismos de ruptura por liquefação estática de 

areias finas reconheceram a importância do índice de vazios in situ para o potencial de 

liquefação e desenvolveram o conceito de índices de vazios críticos. Eles postularam que a 

liquefação só poderia ocorrer se o índice de vazios (crítico) for maior que o índice de vazios in 

situ (GEUZE 1948; KOPPEJAN et al. 1948; CASTRO 1969, 1975; CASAGRANDE 1975; 

CASTRO & POULOS 1977 apud SLADEN et al. 1985). Esta abordagem é denominada de 

regime permanente de deformação ("steady state", SS) e foi descrita em detalhe por CASTRO 

et al. (1982). A abordagem de SS é um método de análise de equilíbrio limite desenvolvido 

para solos potencialmente liquefáveis.  

Em ensaios de laboratório, a liquefação sob carregamento estático implica um tipo de 

resposta não drenada (com volume constante) com amolecimento. A Figura 10 mostra os 

comportamentos típicos de solos arenosos no cisalhamento não drenado. O solo compacto exibe 

endurecimento e comportamento dilatante, enquanto o solo medianamente compacto e solo fofo 
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mostram amolecimento. Verifica-se que um pico de resistência mobilizada acontece em 

pequenas deformações (geralmente <1%), seguido de uma deformação de fluxo unidirecional 

"ilimitada ou limitada". No caso de solos compactos, após o pico segue com as deformações 

um aumento da resistência mobilizada (endurecimento), e nos outros dois casos uma redução 

(amolecimento), o de solos medianamente compacto as deformações no amolecimento são 

limitadas e sem muita perda da resistência de pico, continuando com endurecimento para 

deformações maiores. Esse último estado é indicado na Figura 10 como QSS (“quasi steady 

state”), regime quase permanente de deformação, e a resistência mínima SQSS e pode gerar 

liquefações limitadas. No caso do solo fofo, o amolecimento é significante atingindo uma 

resistência mínima que é a residual, que se mantém constante com o aumento das deformações, 

o regime permanente de deformações (“steady state” SS), cuja resistência é indicada na Figura 

10 como SSS.  

 

Figura 10. Comportamento característico não drenado das areias sob carga estática. 

Fonte: VAID & SIVATHAYALAN, 2000 (modificado). 
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SS é definido como sendo o estado onde há uma crescente deformação, mantendo 

constantes o volume, a tensão efetiva e a tensão de cisalhamento. Para materiais granulares o 

SS de deformação para qualquer massa de partículas pode ocorrer durante o cisalhamento sob 

condições drenadas ou não drenadas, após a quebra e/ou reorientação das partículas do meio, 

de modo que a tensão de cisalhamento necessária para continuar a deformação e a velocidade 

de deformação permanecem constantes. Em solos argilosos, a perda de resistência pós-pico, em 

condições drenadas, é associada, na maioria das vezes, a uma combinação entre a reorientação 

das partículas e à dilatação (PEREIRA 2005). 

O método de SS para analisar a liquefação faz uso da relação única entre a resistência 

ao cisalhamento e o índice de vazios no SS, dando origem à linha de escoamento do SS, também 

conhecida como linha de regime permanente, como indicado na Figura 10. Como as areias 

muito fofas são contrativas, qualquer drenagem durante o cisalhamento resultará num aumento 

da resistência ao cisalhamento no SS. A menor margem de segurança contra a perda de 

equilíbrio limitante devido à liquefação corresponde, por conseguinte, ao fator de segurança 

obtido a partir de uma análise de estabilidade convencional atribuindo-se ao solo uma 

resistência ao cisalhamento não drenada igual à resistência ao cisalhamento do SS 

correspondente ao seu índice de vazios in situ. Para aplicar este método é necessário conhecer 

apenas a linha de escoamento do SS para o solo e seu índice de vazios in situ.  

SLADEN et al. (1985) em seu estudo afirmam que não há influência do estado de 

tensão in situ sobre o potencial de liquefação. A margem de segurança contra a liquefação para 

uma determinada geometria e condição de carregamento é, de acordo com o método de SS uma 

função apenas do índice de vazios. Isto é, contrário ao entendimento amplamente difundido de 

que o estado de tensões in situ afeta o potencial de liquefação.  

O SS pode então ser considerado como um regime de escoamento plástico sob 

velocidade constante. A Figura 11 mostra o comportamento do regime permanente de 

deformação, através de trajetórias de tensões em condições drenadas e não-drenadas, para uma 

areia fofa e compacta. Observa-se que o comportamento do solo é afetado desde o estado inicial 

até o estado de regime permanente ao longo do ensaio de compressão triaxial. A condição fofa 

e índice de vazios inicial maior que o crítico para mesma tensão efetiva média, p’, na condição 

não drenada, leva à liquefação.  O oposto ocorre com a amostra compacta. A Figura 11 exibe 
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as tensões efetivas média e tensão desviadora, p’ e q, respectivamente, porém determinada a 

partir dos parâmetros do modelo de Cambridge, ou seja: 

1 3' 2 '
'

3

f f
p

  
         Equação 4 

1 3' 'q             Equação 5 

sendo  1 '  e 3 '  as tensões efetivas principais maior e menor, respectivamente. 



56 

 

 

 

 
Figura 11. Linha de regime permanente e comportamento de uma areia durante ensaio de compressão triaxial. 

Fonte: SLADEN et al. 1985 (modificado) 

 

4.3.5 Superfície de Liquefação Estática (“Flow Liquefaction Surface”) 

As respostas não drenadas para ensaios triaxiais utilizando corpos de prova com o 

mesmo índice de vazios, sob diferentes tensões efetivas de confinamento atingem as mesmas 

condições de tensões efetivas no regime permanente de deformações, mas através de diferentes 

trajetórias de tensões. A Figura 12 ilustra a resposta de cada corpo de prova sob carregamento 

monotônico. As trajetórias de A e B representam comportamentos dilatantes e as trajetórias de 

C, D e E contrativas, para os quais a liquefação estática é iniciada no pico das suas trajetórias 

de tensão (os pontos marcados com um X). VAID & CHERN (1983) e outros pesquisadores 
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mostraram que a superfície onde a liquefação se inicia no espaço q x p’ é uma linha formada 

por esses pontos de maior tensão cisalhante mobilizada (qmax, no espaço q x p’) que passa pela 

origem (linha tracejada). Graficamente essa linha é definida como superfície de liquefação 

estática (em inglês FLS). SLADEN et al. (1985) propuseram uma superfície análoga, mas com 

o nome de superfície de ruptura. LADE & YAMAMURO (2011) por sua vez nomeou essa 

superfície de linha de instabilidade. 

 
Figura 12. Resposta de cinco corpos de prova adensados isotropicamente em um mesmo índice de vazios sob 

diferentes tensões confinantes iniciais. 

Fonte: KRAMER 1996, (modificado). 

A FLS marca o limite entre estados estáveis e não estáveis em cisalhamento não 

drenado. Se as condições de tensão de um elemento de solo atingem FLS sob condições não 

drenadas, seja por carregamentos monotônicos ou cíclicos, liquefação estática será 

desencadeada e a resistência ao cisalhamento será reduzida até a linha do regime permanente 

de deformações. Portanto, a FLS descreve as condições para que a ruptura por liquefação 

estática tenha início, como mostrado na Figura 13. 
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Figura 13. Orientação da superfície de liquefação estática no espaço das trajetórias de tensões. 

Fonte: KRAMER 1996, (modificado). 

 

4.3.6 Transformação de fase (Phase Transformation) 

As mudanças de volume são importantes para estudar o comportamento das areias, 

pois sob condições drenadas ou não drenadas e sob carregamentos estáticos ou cíclicos a 

mudança no volume (ou tendência) no elemento de solo pode ocorrer de forma compressiva ou 

dilatante. Mudanças no volume de forma expansiva ou dilatante são mais observadas em areias 

compactas a baixas tensões efetivas de confinamento e a altos níveis de tensão de cisalhamento 

na ruptura. A transição de um comportamento compressivo, observado em baixos nível de 

tensão, para o dilatante em níveis altos de tensão ocorre ao longo de uma linha que parte da 

origem no espaço q x p’ de tensões. Essa linha foi denominada como transformação de fase 

(“phase transformation”, “PT”) (ISHIHARA et al., 1975; CASTRO & POLOUS, 1977; 

ISHIHARA, 1993). O ponto de transformação de fase é o ponto no qual o caminho de tensão 

gira sua direção no espaço q x p’. Este ponto pode sinalizar o início da instabilidade em areias 

para uma determinada densidade relativa inicial (KONRAD 1990; ISHIHARA, 1993; LADE, 

1992, 1993, 1994; LADE & YAMAMURO, 1996). 

A Figura 14 mostra uma linha de transformação de fase (“phase transformation line”, 

“PTL”) desenhada a partir do ponto em que ocorre a transformação de comportamento 

contrativo para comportamento dilatante, traçada partindo-se da origem (ISHIHARA, 1993). 

Na região contrativa, a curva de trajetória de tensões efetivas se move para a esquerda porque 

a tendência à contração resulta em aumento da poro-pressão e uma diminuição correspondente 

na tensão efetiva. À medida que a trajetória de tensão se aproxima do PTL, a tendência de 

contração diminui e isso pode forçá-la a adquirir uma postura mais ou menos vertical. Quando 
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a curva de tensões alcança o PTL, não há tendência para contração ou dilatação, permanecendo 

constantes as tensões efetivas, o que resulta em uma trajetória de tensões quase vertical. Uma 

vez que o a curva atravessa o PTL, a poro-pressão diminui e a tensão efetiva aumenta devido à 

tendência de dilatação, fazendo com que a curva de tensão se mova para a direita (IGWE et al. 

2014). 

 
Figura 14. Esboço dos três comportamentos básicos de materiais granulares e a linha de transformação de fase 

(PTL). 

Fonte: IGWE et al. 2014 (modificado). 

 

A linha de transformação de fase, portanto, parece ser um estado limiar que demarca 

as fases contrativa e dilatante do comportamento do solo. O comportamento do solo é 

significativamente influenciado pela localização da PTL. A densidade relativa, a tensão 

principal menor e a tensão principal intermediária são alguns dos principais fatores que afetam 

a localização da linha de transformação de fase (LADE, 1992, 1993, 1994; LADE & 

YAMAMURO, 1996). O valor das tensões no ponto de transformação de fase é considerado 

como um valor crítico e é definido como um estado limite no qual o comportamento sólido é 

perdido e transformado em um estado liquefeito (LADE, 1992; LADE & YAMAMURO, 

1996). ISHIHARA et al. (1975), LI & WANG (1998) e LI et al. (1999) relataram que, para as 

areias se liquefazerem completamente, elas devem passar por esse valor (crítico). Eles 

descobriram que o incremento de tensão do ponto de transformação de fase é zero; 

consequentemente, a mudança de volume também é zero, indicando que é um estado crítico. 
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Embora areias muito fofas, devido à sua densidade, não passem pela transformação de fase, as 

areias fofas a medianamente compactas podem sofrer liquefação limitada (LADE & 

YAMAMURO, 1996). 

A linha de transformação de fase, portanto, tem um papel crítico na avaliação da 

liquefação, para ensaios não drenados. Na Figura 15 é possível observar uma ilustração 

esquemática dos estados de tensão na qual a transformação de fase ocorre ao longo da trajetória 

de tensões efetivas. Nesse gráfico, o ponto em que a curva de tensão se direciona para a direita 

no espaço q x p’ é o ponto onde a trajetória de tensões tem uma “barriga” e possui o menor 

valor de tensão efetiva média (ISHIHARA et al. 1975). Nota-se ainda na Figura 15 que o estado 

de tensão correspondente ao máximo valor de poro pressão ocorre levemente depois da 

transformação de fase (LADE & IBSEN 1997). Ou seja, a massa de material rompe pelo 

mecanismo de liquefação antes de atingir a poro pressão máxima. 

 
Figura 15. Diagrama esquemático do estado de transformação de fase em ensaio de compressão triaxial não 

drenado em areia.  

Fonte: LADE & IBSEN 1997 (modificado). 
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4.3.7 Liquefação e Seus Fatores De Influência 

A diversidade e as consideráveis diferenças comportamentais apresentadas nos 

diversos solos naturais e materiais artificiais culminam em variáveis que tendem a influenciar 

o fenômeno da liquefação, podendo estar ligadas desde as características associadas à natureza 

do material, até tipos de solicitações externas. Assim, alguns fatores de destaque são aqueles 

associados à natureza e estado do material (distribuição granulométrica, composição 

mineralógica, compacidade e condutividade hidráulica) e a fatores externos (natureza e 

velocidade do carregamento) (PEREIRA, 2005). 

Ultimamente a pesquisa de liquefação em areias siltosas vem sido realizada, motivada 

talvez pelo fato de que esses materiais além de serem comuns na natureza, são também 

propensos à liquefação. Relatos recentes de casos de terremotos indicam que os solos naturais 

e depósitos arenosos artificiais (rejeito de mineração, por exemplo), que contêm uma 

quantidade significativa de grãos mais finos (areias siltosas, areias argilosas) e/ou cascalho se 

liquefazem e causam propagações laterais.  

A experiência adquirida com estudos anteriores sobre areias limpas baseadas em índice 

de vazios ou na densidade relativa como parâmetros-índices nem sempre se aplica diretamente 

a solos bem graduados. Os resultados de estudos de ensaios em laboratório sobre areias limpas 

misturadas com finos não plásticos ou finos plásticos mostram que, para um mesmo índice de 

vazios, a resistência no regime permanente (item 4.3.4) e a resistência cíclica da areia limpa 

diminuem com o aumento do teor de finos (VAID 1994, ZLATOVIC & ISHIHARA 1997, 

THEANAYAYAGAM et al., 1996, YAMAMURO & LADE, 1998).  

Assim, a princípio, o foco da literatura sobre a liquefação de areias siltosas pode ser agrupado 

em quatro aspectos principais (MONKUL & YAMAMURO 2011):  

a) Influência do teor de finos (FC);  

b) Influência da tensão efetiva confinante (3c);  

c) Influência do método de preparação de corpos de prova e 

d) Influência da densidade;  
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4.3.7.1 Influência do teor de finos (FC) 

Entre estes quatro aspectos, a influência de finos não plásticos no potencial de 

liquefação das areias parece resultar em conclusões um tanto contraditórias. De acordo com os 

resultados de alguns estudos laboratoriais, a presença de finos não plásticos aumenta a 

resistência à liquefação ou comportamento dilatante das areias, ou seja, a resistência à 

liquefação aumenta com o aumento do teor de finos (MONKUL & YAMAMURO 2011, 

WOOD et al. 2008, TOKIMATSU & YOSHIMI 1983; SEED et al. 1983; ROBERTSON AND 

CAMPANELLA 1985; KUERBIS et al. 1988; PITMAN et al. 1994). Isso porque o 

preenchimento dos vazios entre as partículas maiores pelas partículas menores em solos bem 

graduados resulta em um menor potencial de mudança de volume em condições drenadas, 

consequentemente, haverá um menor excesso de poro pressão sob condições não drenadas 

(KRAMER 1996).  

Estudos de ISHIHARA (1993), entretanto, indicam que a presença de finos não 

plásticos apresenta muito pouco efeito na resistência à liquefação. Outras pesquisas relatam 

ainda que a presença de finos não plásticos diminui a resistência à liquefação ou comportamento 

dilatante das areias (ZLATOVIC & ISHIHARA 1997; LADE & YAMAMURO 1997, 

THEVANAYAGAM et al. 1997, MONKUL & YAMAMURO 2011, BOUFERRA & 

SHAHROUR 2004, ISHIHARA et al. 1980; TRONCOSO & VERDUGO 1985; SLADEN et 

al. 1985). Neste contexto, as amostras constituídas por menores frações de finos não seriam 

susceptíveis aos mecanismos de liquefação. Esses estudos mostraram que areias finas e siltosas 

parcialmente saturadas podem tornar-se instáveis se o grau de saturação for suficientemente 

alto e a condição de drenagem for alterada de drenada para não drenada (LADE & PRADEL 

1990). Areias e sedimentos fofos e finos têm condutividade hidráulica relativamente baixa, e 

pequenos distúrbios no carregamento ou mesmo pequenas variações de deformação 

volumétrica podem produzir condições não drenadas nesses solos, que é seguido pela 

instabilidade da massa do solo (LADE & YAMAMURO 2011). 

Na verdade, as conclusões desses estudos podem estar na direção certa, porque, 

quando o teor de finos de uma determinada areia é alterado, o solo é efetivamente transformado 

em um solo completamente diferente. Então, torna-se primordial que a base de comparação 

entre esses solos essencialmente diferentes seja apropriadamente formulada, de modo que a 

interpretação dos resultados experimentais resulte em uma conclusão razoável (LADE & 
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YAMAMURO 1997). Outras possíveis causas para essas variações podem ser devido a 

diferenças nos métodos de deposição, tensões de confinamento, densidades, teor de finos 

gradação dos finos e como os resultados são comparados entre si (LADE & YAMAMURO 

2011). 

MONKUL & YAMAMURO (2011) em seu estudo observaram que se a razão média 

do diâmetro do grão (D50-areia/D50-silte) for grande, a adição de finos não plásticos diminuirá 

inicialmente e então começará a aumentar o potencial de liquefação da areia. Para este caso, a 

areia limpa pode ter um potencial de liquefação maior do que a areia siltosa em condições 

comparáveis. Já se a razão média do diâmetro do grão (D50-areia /D50-silte) for suficientemente 

pequena, a adição de finos não plásticos aumenta de forma constante o potencial de liquefação 

de uma areia. Para este caso, a areia siltosa seria mais liquefável do que a areia limpa em 

condições comparáveis. 

LADE & YAMAMURO (2011) versaram também sobre esse assunto. Segundos eles, 

a areia fina e o silte têm tamanhos de partícula suficientemente pequenos, assim a atração de 

forças de Van der Walls e a repulsão de dupla camada começam a competir com forças 

gravitacionais para controle do mecanismo de agrupamento e arranjos. Estas forças atraentes e 

repulsivas dependem da distância entre as partículas, e elas começam a desempenhar um papel 

para os grãos perto do tamanho da peneira número #200. À medida que os tamanhos dos grãos 

diminuem abaixo da peneira #200, as forças inter-partículas tornam-se mais influentes em 

relação às forças gravitacionais. Este efeito é ainda mais intensificado na água, onde as 

partículas ficam emergidas e se acumulam de forma mais fofa do que sob condições secas. Os 

efeitos das forças inter-partículas resultam em partículas finas mais aderidas umas às outras e 

externamente elas parecem exibir coesão. Assim, as evidências mostram que o ângulo de 

repouso aumenta com a diminuição do tamanho das partículas na faixa de areia fina e silte, bem 

como para muitas argilas. O ângulo de repouso para tais materiais granulares está bem acima 

do esperado com base apenas no atrito. A consequência das forças inter-partículas é que, em 

vez de deslizar para dentro dos vazios e encaixar entre as partículas maiores e produzir 

depósitos com baixos índices de vazios, as partículas finas tendem a se unir e, com a ajuda de 

efeito de atrito, formam correntes fofas e estruturas de favo de mel com altos índices de vazios. 

Misturas de areia e partículas finas tenderão, consequentemente, a exibir índices de vazios 

crescentes com o aumento do teor de finos. 
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A estrutura da areia fina e fofa depositada naturalmente é ilustrada na Figura 16, que 

mostra também como a aplicação de carregamentos geram tensões induzidas que fazem com 

que grãos de silte se movam para espaços vazios, resultando em grande contração volumétrica 

e eventualmente liquefação estática numa condição não drenada. O esqueleto do solo enrijece 

a medida que os grãos grandes entram em contato. É o colapso estrutural local da estrutura de 

areia na qual os finos são empurrados para dentro dos vazios entre as partículas maiores, o que 

produz tendências contrativas e faz com que a pressão dos poros aumente, o que, por sua vez, 

produz tensões efetivas decrescentes e colapso estrutural adicional (YAMAMURO & LADE 

1997). Ao mesmo tempo, esse colapso permite que as partículas maiores criem melhor contato 

entre si e aumentem a resistência ao atrito na deformação.  

 
Figura 16. Diagrama esquemático mostrando a areia siltosa depositada em estado fofo com grãos maiores 

separados por grãos de silte: (a) areia siltosa depositada; (b) areia siltosa compactada e cisalhada. 

Fonte: LADE & YAMAMURO 2011. 

 

A estrutura de areia fina e fofa permite que a areia se contraia com muita facilidade a 

baixas tensões confinantes, e é essa propriedade que permite que em condições não drenadas o 

aumento da poro-pressão seja suficientemente grande para que a tensão efetiva de confinamento 

seja reduzida a zero e produza liquefação.  

A Figura 17 mostra que, em alguns casos, mesmo depois que as tensões efetivas 

confinantes atinjam valores muito próximo de zero (se não forem praticamente zero), a estrutura 

entre os grãos maiores não é completamente perdida e a areia recupera sua resistência perto da 

parte inferior da linha de transformação de fase (item 4.3.6) e começa a recuperar o 

comportamento de endurecimento sob tensão contínua. Assim, apenas liquefação temporária 
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acontece neste caso. A liquefação verdadeira e completa requer poro-pressões que aumentem 

um pouco além desse caso limite. 

Em comparação, areias limpas, como areias de praias, para as quais muitas pesquisas 

de liquefação foram realizadas, elas não se contraem tão facilmente e exigem tensões efetivas 

de confinamento consideravelmente mais altas para alcançar um comportamento indicativo de 

instabilidade. Apenas os depósitos mais fofos, como aqueles criados artificialmente por 

compactação com soquete, mostrarão um comportamento comparável à instabilidade e à 

liquefação. Exclusivamente em casos raros de solos, que não areia fina siltosa, areias limpas se 

liquefazem somente em condições excepcionais em que são elas são confinadas e não drenadas 

por condições impostas no seu entorno. 

 
Figura 17. Trajetória de tensão efetiva não drenada mostrados no diagrama p’- q indicam liquefação estática 

completa abaixo de 125 kPa de tensão efetiva inicial de confinamento e aumentando a resistência contra a 

liquefação acima dessa tensão. 

Fonte: LADE & YAMAMURO 2011. 

  

Com base na maioria dos estudos disponíveis, CARRARO et al. (2003) também 

concluíram que:  
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a) O aumento de finos não plásticos aumenta a resistência à liquefação de areia 

limpa se a densidade relativa for utilizada como base de comparação, e;  

b) Para o mesmo índice de vazios o aumento de finos não plásticos resulta em 

menor resistência à liquefação. 

Sabendo que a distribuição granulométrica é um dos fatores de maior relevância 

quando se discute susceptibilidade à liquefação, ISHIHARA et al. (1980) definem faixas 

granulométricas em que um determinado material granular apresenta maior ou menor 

susceptibilidade à liquefação. Na Figura 18 percebe-se que os materiais granulares finos e 

uniformes mais propensos a se liquefazerem estão ladeados por material mais grosseiro e muito 

fino.  

 
Figura 18. Faixas granulométricas dos materiais susceptíveis à liquefação.  

Fonte: ISHIHARA et al. 1980, apud PEREIRA, 2005 (modificado). 
 

BOUFERRA & SHAHROUR (2004) também mostraram que, a partir de ensaios 

triaxiais cíclicos usando areia contendo até 15% de argila, a resistência à liquefação diminui à 

medida que o teor de argila aumenta. Eles mostraram que pequenas quantidades de teor de 

argila dentro da matriz de areia diminuíram a dilatação de um corpo de prova. Por outro lado, 

LAW & LING (1992) e KOESTER (1994) observaram que, quando o índice de vazios de um 
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corpo de prova é constante, a resistência à liquefação das areias siltosas diminuiu inicialmente, 

mas, depois de certa quantidade de finos, aumenta com o aumento do teor de finos. 

LADE & YAMAMURO (1997) observaram que areias limpas sempre apresentam 

maior resistência à liquefação, sendo que todas as areias utilizadas em seu estudo mostraram 

que o aumento do teor de finos aumentou grandemente o potencial de liquefação. Além disso, 

para diferentes composições de finos, amostras de areias inicialmente limpas experimentaram 

uma liquefação estática completa (tensão de confinamento efetiva nula) nos ensaios de 

laboratório, sendo mais facilmente alcançada em areias siltosas a tensões muito baixas. 

Durante as pesquisas para investigar o potencial de liquefação como causa da ruptura 

da barragem de rejeitos de ouro de Merriespruit, FOURIE et al (2001) avaliaram a distribuição 

granulométrica com amostras obtidas diretamente do cerne da ruptura. As amostras com maior 

teor de partículas finas apresentaram maior grau de susceptibilidade à liquefação, para uma 

mesma compacidade (densidade relativa) do material. 

JEHRING & BAREITHER (2016) também pontuaram que o comportamento de 

cisalhamento de silte não plástico é diferente do comportamento de cisalhamento da areia e da 

argila. Areia e argila se contraem quando preparadas de forma mais fofa ou normalmente 

adensadas, respectivamente, e se dilatam quando preparadas mais densamente ou 

sobreadensadas. No entanto, o silte não plástico, com aumento da deformação axial, tende a se 

dilatar durante o cisalhamento e a desenvolver excessos de poro pressão negativos, quando 

cisalhado, independentemente de o silte ser normalmente adensado ou sobreadensado. A 

tendência à dilatação é controlada pelo índice de vazios e pela tensão efetiva inicial, onde os 

siltes com maior densidade geralmente têm uma tendência maior a se dilatar em uma dada 

tensão efetiva inicial. 

4.3.7.2 Influência da tensão efetiva confinante (3c) 

Com relação à tensão efetiva de confinamento, YAMAMURO & LADE (1998) 

observam que as areias compressíveis muito fofas exibem liquefação estática a baixas tensões 

em vez de tensões mais elevadas ditada pelo comportamento normal do solo. Esta observação 

está correlacionada com a maioria dos casos históricos de liquefação aparente estática e 

induzida por terremotos. Para diferentes séries de preparação de corpos de prova utilizando o 

mesmo método de reconstituição, foram encontradas que ambas as curvas de tensão-
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deformação e da trajetória de tensões normalizadas com a tensão de confinamento inicial 

praticamente coincidem (ZLATOVIC & ISHIHARA 1997). KRAMER & SEED (1988) 

observam também que a resistência à liquefação aumenta com o aumento da tensão efetiva de 

confinamento. Segundo esses autores, constatou-se consistentemente que a resistência à 

liquefação estática, definida como o aumento do esforço de cisalhamento sob condições não 

drenadas requeridas para iniciar a liquefação, aumenta com o aumento da densidade relativa e 

da tensão efetiva de confinamento e diminui com o aumento do nível inicial de tensão de 

cisalhamento.  

Dentro de uma faixa de baixas tensões efetivas de confinamento, ensaios drenados em 

areia muito fofa com alta compressibilidade mostram um efeito insignificante de magnitude da 

tensão efetiva confinante na mudança de volume contrativo (YAMAMURO & LADE 1997; 

BOBEI & LO 2005; BOBEI et al., 2009). Os ensaios não drenados correspondentes na mesma 

faixa de tensões efetivas confinantes mostram o desenvolvimento de pressões de poros 

essencialmente iguais, e consequentemente, as tensões efetivas de confinamento chegam a zero 

mais rápido com a diminuição das tensões iniciais de adensamento. Assim, quanto menor a 

tensão de adensamento inicial, mais rapidamente as condições de liquefação são alcançadas nos 

corpos. Isso mostra claramente que a liquefação estática é um fenômeno de baixa tensão. O 

efeito de aumentar a tensão confinante é um aumento na resistência à liquefação. Esse 

comportamento é contrário ao comportamento observado para ensaios não drenados 

convencionais em areias limpas. 

Se o corpo de prova sofrer aumentos significativos na tensão efetiva de confinamento, 

os grãos de silte tendem a deslizar para os espaços vazios e os grãos maiores se movem para 

um arranjo de contato mais estável, resultando em tendências mais dilatante durante o ensaio 

de cisalhamento não drenado. A baixas tensões efetivas de confinamento, esta estrutura de 

partículas pode ainda existir até certo ponto no momento em que começa o cisalhamento não 

drenado. As grandes tendências contrativas iniciais são refletidas por um aumento significativo 

na poropressão, uma vez que os grãos de silte são forçados a entrar nos vazios durante o 

carregamento e os grãos maiores se movem para uma posição de melhor contato. Se as 

poropressões geradas forem suficientes, a liquefação será gerada antes que a amostra tenha a 

oportunidade de se estabilizar devido à formação de tipos mais dilatantes de contatos de grão. 

Isso pode explicar o padrão não convencional observado de comportamento de areia limpa não 

drenada em relação à tensão de confinamento: os corpos de prova fofos e siltosos liquefazem a 
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tensões efetivas mais baixas, enquanto que o aumento da estabilidade é observado com o 

aumento da tensão efetiva de confinamento (YAMAMURO & LADE 1997, WOOD et al. 

2008).   

4.3.7.3 Influência do método de preparação de corpos de prova  

A influência do método de preparação de corpos de prova nos estudos fundamentais 

do comportamento da areia é frequentemente estudada a partir de ensaios de laboratório em 

corpos de prova homogêneos sob estados uniformes de tensão e deformação. No caso de se 

utilizar corpos de prova reconstituídos por algum método, entende-se que o modo de 

reconstituição deva simular o solo que está sendo modelado caso se queira que esses resultados 

possam ter aplicações para os solos in situ. Assim, o método de reconstituição deve representar, 

o mais próximo possível, o método deposicional sofrido por aquele material para que assim 

resulte em corpos de prova de qualidade e representativos através da fabricação do mesmo 

arranjo de partículas que in situ. A justificativa para o arranjo de partículas dos grãos ter um 

efeito sobre a suscetibilidade e subsequente liquefação do solo é que o início da instabilidade 

do material ocorre em pequenas deformações. Assim, a liquefação, que envolve grandes 

deformações, é sempre precedida de instabilidade, que ocorre em pequenas deformações. Isso 

explica a relação entre o arranjo dos grãos, que só poderia influenciar o comportamento da areia 

em pequenas deformações, e para a liquefação, que ocorre em grandes deformações, qualquer 

efeito da estrutura inicial dos grãos seria insignificante (LADE & YAMAMURO 2011).  

Com relação à interferência do método de deposição no comportamento liquefeito das 

areias, WOOD et al. (2008) versam que dados experimentais relacionados ao efeito do método 

deposicional sobre o comportamento da areia com variações sistemáticas do teor de finos não 

plásticos são muito limitados, pois a maioria dos estudos anteriores concentrou seus esforços 

em areias limpas. Muitas das técnicas deposicionais atualmente usadas para criar corpos de 

prova para ensaios de laboratório são adequadas para areias limpas e uniformes. No entanto, 

estas técnicas podem não ser válidas em todas as situações, especialmente quando usadas para 

reconstituir corpos de prova de areia limpa não uniforme, devido à segregação entre as 

partículas grandes e pequenas. Para esses autores, o grau de compressibilidade que o arranjo de 

partículas exibe no momento em que o cisalhamento inicia, pode afetar significativamente a 

resposta não drenada da areia limpa (WOOD et al. 2008).  
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Para corpos de prova muito compactos, ensaios não drenados realizados não 

demonstram efeito significativo do método deposicional. WOOD et al. (2008) relataram que o 

efeito do método deposicional na resposta não drenada diminuiu com o aumento da densidade 

do solo, e este efeito se tornou mais significativo com o aumento do teor de silte, 

particularmente em densidades mais baixas. Em densidades elevadas, a maior parte dos grãos 

de silte pode se acumular nos espaços vazios, resultando num comportamento altamente estável, 

independentemente do método de reconstituição ou do teor de finos. Por outro lado, ensaios 

não drenados realizados em corpo de prova de compacidade média indicam diferenças 

significativas. À medida que o teor de finos aumenta proporciona maiores tendências para a 

liquefação, independentemente do método deposicional. Segundo WOOD et al. (2008), os 

métodos WP e AP são adequados para ensaios de areias limpas, porém, podem, por conseguinte, 

não serem apropriados para o ensaio de liquefação de areias siltosas, pois a segregação de 

partículas entre a areia e os finos pode ser observada nos corpos de prova elaborados. 

Esses estudos mostram que corpos de prova preparados usando o mesmo material, mas 

sob métodos diferentes, possuem picos de resistência similares em suas curvas de tensão-

deformação e trajetória de tensões normalizadas. O que significa que o pico de resistência 

mínimo do solo (item 4.3.4) é praticamente independente da estrutura (“fabric”) como mostrado 

na Figura 19. Isso sugere que independentemente do tipo de método de elaboração de corpos 

de prova, o seu pico de resistência mínimo será o limite mais baixo para o possível pico de 

resistência em situ. Uma vez que esse estado de tensões-deformação vá além desse pico de 

resistência, entretanto, o efeito da preparação de amostra é manifestado e o pico de resistência 

normalizado varia de acordo com a estrutura (“fabric”) do solo (ZLATOVIC & ISHIHARA 

1997).  Porém, para uma determinada estrutura (“fabric”) inicial, o tipo de resposta não drenada 

num dado modo de carregamento, seja ele amolecimento ou endurecimento, depende 

coletivamente de todas as variáveis de estado iniciais, as quais são: índice de vazios, nível de 

tensão de confinamento e nível de tensão de cisalhamento (VAID & SIVATHAYALAN, 2000). 



71 

 

 

 

 
Figura 19. Representação da trajetória das curvas de tensão-deformação de areias siltosas preparadas usando a 

areia Fraser River em estado fofo para o método WP e MT. 

Fonte: VAID et al., 1999 (modificado). 

 

 

VAID e SIVATHAYALAN (2000) pesquisaram as areias de Syncrude e Fraser River 

e observam diferenças significativas no seu comportamento, dependendo do método de 

reconstituição utilizado, que está associado a um tipo de textura (“fabric”) resultante. A textura 

dos corpos de prova associados ao MT resulta numa resposta de alto amolecimento, atingindo 

o regime permanente (SS) (item 4.3.4) como indicado na Figura 20. O corpo de prova AP nas 

Figuras 20 e 21 também sofre amolecimento, mas em menor extensão, demonstrando um tipo 

de resposta de estado quase estacionário (QSS). O corpo de prova WP, em contraste, não resulta 

em um amolecimento, mas se comporta de forma endurecedora (dilatante). 
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Figura 20. Efeito da técnica de reconstituição na resposta de cisalhamento não drenado da areia Syncrude. 

Fonte: VAID & SIVATHAYALAN, 2000 (modificado). 

 

 

 
Figura 21. Efeito da técnica de reconstituição na resposta de cisalhamento não drenada da areia Fraser River. 

Fonte: VAID & SIVATHAYALAN, 2000 (modificado). 
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4.3.3.4 Influência da densidade 

Outro paradoxo com relação ao comportamento das areias é que estudos demonstram 

que a areia siltosa depositada em configurações compactas, resultam em um comportamento 

mais dilatante do que a areia limpa. SHEN et al. (1977) mostraram que a resistência à liquefação 

das areias limpas está intimamente relacionada com o índice de vazios da estrutura e 

SUHINDRA et al (1989) mostraram também que a resistência à liquefação aumenta com o 

aumento da densidade relativa. Segundo KUERBIS (1989) amostras preparadas utilizando um 

método de deposição em polpa (SD) obtiveram resultados que mostram que as areias fofas e 

limpas possuem resistências cíclicas semelhantes, independentemente do teor de finos, e que a 

gradação melhorada tende a tornar as areias fofas e limpas mais dilatantes na compressão e 

menos contrativas na extensão. Contudo, também se demonstrou que a areia limpa tem um 

potencial maior para um comportamento mais contrativo quando depositada em estados muito 

fofos.  

Como resultado, a compacidade e o arranjo estrutural dos materiais granulares são 

propriedades interdependentes. Um material pode apresentar-se em um determinado arranjo 

estrutural em consequência de um processo de densificação natural ou imposto mecanicamente 

às suas partículas (PEREIRA 2005). À medida que um determinado material granular se torna 

mais compacto, o seu comportamento instável é reduzido.  

A Figura 22 mostra o comportamento de solos no cisalhamento em condições drenadas 

e não drenada, para um carregamento monotônico. A curva “a” representa um elemento fofo 

(contrátil) que gera grandes valores de poro-pressão positiva durante o cisalhamento e se 

liquefaz, em condição não drenada. A curva “b” representa um elemento medianamente 

compacto (ligeiramente dilatante) que gera moderada poro pressão positiva durante o 

cisalhamento, em condição não drenada. A curva “c” representa um elemento compacto 

(dilatante) que gera pequena poro pressão positiva e depois grande poro pressão negativa 

durante o cisalhamento, em condição não drenada. E a curva “d” representa um elemento fofo 

(contrátil) (idêntico ao elemento “a”), mas ensaiado sob condições drenadas. 
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Figura 22. Comportamento de solos na fase de cisalhamento em condições drenada (d) e não drenada (a, b, c). 

Fonte: SIVAKUGAN, 2001. 

 

 

Uma vez que a densidade relativa (Dr) de um material granular se torna uma variável 

bastante importante relacionada à possibilidade de ruptura por liquefação, materiais granulares 

compactos, ou seja, que apresentam baixos índices de vazios iniciais, isto é, elevadas 

densidades relativas, possuem limitadas chances de rupturas por liquefação. 

4.3.3.5 Outros fatores de influência 

A susceptibilidade a liquefação é também influenciada pela forma das partículas do 

material. Solos com partículas arredondadas são conhecidos por se densificarem mais 

facilmente que solos com grão angulares. Consequentemente, eles são mais susceptíveis a 

liquefação que os solos angulares. Partículas arredondadas são mais facilmente encontradas em 

ambientes fluviais e aluviais onde deposições fofas de solos saturados são frequentemente 

encontradas, e ainda, não obstante, essas são áreas onde a susceptibilidade a liquefação é 

geralmente alta (KRAMER 1996).   
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Outro fator que influencia a susceptibilidade à liquefação é o estado inicial do solo, 

como tensão e densidade na hora da liquefação. Uma vez que a tendência em gerar excesso de 

poro-pressão de um solo particular é fortemente influenciada tanto pela densidade do corpo e 

condições iniciais de tensão, a susceptibilidade a liquefação depende consequentemente do 

estado inicial do solo (KRAMER 1996). 

Na Figura 23, pode-se perceber que in situ os materiais possuem um estado inicial 

acima do estado natural do solo, região hachurada. Dessa forma, essa situação leva a uma maior 

susceptibilidade a liquefação, pois uma pequena força perturbadora não drenada é suficiente 

para mover a trajetória de tensões efetivas do seu ponto inicial a um ponto na superfície de 

liquefação estática (FLS) (item 4.3.5). 

 
Figura 23. Estado inicial de tensões do solo. 

Fonte: KRAMER 1996 (modificado). 

 

4.4 RESULTADOS DE ENSAIOS TRIAXIAIS UTILIZADOS PELO PAINEL DE 

REVISÃO DA RUPTURA DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO 

Para fins de comparação com estudos realizados nesta pesquisa foi acessado o Relatório 

sobre as Causas Imediatas do Rompimento da Barragem do Fundão da empresa Samarco 

disponível na internet. O documento analisado dentro do Relatório foi o apêndice D onde se 

descreve os resultados de ensaios laboratoriais anteriores à ruptura da barragem de rejeitos e os 

programas e resultados de ensaios laboratoriais subsequentes prescritos pelo Painel. O objetivo 

geral desse trabalho foi determinar as propriedades de engenharia necessárias aos estudos de 

retroanálise da ruptura. A maioria dos ensaios laboratoriais executados por esse programa foi 

realizada no laboratório da empresa KCB em Vancouver, BC, Canadá, mas outros laboratórios 

também foram utilizados, quando necessário. No anexo D6 do apêndice D do Relatório 
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apresentam-se os procedimentos de ensaio de laboratório, os padrões seguidos e os resultados 

de ensaios triaxiais drenados e não drenados para rejeitos arenosos. 

Segundo o Painel o principal objetivo do programa de ensaios triaxiais em rejeitos 

arenosos foi:  

a. Comparar os resultados dos ensaios do programa atual com os resultados obtidos 

com o programa de ensaios de REZENDE (2013), que foram executados em rejeitos arenosos 

a partir de corpos de prova “indeformados” de Fundão. Todos os ensaios do programa atual 

foram executados em amostras de rejeitos de areia reconstituída. 

b. Determinar os parâmetros da CSL (Linha de Estado Crítico, “Critical State 

Line”) e dilatação necessários para a modelagem NorSand em diferentes estados de densidade 

e avaliar a influência do teor de finos na suscetibilidade à liquefação e na resistência pós-

liquefação. 

c. Identificar a ruptura por extrusão com ensaios de tensão controlada. Foram 

realizados ensaios triaxiais para avaliar possíveis cenários adicionais de ruptura, incluindo 

liquefação estática devido ao aumento de poro pressão estática e mecanismo de extrusão lateral. 

d. Identificar a ruptura por extrusão com ensaios de tensão controlada, através de 

teste triaxial com um componente cíclico. 

Com relação ao programa de ensaios triaxiais drenados e não drenados para rejeitos de 

areia, segundo o apêndice D, no início do programa de ensaios, foram executados os ensaios de 

cisalhamento simples e triaxiais em uma variedade de índices de vazios para entender o 

comportamento geral dos rejeitos arenoso.  

A Figura 24 mostra a distribuição granulométrica dos rejeitos amostrados utilizados na 

campanha de ensaios. Segundo o programa, foram realizados 70 ensaios de granulometria em 

amostras de areia e lama (o material escolhido foi nomeado PSD e suas variações), de acordo 

com ASTM D1140 e D422. Percebe-se que os rejeitos amostrados se grupam majoritariamente 

em uma areia fina siltosa, e uma lama silto-argilosa.  
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Figura 24. Distribuição granulométrica de rejeitos de areia e amostras de lama. 

Fonte: Painel de Revisão da Barragem de Rejeitos de Fundão, 2016 (modificado). 

 

A campanha de ensaios triaxiais incluiu ensaios convencionais do tipo drenado (CID) e 

não-drenado (CIU) em amostras de rejeitos de areia PSD1 e PSD2 sob as mesmas condições de 

ensaio de modo a poder avaliar o efeito de finos. Por “finos” entende-se o percentual passante 

pela peneira #200. Observando o gráfico da Figura 24 percebe-se que a curva do rejeito PSD2 

se encontra predominantemente na região de faixa de partículas de areia e a curva do rejeito 

PSD1 na região entre partículas de areia e silte, contendo aproximadamente 60% de finos. As 

amostras foram ensaiadas em tensões de confinamento variando de 50 kPa a 600 kPa. Todos os 

resultados dos ensaios triaxiais estão no Anexo D6 do Relatório do Painel.  

A preparação dos corpos de prova triaxiais foi feita por reconstituição utilizando a 

técnica MT modificada, a chamada “sub-compactação” (LADD 1978). Um vácuo (<5 kPa) foi 

aplicado ao corpo de prova para firmá-lo antes da colocação na célula triaxial. A célula triaxial 

foi preenchida com água e uma pressão na câmera (de ~ 20 kPa) foi aplicada para firmar a 

amostra. Dióxido de carbono (CO2) foi percolado através do corpo de prova antes da fase de 

saturação por aproximadamente 1 a 2 horas, pois o CO2 é mais solúvel na água que no ar, 

acelerando e ajudando na saturação. 
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Os corpos de prova de areia foram adensados isotropicamente para o nível de tensão 

efetiva requerido para o ensaio. A fase de adensamento foi seguida pela fase de cisalhamento 

sob condições drenadas ou não-drenadas (CID ou CIU) usando deformação controlada. A 

execução dos ensaios seguiu as normas americanas ASTM D4767-11 (CIU) e ASTM D7181-

11 (CID). Depois que os ensaios triaxiais foram executados, os corpos de prova foram 

congelados para uma determinação precisa do teor de umidade. Este teor de umidade foi então 

usado para calcular o índice de vazios final e comparar com o índice de vazios durante o ensaio. 

Na Figura 25 é possível observar a faixa de índices de vazios que se encontra o material 

ensaiado nesse programa de ensaios.  

 
Figura 25. Comparação dos resultados dos ensaios triaxiaisl CIU para PSD1 e PSD2 (efeito dos finos) quando 

deformação axial versus indice de vazios, utilizando uma tensão efetiva de confinamento de 200 kPa. 

Fonte: Painel de Revisão da Barragem de Rejeitos de Fundão, 2016 (modificado). 

 

Os resultados de tensão x deformação e geração de poropressão x deformação dos 

ensaios triaxiais podem ser vistos nas Figuras 26 e 27. Verifica-se que em ambos os ensaios os 

corpos de prova dos materiais oriundos dos rejeitos PSD1 e PSD2 mostram um comportamento 

similar. O material mobiliza um pico de resistência a pequenas deformações (menos de 1%), 

para em seguida experimentar de forma abrupta um amolecimento total, no curso da geração 

de grandes poro-pressões positivas durante o cisalhamento, e terminando por se liquefazer 

mesmo sob uma tensão confinante de 200 kPa, considerada alta. O comportamento é típico de 

material fofo, altamente contrátil. 
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Figura 26. Comparação dos resultados de tensão x deformação dos ensaios triaxiais CIU para PSD1 e PSD2 

(efeito dos finos) sob tensão efetiva de confinamento de 200 kPa. 

Fonte: Painel de Revisão da Barragem de Rejeitos de Fundão, 2016 (modificado). 

 

 
Figura 27. Comparação dos resultados de geração de poro pressão x deformação dos ensaios triaxiais CIU para 

PSD1 e PSD2 (efeito dos finos), sob tensão efetiva de confinamento de 200 kPa. 

Fonte: Painel de Revisão da Barragem de Rejeitos de Fundão, 2016 (modificado). 

 

A Figura 28 mostra os resultados CIU a 200 kPa no espaço q x p’ (MIT). O material 

após atingir resistência de pico (qmax) tem sua trajetória de tensões efetivas movendo-se 

totalmente para a esquerda e para baixo. A envoltória de resistência (não mostrada) obtida nos 

ensaios fornece um ângulo de atrito efetivo de 33°. 



80 

 

 

 

 
Figura 28. Comparação dos resultados do ensaio triaxial CIU para PSD1 e PSD2 (efeito dos finos) no espaço q x 

p’ (MIT), sob tensão efetiva de confinamento de 200 kPa. 

Fonte: Painel de Revisão da Barragem de Rejeitos de Fundão, 2016. 

 

Pelos resultados dos ensaios percebe-se que a variação do índice de vazios inicial 

(Figura 25) combinada com diferentes percentuais de finos (Figura 23) não influenciou no 

comportamento observado (Figura 26 a 28). Os resultados foram praticamente idênticos. 

Observando os resultados apresentados nas Figuras 26 a 28 percebe-se que o material exibe um 

comportamento de material fofo (contrátil), ou seja, de amolecimento, gera grandes poro 

pressões positivas durante o cisalhamento e se liquefaz, mesmo sob uma tensão confinante de 

200 kPa, que é considerada alta. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo trata principalmente do programa experimental utilizado para o estudo 

do comportamento geotécnico e mecânico de rejeitos silto-arenosos de minério de ferro sob a 

luz do fenômeno de ruptura denominado liquefação, além dos aspectos metodológicos da 

pesquisa.  

Embora se assume que o rejeito tenha características comportamentais similares a dos 

solos naturais granulares de transição, é importante ressaltar que esses dois solos (materiais) 

apresentam distinções entre si. Os rejeitos possuem características sui generis e inerentes 

herdadas das ocorrências minerais e processos de beneficiamento dos quais eles derivam e 

também dos métodos de disposição, e que por isso necessitam de mais pesquisas. Portanto, a 

análise experimental requer maiores cuidados e diligências, sobretudo quando se trata do modo 

de deposição e graduação destes materiais, fatores onde as maiores diferenças parecem existir 

entre um solo natural granular de transição e um rejeito silto-arenoso. 

O programa experimental cobre inicialmente aspectos de caracterização e preparação 

da amostra para ensaios através de seleção, preparação, análise geotécnica básica e 

mineralógica do material. Em seguida, passa-se à campanha de ensaios especiais, fundamentada 

em ensaios triaxiais de compressão estáticos não drenados realizados com corpos de provas 

elaborados segundo os métodos de compactação com soquete, MT, e deposição de polpa, SD. 

5.1 METODOLOGIA  

Inicialmente foi realizado um estudo da literatura técnica relacionado aos propósitos 

dessa pesquisa, sendo a mesma guiada essencialmente por duas vertentes:  

 Técnicas experimentais de reconstituição de solos não coesivos, abordando os 

métodos de preparação de amostras mais conhecidos e empregados, e em seguida como estes 

influenciam os resultados e comportamento de tensão-deformação do solo. 

 Avaliação de potencial de liquefação de solos arenosos a partir de ensaios de 

laboratório, investigando-se fatores de influência e parâmetros de análise, com ênfase nos 

resultados de amostras reconstituídas a luz dos diferentes métodos de preparação de corpos de 

prova, submetidas a ensaios triaxiais ou de cisalhamento simples não drenados e estáticos, e o 

papel dos materiais transicionais (solos arenosos com finos e rejeitos de mineração).  
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Paralelo a esse processo, foi feita a preparação do arranjo experimental através da 

reunião, seleção, e confecção dos materiais e equipamentos requeridos para o início dos ensaios, 

além do treinamento para execução dos ensaios triaxiais. Esse processo consistiu mais 

detalhadamente em: 

a) Elaboração de lista, seleção e compra de materiais e/ou equipamentos 

necessários para o desenvolvimento do trabalho, o que corresponde desde luvas a sensores 

como o LVDT. 

b) Confecção de peças adicionais para a formação de corpos de prova. 

c) Estudo do sistema Geocomp, envolvendo funcionamento da prensa (“Loadtrac 

II”) e controladores de pressão (“Flowtrac II”), além do uso de softwares de ensaios (rotina 

triaxial e calibrações).  

d) Caracterização e preparação da amostra para ensaios através de seleção, 

preparação, caracterização geotécnica básica e análise mineralógica do material. 

e) Pesquisa, treinamento e prática das técnicas de preparação de corpos de prova 

abordadas nesse estudo, sendo elas a compactação com soquete (MT), usando a técnica de 

subcompactação (LADD, 1978), e a deposição em polpa, slurry deposition (SD) (CARRARO 

& PREZZI, 2007).  

Em seguida foi iniciada a realização dos ensaios triaxiais, consistindo na execução de 

duas campanhas de ensaios triaxiais estáticos não drenados, a primeira campanha composta por 

corpos de prova confeccionados pelo método MT usando a técnica de subcompactação (LADD, 

1978), e a outra campanha composta por corpos de prova confeccionados pelo método SD 

segundo CARRARO & PREZZI (2007) e modificado por ABREU et al. (2016). Cada 

campanha compreendeu a execução de no mínimo três corpos de prova, variando-se os valores 

de densidade (ou índice de vazios), ensaiados à mesma tensão de adensamento, de 50 kPa.  

Realizaram-se também alguns ensaios à tensão de adensamento de 300 kPa. 

Finalizando essa fase, os resultados foram tratados e apresentados em figuras e tabelas. 

Prosseguiu-se com a interpretação dos resultados à luz das teorias de liquefação e do estudo dos 

métodos de preparação de corpos de prova e sua respectiva influência. Foi feita também uma 

comparação dos resultados obtidos com os da literatura, principalmente aqueles que tratam de 

depósitos de rejeito de mineração. 
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As escritas da dissertação e do artigo técnico ocuparam a parte final da pesquisa, assim 

como suas conclusões e recomendações de trabalhos futuros.   

5.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA BÁSICA, ANÁLISE MINERALÓGICA DO 

MATERIAL DE ENSAIO 

Identificada como Arenoso 01, a amostra utilizada no estudo é um rejeito oriundo de 

uma grande empresa de mineração do Quadrilátero Ferrífero. Ela veio acondicionada num saco 

de 33,59 kg e apresentou teor de umidade médio natural em torno de 5%. Ela foi inicialmente 

seca em estufa e em seguida homogeneizada e quarteada em 12 alíquotas de 2,5 kg, em média, 

no quarteador rotativo de amostras localizado no laboratório de tratamento do Departamento de 

Engenharia de Minas.  

A densidade média dos grãos foi obtida em 2,97 g/cm3 e determinada segundo vários 

procedimentos. Foram realizados ensaios de densidade em picnômetros de 50 ml, 500 ml e 

picnômetro a gás. Devido às diferenças nos resultados, apenas o valor encontrado no 

picnômetro a gás foi considerado, por ser mais preciso. Entretanto, todos os resultados de ensaio 

estão recolhidos no Anexo A.  

Em seguida foi feito o peneiramento úmido, executado de acordo com as normas 

ABNT - NBR 7181, com adição de peneiras com aberturas menores por se tratar de rejeito. 

Uma alíquota foi obtida dos sacos de amostras quarteados: 

 Massa: 306,62 g 

A série de peneiras utilizada foi: 0,425 mm (40#), 0,250 mm (60#), 0,150 mm (100#), 

0,106 mm (150#), 0,075 mm (200#), 0,053 mm (270#), 0,037 mm (400#), >0,037 mm (>400#). 

O material passante na peneira de 400# foi encaminhado para análise granulométrica 

no granulômetro a laser. A curva granulométrica obtida pelos resultados dos ensaios da amostra 

se encontra na Figura 29. Mais informações sobre a determinação das curvas granulométricas 

se encontram no Anexo B. 
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Figura 29. Análise granulométrica comparativa. 

 

Houve uma aproximação muito boa dos resultados. A pequena diferença quando 

combinado o peneiramento à úmido e o granulômetro a laser pode ser explicado pela recorrente 

“cegueira” que ocorre nas peneiras com menor abertura, divergindo assim a quantidade de 

material passante nos dois experimentos.  

No tocante do tamanho das partículas, pode-se considerar o material como fino, uma 

vez que mais de 50% (58% exatamente) da amostra peneirada passa pela peneira 0,075mm 

(#200).  

Além disso, foram realizados ensaios de Limite de Liquidez e de Plasticidade, não se 

obtendo, porém, nenhum limite. Portanto, pode-se inferir que a amostra se trata de um silte 

arenoso com finos não plásticos, classificado como SM na Classificação Unificada. 
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Depois de feita a análise granulométrica da amostra, foram obtidas imagens do 

material retido em cada peneira para fins de reconhecimento visual dos minerais presentes 

(Anexo C). 

A partir da peneira 0,150 mm, o material se torna essencialmente binário, ou seja, 

composto por apenas dois minerais, quartzo e hematita, sendo o quartzo majoritário. À medida 

que o tamanho da abertura das peneiras vai diminuindo, aumenta a quantidade de quartzo e 

diminui a quantidade de hematita.  

Para o passante da peneira 0,037mm, foi realizado um ensaio utilizando o difratômetro 

de raio-X com fins a uma análise mineralógica, uma vez que pelo microscópio não foi possível 

identificar com segurança quais os minerais presentes (Anexo D). Foi encontrado nesse ensaio 

uma quantidade majoritária de quartzo (70,1%), como já previsto, mas também 20% de 

hematita e 3% de goetita. A presença desses minerais corrobora a conclusão feita de que o 

material é não-plástico, pois não há presença de minerais argílicos.    

Finalmente, seguindo a Norma Técnica ABNT MB-3388 foi encontrado a densidade 

seca mínima média igual a 1,55 g/cm3 e seguindo a Norma Técnica ABNT MB-3324 foi 

encontrado densidade seca máxima média igual a 1,73 g/cm3. É bom esclarecer que esses 

limites devem ser tomados com cautela, pois as normas utilizadas teoricamente não se 

aplicariam, já que material da pesquisa apresenta teor de finos em torno de 58%, percentual 

muito maior do que os 12% de finos estipulado como limite nos procedimentos de ensaios. As 

tabelas contendo os valores de índices de vazios máximo e mínimo se encontram no Anexo E.  

5.3 PREPARAÇÃO DE CORPOS DE PROVA PARA ENSAIOS TRIAXIAIS 

Os corpos de prova reconstituídos para a campanha de ensaios triaxiais foram 

preparados segundo dois métodos, compactação com soquete (MT) e deposição de polpa (SD). 

Os procedimentos utilizados e outras informações são descritas a seguir. 

5.3.1 Corpos de prova preparados pelo método MT  

Os elementos de solo para os ensaios triaxiais foram recriados a partir de corpos de 

prova elaborados usando primeiramente a técnica de compactação com soquete (MT) 

convencional e mais comum, e também com a modificação sugerida por LADD (1978), 
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conhecida como subcompactação (“undercompaction”) (item 4.1.7), a fim de melhorar a 

uniformidade do corpo de prova.  

Os materiais e equipamentos utilizados nesta técnica foram: soquete; paquímetro; 

membrana de látex, dimensões Ø 71 mm x 255 mm e espessura 0.3048 mm; dois discos de 

pedra porosa, dimensões Ø 71,5 mm x 10 mm de espessura; o-rings, dimensões Ø 62 mm x 3,5 

mm de espessura; papel filtro comum, dimensões Ø 62 mm, dimensões Ø 71,5 mm; molde 

bipartido, dimensões Ø 72,5 mm x 161 mm; câmara de vácuo marca Prismatec 122 – BCP, 

painel com escala 30" Hg – 760 mm/Hg e vácuo final de 754 mm Hg (a nível do mar); balança 

analítica de massa Marte AS2000C, carga máxima 2kg, divisão de 0,01g, precisão de 0,1 g, 

base, dimensões Ø 62 mm x 30 mm; topcap, dimensões Ø 62 mm x 30 mm. As imagens dos 

equipamentos utilizados estão recolhidas no Anexo F. 

Durante a compactação do material para elaboração do corpo de prova foram utilizadas 

5 camadas contendo a mesma quantidade de material, cada uma possuindo uma altura de 32,2 

cm. A Tabela 3 apresenta o valor da altura e quantidade de ciclos de golpes utilizada para 

compactar cada camada, sendo a primeira camada a mais inferior, e seguindo a técnica de 

subcompactação. 

Tabela 3. Altura e número de golpes por camada. 

 Camadas 

 
1ᵃ 

camada 

2ᵃ 

camada 

3ᵃ 

camada 

4ᵃ 

camada 

5ᵃ 

camada 

Altura 32,2 cm 64,4 cm 96,6 cm 128,8 cm 161 cm 

N° ciclos 

de golpes 
0,8 2,6 4,4 6,2 10 

 

Sabendo-se das possibilidades do método MT (item 4.1.7), a campanha de ensaios 

triaxiais não drenados MT teve como diretriz produzir corpos de prova num espectro de 

densidades que resultasse em liquefação para baixas densidades e baixas tensões efetivas 

iniciais de confinamento, isto é, comportamento contráctil e amolecimento, e também, corpos 

de prova resistentes à liquefação, quando mais densos ou em baixas densidades, mas ensaiados 

a grandes tensões efetivas de confinamento, e, portanto, terem um comportamento dilatante e 

de endurecimento com a deformação. Como se verá no capítulo 6, esses objetivos foram 

alcançados com êxito e serviram também para comparação com a técnica SD. 
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5.3.2 Corpos de prova preparados pelo método SD 

Os elementos de solo foram também recriados a partir de corpos de prova elaborados 

utilizando a técnica de reconstituição para solos arenosos com finos de deposição de polpa (SD) 

conforme sugerido por CARRARO & PREZZI (2007), com modificações e adições de ABREU 

et al. (2016) (item 4.1.3) e outras desenvolvidas nesta pesquisa.  

Os materiais e equipamentos utilizados nesta preparação foram: paquímetro; tubo 

cilíndrico de acrílico, dimensões 70,0 (diâmetro externo) e 60,0 (diâmetro interno) x 1000 mm 

(altura); 2 rolhas de  látex de tamanho 70,0 x 55,0 x 67,0 mm, sendo uma rolha perfurada com 

um tubo pequeno com válvula transpassada no seu eixo; membrana de látex, dimensões Ø 71 x 

255 mm e espessura 0.3048 mm; dois discos de pedra porosa, dimensões Ø 71,5 mm x 10 mm 

de espessura; o-rings, dimensões Ø 62 mm x 3,5 mm de espessura; papel filtro comum, 

dimensões Ø 71,5 mm; molde bipartido dimensões Ø 72,5 mm x 161 mm; colar de alumínio 

(dimensões detalhadas no Anexo G); prato coletor de alumínio (dimensões detalhadas no anexo 

G); câmara de vácuo marca Prismatec 122 – BCP painel com escala 30" Hg – 760 mm/Hg e 

vácuo final de 754 mm Hg (a nível do mar); balança analítica de massa Marte AS2000C, carga 

máxima 2kg, divisão de 0,01g, precisão de 0,1 g; base, dimensões Ø 62 mm x 30 mm; topcap, 

dimensões Ø 62 mm x 30 mm. As imagens dos equipamentos utilizados estão recolhidas no 

Anexo F. 

5.4.2.1 Procedimentos 

Em resumo, a técnica SD de KUERBIS & VAID (1988) consiste na reconstituição de 

amostras de misturas de silte e areia. Neste processo, uma suspensão compreendendo silte e 

areia misturados numa concentração desejada é vigorosamente agitada num tubo cilíndrico 

fechado. Imediatamente após a agitação, o tubo é rapidamente transferido para dentro de um 

molde de amostra e, em seguida, é retirado do molde, depositando dentro do volume do molde 

a polpa misturada. Depois de decantado e adensado por peso próprio, a coluna de material 

formada dentro do molde é preparada para se obter o corpo de prova de ensaio. 

A preparação de corpos de provas, portanto, seguiu inicialmente o procedimento SD 

sugerido por ABREU et al. (2016) e CARRARO & PREZZI (2007), ilustrada na Figura 5 

contida no item 4.1.11 junto com sua respectiva descrição.   
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5.4.2.2 Modificações da técnica SD por ABREU et al. (2016) 

No método de CARRARO & PREZZI (2007), o tubo cilíndrico é virado de cabeça 

para baixo e baixado dentro do molde. Nesse caso, o papel de filtro e pedra porosa devem estar 

em perfeito contato com o material da coluna para gerar junto com ela sucção no tombamento. 

Segundo ABREU et al. (2016) esta condição de sucção e sua permanência até a colocação do 

tubo virado no molde mostrou-se de difícil obtenção. ABREU et al. (2016) fizeram uma 

modificação no procedimento ao colocar a base e o molde de cabeça para baixo no topo do tubo 

de acrílico preenchido com a polpa, e então retornaram o conjunto para a posição normal da 

base triaxial, deixando o cilindro de cabeça para baixo no final do procedimento.  

Logo, o procedimento descrito no item 4.1.11 deve ser alterado na letra “j”, passando 

a ter a seguinte redação:  

j. Colocar a base e o molde de cabeça para baixo na parte superior do tubo 

cilíndrico de acrílico preenchido com a mistura de solo (e coroado com papel filtro e pedra 

porosa). Voltar o conjunto para a posição normal da base triaxial, deixando o cilindro de cabeça 

para baixo. 

5.4.2.3 Modificações adicionais da técnica SD 

As modificações propostas por ABREU et al. (2016) na letra “j” do procedimento SD 

original ainda foram difíceis de seguir dentro desta pesquisa, de modo que nos ensaios aqui 

realizados, outra modificação foi proposta. A base continuou a ser colocada de cabeça para 

baixo no topo do cilindro, mas a membrana que já estava fixada na base através do o-ring deve 

ser introduzida e estendida por fora do tubo com a polpa, envolvendo o cilindro até se 

encaixarem perfeitamente a base e topo da coluna. Apenas nesse momento o molde é montado 

no sistema de cabeça para baixo. Devido ao tempo que o cilindro fica na posição invertida 

ocorrerá sedimentação e provável segregação, com a parte mais fina na altura que forma o corpo 

de prova após a inversão do conjunto. Deve-se, então com o sistema completo (base, molde e 

cilindro) tombá-lo mais algumas vezes, agitando-o novamente e golpeando a parede com 

martelo de borracha ou com a mão fechada se houver embuchamento de modo a restabelecer a 

mistura homogênea da polpa. Todo o cuidado deve ser tomado para não desencaixar as partes, 

evitando-se o vazamento de material. Após esta montagem e re-agitação, todo o sistema deve 

retornar à posição normal da base triaxial, deixando o cilindro de cabeça para baixo. Deve-se 
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então dobrar a membrana na parte superior do molde e ligar a linha de vácuo ao molde para que 

haja aderência da membrana à parede interna do molde. Retomar o procedimento na letra “k”. 

Todas essas etapas estão apresentadas nas Figuras 30 a 41. 

           

           

 

Figura 30. Papel filtro e pedra porosa 

sobre o cilindro. 

Figura 31. Membrana fixada na 

base pelo o-ring. 
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Figura 34. Molde sendo 

encaixado de cabeça para baixo 

no cilindro e base. 

Figura 35. Cinta do molde 

fixada. 

Figura 33. Membrana 

encamisando o cilindro. 
Figura 32. Membrana encaixada. 
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Figura 39. Leves batidas no 

cilindro para evitar material 

preso. 

 

Figura 37. Re-agitação do 

sistema completo montado. 

 

Figura 38. Sistema 

reposicionada na bancada. 

 

Figura 36. Re-agitação do 

sistema completo montado. 



92 

 

 

 

         

 

 

Duas medidas foram tomadas de modo a permitir a realização dos ensaios e melhorar 

acessoriamente o procedimento. Foram confeccionados o colarinho de alumínio e um prato 

coletor também de alumínio. O colar de alumínio é útil porque depois de retirar o tubo de 

acrílico, permite uma altura extra de material confinado antes do arrasamento final da coluna 

na altura da borda do molde, o que pode ser observado nas Figuras 42 e 43.  

Figura 40. Cilindro acrílico 

preenchido com polpa. 

 

Figura 41. Sistema montado 

mostrando a membrana envolvendo 

o cilindro. 
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Sobre a outra peça, o prato coletor de alumínio, este ajuda a armazenar o material 

aparado, evitando derramar muito material descartado sobre o equipamento, o que torna o 

procedimento mais prático, mais rápido e mais limpo, o que pode ser observado na Figura 44. 

Figura 43. Preparação de corpo de prova 

utilizando o colar de alumínio e o prato 

coletor de alumínio. 

 

Figura 42. Supressão do colar de 

alumínio. 
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Figura 44. Aparagem final do material e limpeza.  

 

5.4.2.4 Resultados e comentários gerais da técnica SD 

O resultado da aplicação da técnica SD com as condições descritas no item 5.4.2 foi 

capaz de produzir corpos de prova dentro de certa faixa de densidade. A mínima densidade seca 

obtida foi de 1,54 g/cm3, e não foram testadas densidade superiores a 1,61 g/cm3. A Figura 45 

mostra a relação existente entre a densidade total da polpa e a densidade seca dos corpos de 

provas obtidos para cada ensaio. Percebe-se que a densidade seca do corpo de prova guarda 

certa proporção à densidade total da polpa. Quanto menor o teor de sólidos da polpa menor 

também será a densidade seca do corpo de prova. Não se buscou nesta pesquisa quais seriam 

os limites possíveis de densidade seca para corpos de prova formados por SD, apenas pode-se 

observar que a limitação para densidades menores parece ficar por conta da altura do tubo.  
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Figura 45. Densidade seca dos corpos de prova ensaiados x densidade total da polpa. 

 

 

Um comentário importante sobre o procedimento SD e o material utilizado nesta 

pesquisa seria situá-los diante de alguns dos trabalhos reportados na literatura e recolhidos na 

revisão bibliográfica (item 4.1.3). ISHIHARA et al. (1978) foram os primeiros autores a 

apresentarem uma técnica de SD para areia siltosa e silte arenosa, mas seus corpos de prova 

não eram muito homogêneos para valores de teor de finos entre 30% e 80%. Uma versão desta 

técnica foi usada tempos depois para preparar amostras triaxiais de areias contendo até 20% de 

silte não plástico conforme SALGADO et al. (2000). Outros trabalhos de areias contendo 

pequenas quantidades de material fino não plástico foram executados com sucesso (CARRARO 

et al. 2003; CARRARO et al. 2005; MURTHY et al., 2007) ou finos plásticos (CARRARO 

2004). Portanto, é importante notar que amostras com alto teor de finos como o apresentado 

neste trabalho (58%) definem uma condição sem precedentes na comparação com a técnica 

original de polpa.  

Um comentário também relevante é no tocante às densidades obtidas para os corpos 

de prova SD em comparação com índices de vazios limites obtidos de procedimentos padrão 

da ABNT, que limita os finos em 12%. A classificação de compacidade pode ficar 

comprometida ou não conclusiva, como será discutido no item 6.3.5. 
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5.4 ENSAIOS TRIAXIAIS ESTÁTICOS ADENSADOS ISOTROPICAMENTE NÃO 

DRENADOS (CIU) 

Para a realização dos ensaios triaxiais estáticos adensados não drenados foi utilizado 

o equipamento da empresa americana Geocomp num sistema contendo: 

 Programa Triaxial para controle totalmente automatizado e confecção de 

relatórios de ensaios triaxiais do tipo UU, CU, CD e Trajetória de Tensões Qualquer.  

 LoadTrac-II, prensa triaxial de 45 kN de reação, possuindo embutido um sistema 

de controle, componentes para gerar força no corpo de prova, medi-la e o seu respectivo 

deslocamento. A estrutura de carga aloja um micromotor de passo de alta velocidade e precisão 

que move a placa de carregamento e, assim, permite a aplicação de uma carga vertical ao corpo 

de prova do solo. Um painel de controle integrado à uma CPU exclusiva usa leituras dos 

transdutores de força e deslocamento (LVDT) para determinar quais sinais devem ser enviados 

para o motor de passo. A placa de controle é capaz de aplicar um novo incremento de carga 

vertical dentro de um segundo e manter com precisão essa carga enquanto monitora o 

deslocamento. Uma tela LCD e um teclado na parte frontal do painel permite que o usuário 

controle manualmente as operações e monitore o “status” do sistema. O programa que roda no 

computador é usado para exibir os resultados do ensaio em tempo real e para editar os resultados 

do ensaio e produzir um relatório após a conclusão do ensaio. A Figura 46 é uma imagem 

exemplo da tela de controle da fase de cisalhamento do software, a Figura 47 é uma imagem 

exemplo dos gráficos que o software apresenta na fase de cisalhamento e a Figura 48 é uma 

imagem deste equipamento. 
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Figura 46. Tela de controle da fase de cisalhamento do software Geocomp para ensaio Triaxial. 

 

 
Figura 47. Gráficos da fase de cisalhamento do software Geocomp para ensaio Triaxial 
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Figura 48. Prensa triaxial Geocomp modelo LoadTrac II. 

 

 FlowTrac-II, duas unidades que contêm embutidas um sistema de controle e 

componentes para gerar pressão no corpo de prova e na célula triaxial (câmara), e para controle 

e medição de mudanças nos valores de pressão e volume. A bomba de fluxo, que regula a 

pressão e o volume na célula triaxial, abriga um micromotor de passo de alta velocidade e 

precisão que move um pistão em um cilindro cheio de água. Uma placa de controle integrada 

com uma CPU exclusiva usa leituras do transdutor de pressão montado no final do cilindro para 

determinar quais sinais devem ser enviados para o motor de passo. O número de etapas do 

motor é usado para calcular a mudança de volume. As válvulas solenóides de duas vias são 

usadas para controlar a direção do fluxo para a célula ou corpo de prova (válvula de saída) e a 

operação manual de enchimento / drenagem (válvula de suprimento). O FlowTrac-II é capaz de 

manter uma pressão desejada dentro de 0,35 kPa (0,05 psi) enquanto monitora as mudanças de 

volume dentro de 0,001 cc. Os incrementos de pressão podem aumentar e diminuir em qualquer 

padrão por qualquer valor, sem exceder os limites do sistema (1379 kPa), conforme 

especificado pelo usuário, mesmo enquanto um ensaio está em andamento. Uma tela LCD e um 

teclado na parte frontal do painel de cada uma das unidades permitem que o usuário possa 

controlar manualmente as operações e monitore o seu respectivo status. A Figura 49 é uma 

imagem deste equipamento. 
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Figura 49. Dispositivo de geração de pressão e medição de volume da Geocomp, modelo FlowTrac II. 

 

 Célula para ensaio triaxial do fabricante Gilson Company. Câmara que confina 

o corpo de prova a ser ensaiado usando a LoadTrac e as duas FlowTrac, apresenta 2 saídas de 

drenagem de topo e duas de base, além de uma comunicação para pressurização da câmara. 

Todas as saídas são munidas de válvulas, exceto a linha de pressão da célula. O interior da 

câmara de 121 mm x 273 mm é construído em acrílico transparente. O pistão de carga de 

precisão é feito de aço inoxidável polido e possui rolamentos lineares de esferas lubrificados e 

vedados internamente, garantindo que o atrito seja muito baixo. O design da célula também 

possui válvulas esféricas de troca de volume zero e uma pressão operacional máxima de 1035 

kPa (150 psi ou 10,3 bar). A Figura 50 é uma imagem deste equipamento. 
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Figura 50. Célula triaxial Geocomp, modelo 3400 

 Load Cell fabricante CAS SBA tipo S, é uma célula de carga do tipo transdutor 

de tensão que converte unidades de força em uma saída elétrica mensurável. Capacidade 44,48 

kN e calibrada pela última vez em 12 de Setembro de 2014. 

 LVDT fabricante Novotechnik tipo TR - 0050, é um sensor de posição que 

possui um dispositivo mecatrônico que converte movimento mecânico em sinal elétrico. O sinal 

é usado em um sistema de controle de movimento para permitir o posicionamento preciso de 

um componente da máquina quando em movimento. Capacidade 75 mm, calibrado pela última 

vez em 24 de Janeiro de 2018. 

 Windows XP, é o sistema operacional do computador, mas o programa pode ser 

executado em versões mais recentes do Windows.  

A rotina de ensaio de cisalhamento triaxial sugerida no manual do fabricante (Triaxial 

User’s Manual, Geocomp 2013) e que tem partes dela programadas segue a norma ASTM 

D4767-11 e no geral está muito próxima daquela descrito no item 4.2, com etapas de saturação, 

adensamento e cisalhamento. Primeiramente com a câmara já enchida com água e o corpo de 

prova em seu interior preparado segundo as técnicas MT ou SD descritas anteriormente, a 

câmara é então pressurizada a 20 kPa por meio da unidade de pressões do sistema Geocomp 

(FLOWTRAC II), com as válvulas de drenagem interna do corpo de prova ainda fechadas. A 
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seguir faz-se a conexão das drenagens internas do corpo de prova triaxial com o sistema 

Geocomp de pressões. Inicia-se, então a rotina inicialização, seguida da saturação e medição 

do parâmetro B com o programa específico para ensaios triaxiais do equipamento Geocomp 

(item 4.2.3). Nesta parte do procedimento o programa controla as contrapressões e medidas do 

parâmetro B. Foi definida que a etapa de saturação por contrapressão fosse realizada até valores 

de B iguais ou superiores a 0.95. Terminada essa fase, o controle do equipamento Geocomp 

passa automaticamente o ensaio para a fase de adensamento. Nesta etapa, nesta pesquisa, foi 

escolhido realizar-se o adensamento de forma isotrópica, embora fosse também possível 

realiza-lo de forma anisotrópica. A tensão efetiva de 50 kPa para adensamento foi utilizada para 

maioria dos ensaios por ser baixa e permitir a eventual liquefação conforme relatos da literatura 

(item 4.3.7.2). A finalização do adensamento é feita automaticamente com o programa 

calculando t95, o que dura aproximadamente 60 minutos. Com o corpo de prova adensado, o 

programa muda automaticamente para a fase de cisalhamento não drenado a uma velocidade 

especificada até a deformação axial limite de 20%, o que dura aproximadamente 2 horas. Para 

a escolha da velocidade, foram utilizados os critérios sugeridos por HEAD (1986) com base na 

curva de adensamento no tempo, a qual foi estabelecida em 0,16% / min.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados os resultados das campanhas de ensaios triaxiais 

estáticos de compressão axial, adensados isotropicamente, não drenados, ou seja, ensaios CIU, 

em amostras reconstituídas usando os métodos de compactação com soquete (MT) e de 

deposição em polpa (SD). Os resultados foram interpretados à luz da teoria clássica de 

resistência ao cisalhamento de areias e também de acordo com o conhecimento existente sobre 

avaliação de potencial de liquefação estática com base em ensaios de laboratório. 

6.1 ENSAIOS TRIAXIAIS SOBRE CORPOS DE PROVA FORMADOS POR 

COMPACTAÇÃO COM SOQUETE (MT) 

6.1.1 Execução dos ensaios triaxiais MT 

Os corpos de provas elaborados segundo a técnica MT para ensaios triaxiais passaram 

por uma saturação inicial por percolação fora da câmara utilizando uma diferença de potencial 

entre uma fonte de água e o corpo de prova. Esse processo foi feito de baixo para cima com 

pequeno gradiente hidráulico de modo a se evitar liquefação. Esse procedimento de saturação 

externa, apesar de necessário e difundido em rotinas laboratoriais mostrou-se ainda pouco 

relevante e eficaz, uma vez que ao iniciar a fase de saturação, o valor do parâmetro B de 

Skempton (item 4.2.3.1) inicial foi abaixo de 0,1 para todos os corpos de prova MT. A solução 

para a saturação completa foi então alcançada por meio de etapas incrementais de 

contrapressão. Esta etapa se mostrou extremamente lenta e demorada, levando dias para 

finalizar. A saturação necessária, que significa valores de B em torno de 0,95 (item 4.2.3.1), foi 

atingida com uma contrapressão em torno de 710 kPa, valor este considerado alto. Os corpos 

de prova foram então adensados isotropicamente sob tensão de 50 kPa ou 300 kPa. Para a fase 

de cisalhamento, adotou-se a velocidade correspondente à taxa de 0,16% / min, com base nos 

dados de adensamento, até a amostra atingir uma deformação axial de 20%, durando o ensaio 

aproximadamente duas horas. 

6.1.1 Resultados dos ensaios triaxiais MT – densidades baixas 

A Figura 51 mostra o comportamento da tensão desviadora e do excesso de poro-

pressão em função da deformação axial em ensaios triaxiais adensados isotropicamente e não 

drenados, para corpos de prova MT com densidades iguais a 1,48 g/cm3 e 1,51 g/cm3. Segundo 

estudos revisados na literatura, o comportamento das curvas para ensaios não drenados com 
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carregamento monotônico mostrados na Figura 51 seguem um padrão associado a elementos 

de solo no estado fofo (contrátil), que gera grandes poro-pressões positivas durante o 

cisalhamento e se liquefaz atingindo o regime permanente de deformação (SS). Além disso, 

percebe-se que o excesso de poro pressão para ambos os corpos de prova aumenta rapidamente 

até se estabilizar em um valor próximo de 50 kPa. 

 
Figura 51. Resultados de ensaios triaxiais adensado e não drenado utilizando a técnica de preparação de amostra 

por compactação com soquete MT para corpos de prova com densidade em torno de 1,50 g/cm3. 

 

Os mesmos ensaios triaxiais adensados isotropicamente e não drenados, para corpos 

de prova com densidades iguais a, 1,48 g/cm3 1,51 g/cm3 têm seus resultados plotados em 

termos de trajetória de tensões, espaço p’ x q segundo MIT, na Figura 52. Percebe-se que todos 

os dois ensaios resultaram em curvas com o mesmo comportamento, ou seja, dobrando-se para 

a esquerda, atingindo um pico de resistência, e terminando com um estado completo de 
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liquefação (tensão efetiva nula). Segundo a literatura, quando a curva se desenvolve orientando-

se para apenas para esquerda até a ruptura, isso significa o surgimento de poro- pressões 

positivas com os materiais se comportando de forma contrativa e com caráter de amolecimento. 

 
Figura 52. Resultados de ensaios triaxiais CIU no espaço de trajetória de tensões (MIT) para corpos de prova MT 

com densidade em torno de 1,50 g/cm3. 

 

6.1.2 Resultados dos ensaios triaxiais MT – densidades intermediária e superior 

Outros ensaios CIU com corpos de prova criados pelo método MT com densidades 

superiores foram também executados. A Figura 53 apresenta os resultados das curvas de tensão 

desviadora e do excesso de poro-pressão em função da deformação axial para corpos de prova 

com densidades 1,56 e 1,59 g/cm3. Analisando os resultados com base na literatura, verifica-se 

que ambos os corpos de prova apresentam um pico de resistência a pequenas deformações 

(menos de 1%) para depois terem comportamentos bem distintos. O corpo de prova com 

densidade de 1,56 g/cm3 depois do pico experimenta ligeiro amolecimento numa faixa grande 

de deformação (liquefação limitada) para depois iniciar um processo de endurecimento lento e 

gradual, caracterizando um regime quase permanente de deformação (QSS) (item 4.3.4). Por 

sua vez, o corpo de prova de 1,59 g/cm3, após o pico inicial de resistência, gera baixos valores 

de poro pressão positiva e à medida que aumenta a deformação gera grandes valores de poro 

pressão negativa durante o cisalhamento, aumentando, assim, sua resistência à liquefação, e 

apresentando um comportamento de endurecimento, ou seja, dilatante.  
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Figura 53. Resultado de ensaios triaxiais adensado e não drenado utilizando a técnica de preparação de amostra 

por compactação com soquete MT para corpos de prova com densidade de 1,56 g/cm3 e 1,59 g/cm3. 

 

 

Na Figura 54, os resultados dos ensaios triaxiais MT para corpos de prova 1,56 e 159 

g/cm3 estão plotados no espaço de trajetórias de tensão. É visual que em ambos os ensaios as 

trajetórias de tensões passam pela linha de transformação de fase PTL (item 4.3.6 e também 

LADE & YAMAMURO, 1996), típicas de areias com compacidade fofa e medianamente 

compacta a baixas tensões de confinamento, e encenando uma liquefação limitada no caso da 

amostra de densidade intermediária (1,56 g/cm3). 
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Figura 54. Resultados dos ensaios triaxiais CIU no espaço de trajetória de tensões (MIT) para corpos de prova 

MT com densidade de 1,56 g/cm3 e 1,59 g/cm3. 

 

Nas Figuras 55 a 57 são apresentados os resultados de todos os ensaios MT, adensados 

sob tensão confinantes de 50 kPa (já mostrados) e também o ensaio adensado sob tensão de 300 

kPa. Nos ensaios com material com densidades baixas de 1,48 g/cm3; 1,51 g/cm3 e 1,52 g/cm3 

percebe-se o atingimento de um regime permanente de deformação (item 4.3.4) e para a 

densidade de 1,56 g/cm3 (fofo a medianamente compacto) o começo de um regime quase 

permanente de deformação (item 4.3.4). Já para o corpo de prova de maior compacidade, 

densidade de 1,59 g/cm3, configura-se o comportamento dilatante e de endurecimento. Em 

resumo, o aumento da densidade produz uma mudança do comportamento contráctil, de 

amolecimento (liquefável), para o dilatante, com endurecimento (resistente à liquefação), 

passando por um estado intermediário de ligeiro amolecimento, e liquefação limitada. Verifica-

se ainda que para o ensaio sob tensão confinante de 300 kPa apesar de ser executado para um 

corpo de prova de baixa densidade (1,52 g/cm3), o amolecimento ocorre, mas é limitado, e a 

liquefação geral não ocorre. Isso corrobora a experiência de que o aumento da tensão confinante 

aumenta também a resistência à liquefação (item 4.3.7.2 e YAMAMURO & LADE, 1997). 

A Figura 57 mostra com mais detalhes os aspectos de comportamento relatados acima, 

mas também permite inferir uma envoltória a grandes deformações para esse material arenoso, 

independentemente da densidade. Essa envoltória é sugerida pelo ensaio do corpo de prova 

mais denso (1,59 g/cm3) e pela convergência a uma inclinação comum de todas as outras 
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trajetórias de tensão para grandes deformações. Essa envoltória aparentemente passa pela 

origem e faz um ângulo ’ no espaço q x p’ de 27, o que daria um ângulo de atrito efetivo ’ 

= 30,6.   

 

 

 
Figura 55. Resultado de todos os ensaios triaxiais adensados e não drenados utilizando a técnica de preparação 

de amostra por compactação com soquete MT. 
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Figura 56. Resultado dos ensaios triaxiais CIU de todos os ensaios triaxiais adensados e não drenados utilizando 

a técnica de preparação de amostra por compactação com soquete (em detalhe). 
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Figura 57. Resultados dos ensaios triaxiais CIU no espaço de trajetória de tensões (MIT) para todos os corpos de 

prova MT (em detalhe). 

 

6.2 ENSAIOS TRIAXIAIS SOBRE CORPOS DE PROVA FORMADOS POR DEPOSIÇÃO 

DE POLPA (SD) 

6.2.1 Execução dos ensaios triaxiais SD 

Os corpos de provas elaborados segundo a técnica SD para ensaios triaxiais passaram 

também por uma saturação inicial por percolação fora da câmara triaxial (mesmo procedimento 

da preparação dos corpos de prova MT), seguido depois por etapas incrementais de 

contrapressão. A saturação pôde ser avaliada através da medição do parâmetro B de Skempton 

(item 4.2.3.1). O valor B imediatamente após a saturação inicial por percolação apresentou um 

valor de parâmetro B cerca de 0,6, avaliado como um alto grau inicial de saturação, comparando 

com a técnica MT, mas ainda não o suficiente para atingir a saturação necessária. A saturação 

desejada, que significa valores de B em torno de 0,95 (item 4.2.3.1), foi atingida por 

contrapressão em torno de 350/450 kPa, valores bem inferiores àqueles utilizados na técnica 

MT. Os corpos de prova foram então adensados isotropicamente para uma tensão efetiva de 50 

kPa ou 300 kPa. 

A taxa de cisalhamento de ensaio foi estabelecida em 0,16% / min, com base nos dados 

de adensamento, e os ensaios foram terminados na deformação axial de 20%, o que levou 
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aproximadamente duas horas. Este procedimento seguiu o mesmo utilizado para os ensaios com 

corpos de prova MT. 

6.2.1 Resultados dos ensaios triaxiais SD 

As Figuras 58 e 59 mostram o comportamento da tensão desviadora e do excesso de 

poro pressão em função da deformação axial em ensaios triaxiais adensados e não drenados 

para corpos de prova com densidade entre 1,54 g/cm3 a 1,61 g/cm3 adensados isotropicamente 

sob tensão de 50 kPa ou 300 kPa. Em todos eles percebe-se o atingimento de um pico inicial de 

resistência a pequenas deformações (<1%) e depois um crescimento gradual da resistência, mas 

a taxas crescentes com a deformação. As poro-pressões atingem um máximo positivo para 

pequenas deformações para depois inverterem a tendência com todos os ensaios terminando 

com excesso de poro-pressões negativos.  

Segundo estudos da literatura recolhidos no capítulo 4, as curvas para ensaios não 

drenados com carregamento monotônico mostrado nas Figuras 58 e 59 segue um padrão 

associado a elementos de solos que apresentam endurecimento com a deformação, e 

comportamento dilatante, que, a princípio, gera baixos valores de poro pressão positiva e à 

medida que aumenta a deformação gera grandes valores de poro pressão negativa durante o 

cisalhamento, aumentando, assim, sua resistência à liquefação. Percebe-se que não houve 

comportamento de amolecimento com a deformação, ou comportamento contráctil como 

ocorreu usando técnicas de compactação com soquete para densidades baixas e intermediária. 

Resultados similares também foram relatados por outros pesquisadores que concluíram que 

corpos de prova produzidos por deposição em polpa são propensos a exibir um padrão mais 

dilatante independentemente se a sedimentação de partículas resultasse em amostras mais fofas, 

ou de baixas densidades (YAMAMURO & WOOD 2004). 
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Figura 58. Resultado de ensaio triaxial adensados e não drenado utilizando a técnica de preparação de 

amostra por deposição em polpa. 
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Figura 59. Resultado de ensaio triaxial adensados e não drenado utilizando a técnica de preparação de 

amostra por deposição em polpa (em detalhe). 

 

No comparativo de ensaios com diferentes tensões de adensamento, verifica-se que 

para o ensaio realizado sob tensão efetiva confinante de 300 kPa foi obtido um pico de 

resistência inicial a pequena deformação, como já comentado, com valores de tensão desviadora 

e excesso de poro pressão maiores que àqueles executados com corpos de prova a uma tensão 

confinante de 50 kPa.  

As Figuras 60 e 61 mostram os resultados dos ensaios SD no espaço p’ x q (MIT) de 

trajetória de tensões.  Percebe-se que todos os 4 ensaios resultaram em curvas com o mesmo 

comportamento, independente da diferença de densidade ou tensão de adensamento, ou seja, 
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primeiramente dobrando levemente para a esquerda, como já observado anteriormente, gerando 

baixos valores de poro pressão positiva, e depois, à medida que aumenta a deformação, a 

trajetória dobra para a direita mantendo uma mesma inclinação, gerando grandes valores de 

poro pressão negativa durante o cisalhamento e revelando um comportamento dilatante e de 

endurecimento. Interessante notar que a grandes deformações, as trajetórias de tensões de todos 

os ensaios se superpõem, caracterizando um estado limite de resistência, cuja reta de ajuste 

passa pela origem e tem uma inclinação  no espaço q x p´ de 27, o que equivale a um ângulo 

de atrito efetivo de 30,6, resultados esses iguais aos dos corpos de prova MT. 

As Figuras 60 e 61 permitem traçar a linha de transformação de fase (PTL), que passa 

pela origem e tem uma inclinação em torno de 24°. 

 

Figura 60. Resultados no espaço p’ x q de trajetória de tensões (MIT) utilizando a técnica de 

preparação de amostra por deposição em polpa (SD) (em detalhe). 
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Figura 61. Resultados no espaço de trajetória de tensões (MIT) utilizando a técnica de preparação de amostra por 

deposição em polpa (SD) e linha PTL. 

6.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS TRIAXIAIS CONSIDERANDO 

AS TÉCNICAS MT E SD 

Para ajudar na comparação das técnicas MT e SD é importante ter uma visão geral das 

densidades secas obtidas por ambos os métodos e os comportamentos observados no tocante à 

liquefação, considerando apenas os ensaios com tensão efetiva confinante inicial de 50 kPa. 

Nesse sentido, primeiramente, um resumo da campanha MT é dado a seguir, começando pelos 

de menor densidade:  

 Corpos de prova com densidades seca de 1,48 e 1,51 g/cm3 se liquefizeram 

durante o ensaio, com perda total de resistência, atingindo a condição também conhecida como 

de regime permanente de deformação (SS); 

  Corpo de prova com densidade seca de 1,56 g/cm3 teve liquefação limitada, com 

certo grau de amolecimento (QSS), que no seu maior nível permaneceu constante durante uma 

faixa expressiva de deformações, mas que a grandes deformações mostrou ter um 

endurecimento, com aumento da resistência à liquefação; 
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 Corpo de prova com densidade 1,59 g/cm3 não apresentou nenhuma redução de 

resistência e a partir de um pico a pequenas deformações mostrou endurecimento com 

comportamento fortemente dilatante. 

Com relação à campanha SD, a menor densidade obtida foi 1,54 g/cm3, seguida depois 

por 1,57, e 1,61 g/cm3. Em todos os ensaios não foi observada nenhuma diminuição da 

resistência mobilizada com a deformação, e depois de um pico de resistência a pequenas 

deformações, observou-se um endurecimento crescente, e comportamento dilatante. 

Curiosamente, o comportamento dilatante e endurecimento foi maior para o corpo de prova de 

menor densidade e vice-versa. 

Pelo referido acima, tem-se que o método SD produziu amostras com resistência a 

liquefação; já o método MT, a liquefação total ocorre para baixas densidades, e liquefação 

parcial pôde ser constatada até para o corpo de prova com densidade superior àquela de menor 

densidade do método SD. Esta última constatação é examinada a seguir (item 6.3.1). 

6.3.1 Comparação de baixas e médias densidades  

Observando as Figuras 62 a 64, pode-se perceber comportamentos diferentes e 

conflitantes para um mesmo elemento de solo recriado segundo métodos distintos, MT e SD. 

Primeiramente, é possível obter corpos de prova com comportamento de liquefação pelo 

método MT para baixas densidades (1,48 e 1,51 g/cm3). Para densidades intermediárias (1,54 e 

1,56 g/cm3), os dois métodos produzem comportamentos muito distintos. O SD, com densidade 

menor (1,54 g/cm3) e resistente à liquefação contrasta com o comportamento com liquefação 

limitada de um corpo de prova mais denso (1,56 g/cm3) formado pelo MT. Essa diferença de 

comportamento somente pode ser atribuída ao método utilizado para reconstituição das 

amostras, confirmando observações semelhantes de outros autores (item 4.3.7.3). 
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Figura 62. Comparação dos resultados de ensaios triaxiais adensados e não drenados utilizando as técnicas de 

preparação de amostra MT e SD para baixas e médias densidades. 
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Figura 63. Comparação de resultados de ensaios triaxiais CIU no espaço de trajetória de tensões (MIT) 

utilizando as técnicas de preparação de amostra MT e SD para baixas e médias densidades. 

 

 

 
Figura 64. Comparação de resultados de ensaios triaxiais CIU no espaço p’ x q de trajetória de tensões (MIT) 

utilizando as técnicas de preparação de amostra MT e SD para baixas e médias densidades (em detalhe). 

6.3.2 Comparação de densidades mais elevadas 

Comparam-se agora comportamentos dos corpos de provas mais densos (1,59 g/cm3 e 

1,61 g/cm3) preparados segundo os dois métodos. As Figuras 65 e 66 permitem algumas 

considerações. Percebe-se que os dois corpos de prova mostram resistência à liquefação, têm 
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endurecimento com a deformação, e são dilatantes, sendo estas características mais marcantes 

no corpo de prova preparado por MT. 

 

Figura 65. Comparação dos resultados de ensaios triaxiais adensados e não drenados utilizando a 

técnica de preparação de amostra MT e SD para densidades mais elevadas. 
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Figura 66. Comparação de resultados de ensaios triaxiais CIU no espaço p’ x q de trajetória de tensões (MIT) 

utilizando a técnica de preparação de amostra MT e SD para densidades mais elevadas. 

 

6.3.3 Comparação geral de todos os ensaios – Resistência de pico inicial e PTL e FLS  

Revisitando as Figuras 62 e 65, percebe-se primeiramente que corpos de prova 

preparados usando o mesmo material, mas sob métodos diferentes, possuem picos de resistência 

iniciais similares em suas curvas de tensão-deformação e trajetória de tensões. O que significa 

que o pico de resistência mínimo do solo é praticamente independente da estrutura (“fabric”). 

Uma vez que esse estado de tensões-deformação vá além desse pico de resistência, situação 

também conhecida como transformação de fase (“phase transformation”) (item 4.3.6), 

entretanto, o efeito da preparação de amostra é manifestado e a resistência que segue a maiores 

deformações varia de acordo com a estrutura de partículas (“fabric”) do solo como relatado 

também por ZLATOVIC e ISHIHARA (1997).   

A Figura 67 mostra as linhas que representam PTL e FLS para os corpos de prova MT. 

Obtém-se ângulo igual a 29° na transformação de fase PTL (item 4.3.6) e igual a 19° para a 

superfície de liquefação estática FLS (item 4.3.5). No entanto, deve ser entendido que essa 

inclinação não pode ser usada de maneira semelhante a um ângulo de atrito convencional 
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(LADE e YAMAMURO 2011). A Figura 68 mostra os resultados de regime permanente e PTL 

e para corpos de prova de baixa densidade. 

 
Figura 67. PTL e FLS dos corpos de prova MT. 
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Figura 68. PTL dos corpos de prova muito fofos.  

 Em relação ao método SD, em todas as faixas de densidade, temos um comportamento 

dilatante e de endurecimento com excessos de poro-pressão negativos, essas características 

estão ligadas a uma resistência à liquefação. Por não apresentarem suavização das tensões, e 

consequentemente uma transformação de fase, o plano de uma possível liquefação estática 

(FLS) não pode ser definido, pois as tensões desviadoras aumentando progressivamente. 

6.3.4 Comparação geral de todos os ensaios – Grandes deformações 

A Figura 69 apresenta no espaço p’ x q os resultados de todos os ensaios realizados 

variando-se o método de reconstituição de corpos de prova, densidade seca, e tensão efetiva de 

confinamento inicial. Verifica-se que as trajetórias de tensões na finalização dos ensaios se 

apresentam em torno de uma linha média com inclinação de 27, correspondente à envoltória 

de ruptura passando pela origem e ângulo de atrito efetivo de 30,6. Esse resultado mostra que 

a grandes deformações, na situação correspondente ao estado crítico, o método utilizado de 

formação de corpos de prova não é importante. Essa conclusão está de acordo com o relatado 

na literatura (item 4.1.11 e CARRARO e PREZZI, 2007; LADE e YAMAMURO 2011). 
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Figura 69. Ajuste linear da envoltória de resistência no espaço p’ x q para todos .ensaios triaxiais CIU com 

corpos de prova MT e SD. 

 

6.3.5 Comparação das densidades dos corpos de prova e densidades limites 

Em todas as análises anteriores evitou-se falar de compacidade (“baixa densidade, 

denso...”), pois esse termo tem uma ideia relativa. Discute-se agora como as densidades obtidas 

na preparação dos corpos de prova (MT ou SD) se comparam com as densidades limites 

definidas pelos padrões da Mecânica dos Solos e que tiveram seus valores determinados para o 

material dessa pesquisa (item 5.2). 

Na Figura 70 apresenta-se de forma conjunta as escalas de índices de vazios, densidade 

seca, e compacidade relativa, e nela são plotados os índices respectivos de todos os corpos de 

prova ensaiados. Os círculos preenchidos representam os corpos de prova MT e os círculos 

vazados os SD. As compacidades relativas são aquelas resultantes da aplicação dos limites de 

densidades determinados para o material da pesquisa (item 5.2).  
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Figura 70. Linha de índices de vazios e densidades secas dos corpos de prova. 

Chama a atenção de imediato na Figura 70 que é possível alcançar valores maiores de 

índice de vazios que aquele considerado máximo, mesmo através da técnica SD que não utiliza 

nenhum tipo de força de compactação, senão a força da sedimentação natural das partículas. 

Para a técnica MT já era esperado resultado com índice de vazios superior ao índice de vazios 

máximo (ABNT) uma vez que esta tem a capacidade de produzir corpos de provas em estado 

muito fofo devido aos efeitos capilares entre os grãos.  

Observando ainda na Figura 70 o espectro das densidades dos ensaios e aqueles 

limites, verifica-se que foram explorados resultados de ensaio com corpos de prova 

teoricamente nas compacidades relativas de fofo, muito fofo, e além. Nesse intervalo foi 

possível definir situações de liquefação total (estática), liquefação limitada e resistência a 

liquefação. Nos estados muito fofo, e além, é que se originam comportamentos mais divergentes 

entre as duas técnicas utilizadas e, consequentemente onde existe mais brechas para discussões 

e análises como as apresentadas nos itens anteriores, visto que é aonde se coloca o tema central 

dessa pesquisa, susceptibilidade à liquefação. 
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6.3.6 Formas dos corpos de prova ao final do ensaio 

Outra divergência observada nos ensaios executados sobre corpos de prova 

confeccionados a partir da técnica MT e SD são as formas assumidas ao final do ensaio. Os 

corpos de prova SD deformados no final do ensaio mostraram uma ruptura de abaulamento, 

isto é, exibindo apenas a forma arredondada (“barril”) oriunda da deformação, como aparece 

na foto da Figura 71. No caso dos corpos de prova MT, pelo menos aqueles que não se 

liquefizeram, eles apresentaram um plano de ruptura visível, como pode ser visto na Figura 72. 

Como já mencionado no item 6.3.2, para corpos de prova mais densos, o comportamento 

dilatante e de endurecimento do material foi mais evidente para o corpo de prova MT. Isso 

parece estar então de acordo com as formas assumidas ao final do ensaio, pois a formação do 

plano é mais típico de um material que tem um comportamento mais dilatante.  

          
 

 

 

6.4 O PAPEL DO “FABRIC” NA ANÁLISE DE LIQUEFAÇÃO DO ELEMENTO DE 

SOLO 

O apresentado anteriormente no item 6.3.5, com repercussões de interpretação em todo 

o item 6.3, pode deixar dúvida sobre a real compacidade relativa dos corpos de prova, se ainda 

se deseja ficar utilizando tal conceito para analisar potencial de liquefação. CARRARO & 

Figura 71. Corpo de prova SD ao final 

do ensaio. 

 

Figura 72. Corpo de prova MT muito 

fofo a fofo ao final do ensaio. 
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PREZZI (2007) já haviam alertado dessa dificuldade com relação aos limites para materiais 

com percentual significativo de finos.  

O problema, no entanto, é ainda mais complexo, pois os resultados sugerem uma 

resistência à liquefação estática no caso dos corpos de prova SD, mesmo apresentando 

densidades muito baixas como sugere as Figuras 63 a 65.  Isto posto, e lembrando o que já foi 

recolhido na revisão bibliográfica, que os métodos de sedimentação em água simulam melhor 

a resposta in situ da estrutura de tensão-deformação da maioria dos depósitos de solo naturais 

(depósitos aluviais) e aterros hidráulicos (como em barragens de rejeitos) (VAID, 1994; 

CARRARO & PREZZI, 2007; ABREU et al, 2017), tem-se, então, a questão de causalidade 

para explicar a liquefação no passado de muitas dessas estruturas.  

Aqui vale lembrar sobre os métodos de reconstituição (item 4.1.1): 

 VAID (1994) argumentou que a técnica MT não simula a estrutura dos depósitos 

de solo aluvial nem garante a uniformidade do corpo de prova; 

 ABREU et al. (2016) fala da eficácia da técnica SD em produzir uma polpa que 

independentemente de qualquer diferença em tamanho ou densidade evita a segregação de 

partículas, ao contrário da pluviação convencional em água. 

 A técnica SD parece produzir resultados mais aderentes à realidade, e 

consequentemente apresentando-se mais eficaz (ABREU et al. 2016). 

6.5 RAZÕES PARA LIQUEFAÇÃO DE DEPÓSITOS NATURAIS 

Elucidadas as questões sobre os resultados dos ensaios que mostram um 

comportamento liquefazível para as areias elaboradas pela técnica MT em estados muito fofos 

e para estados fofos, medianos e todos os ensaios SD, comportamento resistente, a questão 

agora a ser discutida é por que esses solos, os chamados “compactos”, mesmo exibindo 

endurecimento de tensões durante o cisalhamento e consequentemente resistência a liquefação 

ainda assim, sofrem rupturas por esse fenômeno.  

PETERS (1991) em uma discussão sobre os resultados experimentais em areia 

parcialmente saturada sugeriu que mesmo areias com comportamento dilatantes podem também 

se tornar instáveis. Ele explica que se uma taxa de expansão volumétrica fosse imposta a um 

elemento de areia e se esta taxa excedesse a taxa de expansão exibida por toda a areia, então a 
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tensão de confinamento efetiva diminuiria e o elemento se tornaria incapaz de sustentar a tensão 

de cisalhamento aplicada. De acordo com a definição, o elemento de material se tornaria 

instável. Assim, uma taxa de variação de volume (positiva, nula ou negativa) imposta ao 

elemento de material pode fazer com que ele se torne instável dependendo da taxa de alteração 

de volume exibida pelo próprio solo (contração ou dilatação). Para estudar esta hipótese 

experimentalmente, uma série de ensaios de compressão triaxial foi realizada com condições 

de ensaio apropriadas. Os resultados confirmaram a sugestão de que mesmo a areia dilatante 

pode se tornar instável dentro da superfície da ruptura (LADE et al., 1993). 

Outro ensaio foi realizado de forma diferente dos experimentos anteriores. Em vez de 

reduzir a tensão efetiva de confinamento por injeção de água e consequente aumento da pressão 

de poros, o ensaio foi realizado em uma condição drenada e a tensão confinante total foi 

reduzida. A amostra não conseguiu sustentar a carga, ou seja, ela se comportou de maneira 

instável. Assim, a instabilidade da amostra está condicionada a uma redução progressiva da 

tensão efetiva de confinamento. A similaridade entre os resultados dos ensaios indica que a 

instabilidade na areia dilatante pode ser produzida pela diminuição da tensão efetiva de 

confinamento, seja causada pelo aumento da pressão de poros ou pela diminuição da tensão 

confinante total (LADE et al., 1993). Conclusões semelhantes foram alcançadas por 

SASITHARAN et al. (1993, 1994). 

Portanto, por mais que as pesquisas se esforcem em simular o mais próximo possível 

no laboratório todas as condições em campo às quais o material está submetido, devido a fatores 

inacessíveis aos ensaios, pode-se concluir que mesmo obtendo resultados de tensões-

deformações estáveis nos ensaios triaxiais, o material in situ ainda assim está propenso a sofrer 

liquefação. Infelizmente, pesquisas científicas baseadas em ensaios de laboratório, não 

conseguem replicar exatamente e perfeitamente todas as situações possíveis e existentes em 

campo. 

Ainda, é relevante destacar que existem uma cartela de opções adequadas e que podem 

ser combinadas para acrescentar maior conhecimento no estudo do fenômeno da liquefação. 

Nesse estudo foi usado apenas uma delas, que é a análise dos resultados da fase de cisalhamento 

de ensaios triaxiais estáticos sob a abordagem do regime permanente de liquefação. Portanto, 

para se realizar uma avaliação de estabilidade de uma estrutura de grandes proporções como é 

uma barragem de rejeito, é imperativo uma investigação com maior técnica e arguição. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Nossa compreensão fundamental do comportamento mecânico dos solos granulares, 

em especial das areias, e mais recentemente rejeitos arenosos, foi impulsionada principalmente 

devido a inúmeros registros de rupturas por liquefação de depósitos naturais e outros tantos 

casos envolvendo barragens de rejeitos de mineração. 

A fim de viabilizar esse estudo, faz-se necessário muitas vezes a utilização de amostras 

reconstituídas em vez das amostras indeformadas. Dentre diversas técnicas de reconstituição de 

corpos de prova, citam-se compactação com soquete (MT), pluviação no ar (AP) e pluviação 

em água (WP), como as mais comuns e amplamente utilizadas atualmente, e a deposição em 

polpa (SD), uma variante da WP, abordada mais profundamente neste estudo.  

O objetivo básico das técnicas de reconstituição de amostras é replicar um elemento 

de solo granular, em geral areia, reproduzindo o mesmo arranjo de partículas, índice de vazios, 

e em alguns casos o processo de formação in situ e tudo isso de forma precisa e conveniente, 

nos quesitos uniformidade e repetibilidade. A ideia é que os estudos de comportamento dos 

solos reais possam ser feitos no laboratório com amostras que lhes assemelhem, pois espera-se 

que estes resultados expliquem o comportamento real de massas de areia a quem querem 

representar. Portanto, a escolha correta do método de elaboração de corpos de prova em 

laboratório que torne possível produzir elementos de solo com estrutura semelhante à de campo 

tem se constituído a principal dificuldade prática e fruto de equívocos ao estudar o 

comportamento dos solos não coesivos in situ. 

Dessa forma, torna-se essencial a correta escolha. Somente dessa maneira será possível 

assegurar a estabilidade de sistemas de contenção de grande porte como barragens de rejeito.  

Impulsionado por esse desafio, o presente trabalho de pesquisa estabeleceu um 

programa experimental para avaliação do potencial de liquefação dos rejeitos de mineração 

através de ensaios de laboratório. Apurou-se neste estudo a suscetibilidade à liquefação de 

amostras de rejeito de minério de ferro silto-arenoso do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais 

através da análise de resultados de ensaios triaxiais adensadas isotropicamente e não-drenados. 

Buscou-se comparar os métodos de reconstituição de corpos de prova pelos resultados dos 

ensaios triaxiais, discutir seus campos de aplicação, e identificar a solução mais efetiva e realista 

para estudar liquefação.  
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7.1 CONCLUSÕES 

A revisão da literatura empreendida nesta pesquisa indicou de forma taxativa que o 

método tradicional de reconstituição de corpos de prova conhecido como compactação por 

soquete (MT) não constitui a forma adequada de preparar amostras depositadas sob uma 

condição saturada, como é o caso de depósitos de rejeito, que simule de fato as condições in 

situ. A mesma revisão da literatura mostra também que a técnica de deposição de polpa (SD) 

foi desenvolvida para a reconstituição de amostras de solos transicionais (siltosos) e com 

aplicação também a rejeitos arenosos com alto teor de finos siltosos, como costuma ocorrer 

com rejeitos de mineração. Dentro desse cenário de aparente contraste, a técnica SD acabou 

sendo a técnica escolhida para ser examinada e defendida nessa pesquisa. Por outro lado, apesar 

de todos os fatores contrários já abordados, a técnica de compactação por soquete (MT) foi 

também selecionada para fazer parte do programa experimental por se tratar de um método de 

fácil aplicação e amplamente utilizado em rotinas laboratoriais, sendo, inclusive, o método 

escolhido pelo Painel de Revisão da ruptura da barragem de rejeitos de Fundão. 

Numa visão geral de resultados das campanhas experimentais, os ensaios com corpos 

de provas elaborados segundo a técnica MT revelaram um comportamento contrátil, de 

amolecimento com a deformação, e excesso de poro-pressões positivas para baixas densidades 

secas (~ 1,50 g/cm3), e endurecimento com deformação, excesso de poro-pressões negativas, e 

comportamento dilatante para densidades secas mais altas (~ 1,60 g/cm3). Já os ensaios 

preparados segundo a técnica SD, densidades de 1,54 a 1,59 g/cm3, todos apresentaram 

comportamento dilatante, com endurecimento com a deformação, e geração de excesso de 

poropressão negativa.  

No tocante à liquefação, na faixa de 1,50 g/cm3 as amostras MT experimentaram 

liquefação com perda total de resistência, ao passo que para corpos de prova com densidade em 

torno 1,60 g/cm3 ambas as técnicas revelaram resistência à liquefação. Para uma densidade de 

1,56 g/cm3 o método MT apresentou características ainda contrativas a ponto de experimentar 

liquefação limitada. Já o corpo de prova SD de densidade 1,54 g/cm3, exibiu resistência à 

liquefação. Esse espectro de comportamentos diferenciados como resultado do aumento no 

índice de vazios e método de preparação também pôde ser encontrado em ensaios relatados por 

vários pesquisadores, corroborando as investigações realizadas nesta pesquisa. Por outro lado, 

como provado em estudos anteriores, para corpos de prova mais densos, ensaios não drenados 

realizados não demonstram efeito significativo do método deposicional.  
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A densidade do material na resposta tensão-deformação obtida em ensaios não 

drenados mostrou-se assim um fator de grande importância. Observou-se que esse parâmetro 

influenciou enormemente os resultados dado que uma diferença de centésimos (de grama por 

centímetro cúbico) nessa grandeza foi suficiente para manifestar comportamentos distintos na 

campanha MT, como liquefação total, liquefação limitada ou não liquefação, características que 

se apresentaram dependendo da densidade. Esse aspecto, densidade, para os ensaios SD 

manifestou-se de outra forma. Apesar de que em todos os ensaios SD terem sidos observados 

endurecimento com a deformação, excesso de poro-pressões negativas e comportamento 

dilatante, essas características foram mais marcantes para as densidades menores, mostrando 

assim maior resistência à liquefação. 

A estabilidade dos corpos de prova SD parece, como visto na literatura, característico 

de corpos de prova formados por pluviação em água/polpa e depósitos naturais de solo 

subaquáticos. Além disso, a alta resistência à liquefação pode ser justificada pelo alto teor de 

finos (58%) já que estudos mostram que, quando o índice de vazios de um corpo de prova é 

constante, a variação da resistência à liquefação das areias siltosas tem a dependência quanto 

ao teor de fino diminuindo inicialmente, mas, depois aumenta proporcionalmente com o 

aumento do teor de finos. Outro fator que pode contribuir para maior estabilidade é a forma das 

partículas de rejeito que, por serem mais angulares, seriam mais resistentes a liquefação. 

Deixando de lado as descrições individualizadas dos resultados dos dois métodos, a 

principal observação/questionamento que pode ser feita é o quão são confiáveis e aderentes à 

realidade as pesquisas sobre o comportamento do solo quando estas não consideram o método 

de reconstituição como um parâmetro de influência. Os resultados obtidos nessas pesquisas 

avaliam o comportamento de um solo que foi fabricado em laboratório, ou seja, que pode não 

existir na realidade e, portanto, perde força muitas das conclusões desses estudos sobre seu 

comportamento real in situ. Esse questionamento põe em xeque, por exemplo, avaliações 

anteriores feitas por muitos pesquisadores sobre susceptibilidade à liquefação com base em 

ensaios de laboratório, os quais negligenciam o fator técnica de preparação de corpo de prova 

como influenciador dos resultados nos ensaios triaxiais, como ficou demostrado ao longo deste 

trabalho.  

Este fato de eventual desconexão com a realidade das campanhas de ensaio foi, a 

propósito, comprovado nesta pesquisa, uma vez que a diferença de comportamento observados 
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nos resultados dos métodos MT e SD somente pode ser explicada devido à mudança de técnica 

utilizada para reconstituição das amostras, na medida que, os ensaios foram realizados sob 

contextos similares (mesmo teor de finos, tensão confinante e densidade), diferindo-se apenas 

o método de reconstituição de corpos de prova.  

A justificativa para o arranjo de partículas dos grãos ter um efeito significativo sobre 

a suscetibilidade e subsequente liquefação do solo pode ser colocada pela observação de que o 

início da instabilidade do material ocorre em pequenas deformações com o atingimento de um 

pico inicial de resistência. Uma vez que esse estado de tensões-deformação foi além do pico de 

resistência, entretanto, o efeito da preparação de amostra foi manifestado e a resistência 

mobilizada variou de acordo com a estrutura (“fabric”) do solo, produzindo liquefação total, 

limitada ou resistência a liquefação. Por outro lado, para grandes deformações, qualquer efeito 

da estrutura inicial dos grãos foi insignificante.  

Na confecção dos corpos de prova para essa pesquisa chama a atenção o fato de que 

através da técnica MT (e também da técnica SD, em menor grau) foi possível produzir corpos 

de provas em estado ainda mais fofo do que a mínima densidade seca obtida através de norma 

Brasileira NBR MB-3324. Este fato gera vários questionamentos. Por exemplo, questiona-se se 

os índices de vazios máximo e mínimos encontrados são os verdadeiros para esse material, que 

parece não ser. Caso não seja, qual faixa de compacidade relativa estaria realmente os corpos 

de prova ensaiados e como relacionar de forma lógica e consistente a densidade relativa 

(compacidade) com a resposta mecânica destes solos, tão largamente usada em geotecnia. 

Ainda no que diz respeito às densidades baixas obtidas nos ensaios realizados, é 

interessante observar que teoricamente valores muito baixos de densidade podem ser obtidos 

pela técnica MT. Sabe-se da literatura que a estrutura das amostras nestes casos apresenta-se 

numa formação denominada “favo de mel” e “metaestável”, e que conduz frequentemente a um 

comportamento de suavização das tensões potencialmente liquefável para qualquer modo de 

carregamento. A questão é se haveria evidências dessas baixas densidades existirem em um 

ambiente aluvial in situ. No caso das amostras SD, as densidades parecem limitadas pelo 

método (teor de sólidos da polpa), com valores limite inferior obtido bem superior aos da 

técnica MT.    

Sobre a norma atual de densidade mínima da ABNT (e mesmo de outros países como 

a americana e a australiana), ela é para ser aplicada a solos granulares que contenham no 
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máximo 12% de finos. O solo da pesquisa com 58% de finos tem, assim como a maioria dos 

rejeitos granulares atuais são silto-arenosos ou areno-siltosos, valor bem acima daquele limite, 

de onde se conclui que a norma atual não seria adequada a este estudo. 

Outra complexidade somada a esse estudo é o fato dos rejeitos possuírem 

características sui generis e inerentes herdadas das ocorrências minerais e processos de 

beneficiamento dos quais eles derivam e também dos métodos de disposição. Embora se assuma 

que o rejeito tenha características comportamentais similares a dos solos naturais granulares de 

transição, é importante ressaltar que esses dois solos (materiais) apresentam profundas 

distinções entre si. Rejeitos granulares não são areias e rejeitos finos não são argilas. Assim a 

diversidade e as consideráveis diferenças comportamentais apresentadas entre os solos naturais 

(areias e argilas) e materiais artificiais (rejeitos) culminam em variáveis que tendem a 

influenciar o fenômeno da liquefação, podendo estar ligadas desde as características associadas 

à natureza do material, até tipos de solicitações externas. Portanto, a mecânica dos solos 

tradicional deve ser tratada com cautela quando utilizada para estudar comportamento de 

rejeitos com disposição convencional de aterros hidráulicos.  

Com as características apontadas pela literatura que ligam as amostras SD como em 

vantagem com relação a legitimação e fidedignidade à situação in situ, houve uma corrida pelo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica, da qual esta pesquisa também contribui para 

confirmar bons resultados e sugerir algumas mudanças de procedimentos. Nesta pesquisa foi 

possível obter altos graus iniciais de saturação a partir deste método no comparativo com a 

técnica MT, além de reduzir significativamente o nível de contrapressão necessário para 

completar a saturação de corpos de prova (em torno de 350 kPa) e sem a necessidade de 

procedimentos mais complexos e demorados. Consequentemente, foi possível a preparação dos 

corpos de prova em um intervalo de tempo em torno de 4h e o período de início e conclusão do 

ensaio durando em torno de 6 horas. Diferente do método MT, que a preparação do corpo de 

prova podia durar até um dia e o período entre o início e a conclusão do ensaio tinha duração 

de 3 a 4 dias.  

Conclui-se, finalmente, que o trabalho realizado pode fomentar um melhor 

direcionamento de estudos de comportamento de solos não coesivos de depósitos naturais 

(solos transicionais) ou de rejeitos granulares de mineração oriundos de estruturas de contenção 

(barragem de rejeito) no que diz respeito às análises de liquefação. 
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7.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

O tema liquefação se mostra muitas vezes desafiante e polêmico em meio à mecânica 

dos solos. Este trabalho procurou avançar em alguns aspectos ligados a susceptibilidade à 

liquefação de solos de transição e rejeitos depositados de forma aluvial, como por exemplo em 

barragens de rejeito de mineração. Entretanto, muitas questões ainda necessitam de mais 

estudos.   

Assim, aconselha-se que pesquisas futuras sejam orientadas em busca dos seguintes 

conteúdos:  

 Ensaios de laboratório usando a compressão triaxial dinâmica - Propõem-se estudos que 

compreendam ensaios de laboratório usando a compressão triaxial dinâmica para avaliar a 

liquefação em solos que eventualmente tem um comportamento de endurecimento em ensaios 

estáticos (como mostrado nesse estudo). 

 

 Investigar outras justificativas para a ruptura por liquefação que não a estática devido a 

esforços cisalhantes em condições não drenadas em taludes – O aumento de poro-pressões 

positivas não é resultante apenas de esforços cisalhantes. Verifica-se que há ruptura por 

liquefação mesmo em solos densos. Citam-se exemplos de outros gatilhos para esse tipo de 

ruptura: aumento do nível d’água, vibração, velocidade de deposição, energia de compactação, 

etc.   

 

 Estudo e elaboração/revisão de normas técnicas para caracterização de densidades 

limites (mínima e máxima) para materiais com alto teor de finos, como é o caso de rejeitos de 

mineração. As normas técnicas que foram utilizadas nesse estudo não estão de acordo com as 

características do material amostrado, com relação ao teor de finos. Portanto, se essa norma não 

é adequada a esse estudo, muitas avaliações e conclusões com base na compacidade relativa 

podem estar equivocadas. Assim, surge a necessidade de uma apuração cuidadosa dessas 

técnicas que permita quantificar parâmetros como a densidade relativa (compacidade) com mais 

assertividade e consistência da resposta mecânica destes solos. 
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ANEXOS 

ANEXO A - DENSIDADE MÉDIA DOS GRÃOS  

 

Figura A.1 - Densidade média dos grãos feita no picnômetro de 50 ml - Arenoso 01. 

 

 

Figura A.2 - Densidade média dos grãos feita no picnômetro de 500 ml - Arenoso 01. 
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Figura A.3 - Densidade média dos grãos feita no picnômetro a gás - Arenoso 01. 
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Figura A.4 - Densidade média dos grãos feita no picnômetro a gás (Réplica) - Arenoso 01. 
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ANEXO B - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA  

 

Figura B.1 – Tabela com os valores do peneiramento a úmido - Arenoso 1. 
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Figura B.2 - Curva Granulométrica – Arenoso 1. 
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Figura B.3 - Tabela com os valores do peneiramento a úmido (Réplica) - Arenoso 1. 
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Figura B.4 - Curva Granulométrica (Réplica) – Arenoso 1. 
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Figura B.5 - Curva Granulométrica (Comparação) – Arenoso 1. 
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ANEXO C - IMAGENS DOS MINERAIS PRESENTES NA AMOSTRA POR FAIXA 

GRANULOMÉTRICA    

 

   

 

   

Figura C.1 - Arenoso 01, peneira 0,425 mm 

(40#). 

 

Figura C.2 - Arenoso 01, peneira 0,425 mm 

(40#). 

 

Figura C.3 - Arenoso 01, peneira 0,425 mm 

(40#). 

 

Figura C.4 - Arenoso 01, peneira 0,250 mm 

(60#). 
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Figura C.5 - Arenoso 01, peneira 0,150 mm 

(100#). 

Figura C.6 - Arenoso 01, peneira 0,106 mm 

(150#). 

Figura C.7 - Arenoso 01, peneira 0,075 mm 

(200#). 
Figura C.8 - Arenoso 01, peneira 0,053 mm 

(270#). 
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Figura C.9 - Arenoso 01, peneira 0,037 mm 

(400#). 
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ANEXO D - ANÁLISE QUÍMICA  

 

Figura D.1 - Análise Química Do Passante Da Peneira 0,037 mm. 
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ANEXO E – ÍNDICE DE VAZIOS MÁXIMO E MÍNIMO 

  

Tabela E.1 - Determinação do Índice de Vazios Máximo 

emax 

Unidade (g) 

Peso do Cilindro 4092,2 

Peso do Cilindro + amostra 

5670,4 

5637,2 

5637,1 

5625,3 

Peso da Amostra 

1578,2 (DESCARTADO) 

1545,0 

1544,9 

1533,1 

1532,1 

Peso Médio da Amostra 1538,77 

Volume do Cilindro 991,33 cm3 

Peso Especifico Seco (γd) 1,55 g/cm3 

Índice Máximo de Vazios 0,9198 

 

 

Tabela E.2 - Determinação do Índice de Vazios Mínimo 

emin 

Unidade (g) 

Peso do Cilindro 6520,0 

Peso do Cilindro + amostra 9599,0 

Peso da Amostra 3079,0 

Volume do Cilindro 1775,19 cm3 

Peso Especifico Seco (γd) 1,73 g/cm3 

Índice Máximo de Vazios 0,72 
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ANEXO F - IMAGENS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

     

      

        

 

 

Figura F.3 – Rolha (fora de 

escala).  

Figura F.4 - Rolha com 

válvula (fora de escala). 

 

 

Figura F.1 – Pedra porosa 

(fora de escala)  

Figura F.2 – O-ring (fora 

de escala)  
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Figura F.7 - Bomba de Vácuo 

Prismatec (fora de escala). 

 

 

Figura F.8 - Balança Analítica  

Marte II (fora de escala). 

 

 

Figura F.5 – Molde bipartido 

(fora de escala)  

Figura F.6 – Soquete 

(fora de escala)  
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Figura F.9 – Colar (fora de escala). 

 

 

Figura F.10 – Colar (fora de escala). 

 

 

Figura F.11 – Load Cell (fora de escala). 

 

 

Figura F.12 – LVDT (fora de 

escala). 
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Figura F.15 - Vista frontal dos equipamentos 

Geocomp montados (fora de escala). 

Figura F.13 – LoadTrac II (fora de 

escala). 

 

 

Figura F.14 – FlowtracTrac II (fora de 

escala). 

 

 

Figura F.16 – Câmara de 

confinamento e base (fora de escala). 
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ANEXO G - DESENHO DAS PEÇAS 

 
 

Figura G.1 - Desenho do colar com respectivas cotas (em mm). 

 

 
 

Figura  G.2 - Desenho do prato coletor com respectivas cotas (em mm). 
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ANEXO H - RESULTADOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS NÃO-DRENADOS 

H.1 ENSAIOS COM A TÉCNICA COMPACTAÇÃO COM SOQUETE 

H.1.1 Densidade 1,48 g/cm3, Compacidade Relativa 0% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.1.1.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

 
Informação do Corpo de 

Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 163 163,03 160,72 160,46 128,37 159,21 

Diâmetro mm 71,1 - - - - - 

Volume  cm3 646,8 645,7 618,25 614,02 614,02 614,02 

Massa Seca g 958,0 958,0 958,0 958,0 958,0 958,0 

Densidade  g/cm3 1,48 1,45 1,52 1,53 1,53 1,53 

Umidade % 0,00 0,00 33,49 33,49 33,49 33,49 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,97 719,3 759,79 751,56 765,55 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 719,97 759,97 760,08 760,03 

Poro-pressão kPa - 9,96 710 710 761 752 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 10,01 9,3029 49,788 9,4481 13,547 

Tensão Efetiva Horizontal kPa - 10,02 9,971 49,972 0,92179 8,0267 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 1,005 1,048 1,048 0,941 0,941 0,941 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

 

Tabela H.1.1.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,04774 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 710 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 5,52 

Deformação Axial na Ruptura % 0,778 

Tensão Efetiva Vertical de Consolidação kPa 49,79 

Tensão Efetiva Horizontal de Consolidação kPa 49,97 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,1623 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 0,6844 

Tensão Efetiva Principal Menor na Ruptura kPa 8,027 

Tensão Efetiva Principal Maior na Ruptura kPa 13,55 

Tensão Cisalhante kPa 2,76 
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Figura H.1.1.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,48 g/cm3. 

 

 

 
 

Figura H.1.1.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,48 g/cm3. 
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H.1.2 Densidade 1,51 g/cm3, Compacidade Relativa 0% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.1.2.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

 
Informação do Corpo de 

Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 166 166,04 165,26 165 136,32 162,62 

Diâmetro mm 71 - - - - - 

Volume  cm3 656,9 657.68 648.46  644.5 644.5  644.5 

Massa Seco g 992 992 992 992 992 992 

Densidade Seca g/cm3 1,51 1,47 1,5 1,5 1,5 1,5 

Umidade % 0,00 0,00 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante Vertical kPa - 19,91 719,69 759,79 754,16 763,35 

Tensão Confinante Horizontal kPa - 19,92 719,97 759,97 760,03 760,03 

Poro-pressão kPa - 9,96 710 710,05 760 756,98 

Tensão Efetival Vertical kPa - 9,96 9,6966 49,737 5,8379 6,3772 

Tensão Efetival Horizontal kPa - 9,96 9,971 49,916 0,02911 3,0492 

Gravidade Especifica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Indice de Vazios (e) - 0,967 1,020 0,980 0,980 0,980 0,980 

Indice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.1.2.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,0456 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 
710 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 
3,328 

Deformação Axial na Ruptura % 
1,45 

Tensão Efetiva Vertical de Consolidação kPa 
49,74 

Tensão Efetiva Horizontal de Consolidação kPa 
49,92 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação % 
0,1571 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação % 
0,6098 

Tensão Efetiva Principal Menor na Ruptura kPa 
3,049 

Tensão Efetiva Principal Maior na Ruptura kPa 
6,377 

Tensão Cisalhante kPa 
1,664 
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Figura  H.1.2.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,51 g/cm3. 

 

 

Figura H.1.2.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,51 g/cm3.  
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H.1.3 Densidade 1,56 g/cm3, Compacidade Relativa 8% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.1.3.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

 
Informação do Corpo de 

Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 162 161 159,65 159,48 127,58 132,8 

Diâmetro mm 71,5 - - - - - 

Volume  cm3 650,1 646,47 630,21 627,99 627,99 627,99 

Massa Seca g 1014,0 1014,0 1014,0 1014,0 1014,0 1014,0 

Densidade  g/cm3 1,56 1,54 1,58 1,58 1,58 1,58 

Umidade % 0,00 0,01 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante Vertical kPa - 19,96 719,54 759,81 812,81 799,39 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 719,97 759,97 759,86 759,8 

Poro-pressão kPa - 9,96 710 709,94 727,73 736,56 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 10,003 9,5466 49,869 85,084 62,827 

Tensão Efetiva Horizontal kPa - 10,02 9,971 50,028 32,132 23,24 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,904 0,929 0,929 0,880 0,880 0,880 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

 

Tabela H.1.3.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,0401 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra Pressão  kPa 710 
Taxa de Deformação no 

Cisalhamento 
%/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 39,59 

Deformação Axial na Ruptura % 16,7 

Tensão Efetiva Vertical de 

Consolidação 
kPa 49,87 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 50,03 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,1109 

Deformação Volumétrica depois 

da Consolidação 
% 0,3523 

Tensão Efetiva Principal Menor 

na Ruptura 
kPa 23,24 

Tensão Efetiva Principal Maior 

na Ruptura 
kPa 62,83 

Tensão Cisalhante kPa 19,79 
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Figura H.1.3.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,56 g/cm3. 

 

 

 
 

Figura H.1.3.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,56 g/cm3.   
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H.1.4 Densidade 1,59 g/cm3, Compacidade Relativa 27% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.1.4.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

 
Informação do 

Corpo de Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 161 161 160,58 160,34 128,27 157,03 

Diâmetro mm 71,7 - - - - - 

Volume  cm3 649,7 637,49 632,39 630,16 630,16 630,16 

Massa Seca g 1034 1034 1034 1034 1034 1034 

Desidade Seca g/cm3 1,59 1,59 1,6 1,61 1,61 1,61 

Umidade % 0,00 0,01 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,96 696,67 736,32 1239,3 797,71 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 696,76 736,65 736,76 736,76 

Poro-pressão kPa - 9,90 686,62 686,68 461,23 708,32 

Tensão Efetiva 

Vertical 
kPa - 10,06 10,049 49,647 778,1 89,389 

Tensão Efetiva 

Horizontal 
kPa - 10,07 10,14 49,974 275,53 28,442 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,866 0,868 0,868 0,845 0,845 0,845 

Índice de Saturação 

(Sr) 
% 0 0 100 100 100 100 

 

 

 

Tabela H.1.4.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,0791 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 686,68 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 60,95 

Deformação Axial na Ruptura % 2,06 

Tensão Efetiva Vertical de 

Consolidação 
kPa 49,65 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 49,97 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,149 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 0,3515 

Tensão Efetiva Principal Menor na 

Ruptura 
kPa 28,44 

Tensão Efetiva Principal Maior na 

Ruptura 
kPa 89,39 

Tensão Cisalhante kPa 30,47 
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Figura H.1.4.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,59 g/cm3. 

 

 

 
 

Figura H.1.4.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,59 g/cm3. 
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H.1.5 Densidade 1,52 g/cm3, Compacidade Relativa 0% e Tensão Confinante 300 kPa 

Tabela H.1.5.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

Informação do Corpo 

de Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 163 163,04 161,82 160,8 120,6 145,13 

Diâmetro mm 71,3 - - - - - 

Volume  cm3 650,5 645,85 631,28 619,48 619,48 619,48 

Massa Seca g 988,0 988,0 988,0 988,0 988,0 988,0 

Densidade  g/cm3 1,52 1,5 1,53 1,56 1,56 1,56 

Umidade % 0,00 0,01 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,97 719,58 1009,6 1082,5 1060 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 719,97 1010 1010,4 1010,1 

Poro-pressão kPa - 9,96 710 710 963,18 981,53 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 10,013 9,5787 299,64 119,35 78,443 

Tensão Efetiva 

Horizontal 
kPa - 10,02 9,971 299,97 47,174 28,551 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,955 0,980 0,980 0,904 0,904 0,904 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.1.5.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,04557 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 710 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 49,89 

Deformação Axial na Ruptura % 9,74 

Tensão Efetiva Vertical de Consolidação kPa 299,6 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 300 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,6292 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 1,869 

Tensão Efetiva Principal Menor na 

Ruptura 
kPa 28,55 

Tensão Efetiva Principal Maior na Ruptura kPa 78,44 

Tensão Cisalhante kPa 24,95 
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Figura H.1.5.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,52 g/cm3. 

 

 

Figura H.1.5.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,52 g/cm3
. 
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H.2 ENSAIOS COM A TÉCNICA DEPOSIÇÃO DE POLPA 

H.2.1 Densidade 1,54 g/cm3, Compacidade Relativa 0% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.2.1.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

Informação do Corpo 

de Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 157 157,03 156,6 156,45 125,16 145,1 

Diâmetro mm 71,8 - - - - - 

Volume  cm3 635,4 636,06 630,77 628,91 628,91 628,91 

Massa Seca g 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 

Densidade  g/cm3 1,54 1,51 1,52 1,53 1,53 1,53 

Umidade % 0,00 0,00 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,97 719,78 759,82 1406,9 992,31 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 719,97 759,97 760,08 760,08 

Poro-pressão kPa - 9,96 710 710 384,33 633,83 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 10,011 9,7785 49,823 1022,6 358,48 

Tensão Efetiva 

Horizontal 
kPa - 10,02 9,971 49,972 375,75 126,26 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,926 0,967 0,967 0,941 0,941 0,941 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.2.1.B – Final do ensaio 

 

Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,5468 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 710 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 232,2 

Deformação Axial na Ruptura % 7,26 

Tensão Efetiva Vertical de Consolidação kPa 49,82 

Tensão Efetiva Horizontal de Consolidação kPa 49,97 

Deformação Vertical depois da Consolidação % 0,092 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 0,2949 

Tensão Efetiva Principal Menor na Ruptura kPa 126,3 

Tensão Efetiva Principal Maior na Ruptura kPa 358,5 

Tensão Cisalhante kPa 116,1 
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Figura H.2.1.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,54 g/cm3. 

 

 

 

Figura H.2.1.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,54 g/cm3
. 
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H.2.2 Densidade 1,57 g/cm3, Compacidade Relativa 14% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.2.2.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

Informação do Corpo 

de Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidadade 

Altura  mm 158,00 158,04 158,04 157,75 126,2 141,4 

Diâmetro mm 71,8 - - - - - 

Volume  cm3 639,4 636,63 636,7 633,32 633,32 633,32 

Massa Seca g 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 

Densidade  g/cm3 1,57 1,55 1,55 1,56 1,56 1,56 

Umidade % 0,00 0,00 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,97 420,15 459,79 769,78 618,26 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 419,99 459,99 459,88 460,1 

Poro-pressão kPa - 9,96 409,95 410 279,25 373,37 

Tensão Efetival Vertical kPa - 10,012 10,201 49,788 490,54 k 244,89 

Tensão Efetival 

Horizontal 
kPa - 10,02 10,039 49,984 180,63 86,728 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,888 0,917 0,917 0,908 0,908 0,908 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.2.2.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,45567 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra Pressão  kPa 409,95 

Taxa de Deformação no 

Cisalhamento 
%/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 158,2 

Deformação Axial na Ruptura % 10,4 

Tensão Efetiva Vertical de 

Consolidação 
kPa 49,79 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 49,98 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,1862 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 0,5322 

Tensão Efetiva Principal Menor na 

Ruptura 
kPa 86,73 

Tensão Efetiva Principal Maior na 

Ruptura 
kPa 244,9 

Tensão Cisalhante kPa 79,08 
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Figura H.2.2.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,57 g/cm3. 

 

 

Figura H.2.2.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,57 g/cm3. 
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H.2.3 Densidade 1,61 g/cm3, Compacidade Relativa 37% e Tensão Confinante 50 kPa 

Tabela H.2.3.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio 

Informação do Corpo de 

Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 160 160,02 160,06 159,9 127,99 141,43 

Diâmetro mm 71,2 - - - - - 

Volume  cm3 636,7 633,74 634,12 629,9 629,9 629,9 

Massa Seca g 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

Densidade Seca g/cm3 1,61 1,58 1,58 1,59 1,59 1,59 

Umidade % 0,00 0,00 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,96 369,71 410,16 658,11 546,56 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,97 370 410 410,06 409,89 

Poro-pressão kPa - 9,96 359,95 360,06 267,33 334,05 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 10,01 9,7572 50,095 390,78 212,51 

Tensão Efetiva Horizontal kPa - 10,02 10,05 49,94 142,72 75,834 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,847 0,880 0,880 0,868 0,868 0,868 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.2.3.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,6265 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 359,95 

Taxa de Deformação no Cisalhamento %/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 546,2 

Deformação Axial na Ruptura % 17,1 

Tensão Efetiva Vertical de 

Consolidação 
kPa 49,92 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 49,95 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% -0,0113 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 0,2591 

Tensão Efetiva Principal Menor na 

Ruptura 
kPa 176,1 

Tensão Efetiva Principal Maior na 

Ruptura 
kPa 722,3 

Tensão Cisalhante kPa 273,1 
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Figura H.2.3.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,61 g/cm3. 

 

Figura H.2.3.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,61 g/cm3. 
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H.2.4 Densidade 1,59 g/cm3, Compacidade Relativa 27% e Tensão Confinante 300 kPa 

Tabela H.2.4.A – Informações do corpo de prova em cada fase do ensaio. 

Informação do Corpo 

de Prova 
Unidade Inicial 

Fim da 

Inicialização 

Fim da 

Saturação 

Fim da 

Consolidação 

Fim do 

Cisalhamento 

Na Máxima 

Obliquidade 

Altura  mm 162 162,05 162,08 161,19 120,9 149,18 

Diâmetro mm 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60 

Volume  cm3 651,9 641,93 642,31 629,18 629,18 629,18 

Massa Seca g 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 

Densidade  g/cm3 1,59 1,58 1,58 1,62 1,62 1,62 

Umidade % 0,00 0,00 35,4 35,4 35,4 35,4 

Tensão Confinante 

Vertical 
kPa - 19,92 270,26 559,79 1239,3 825,12 

Tensão Confinante 

Horizontal 
kPa - 19,92 269,97 559,96 560,08 560,02 

Poro-pressão kPa - 9,96 259,95 260,01 164,43 421,8 

Tensão Efetiva Vertical kPa - 9,9594 10,311 299,78 1074,9 403,31 

Tensão Efetiva 

Horizontal 
kPa - 9,96 10,017 299,96 395,65 138,22 

Gravidade Específica - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Índice de Vazios (e) - 0,865 0,880 0,880 0,833 0,833 0,833 

Índice de Saturação (Sr) % 0 0 100 100 100 100 

 

Tabela H.2.4.B – Final do ensaio 

 
Cisalhamento (CIU) Unidade   

Parâmetro B de Skempton Inicial - 0,53465 

Parâmetro B de Skempton Final - 0,95 

Contra-pressão  kPa 259,95 

Taxa de Deformação no 

Cisalhamento 
%/min 0,16 

Tensão Desviadora na Ruptura kPa 265,1 

Deformação Axial na Ruptura % 7,45 

Tensão Efetiva Vertical de 

Consolidação 
kPa 299,8 

Tensão Efetiva Horizontal de 

Consolidação 
kPa 300 

Deformação Vertical depois da 

Consolidação 
% 0,5447 

Deformação Volumétrica depois da 

Consolidação 
% 2,044 

Tensão Efetiva Principal Menor na 

Ruptura 
kPa 138,2 

Tensão Efetiva Principal Maior na 

Ruptura 
kPa 403,3 

Tensão Cisalhante kPa 132,5 
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Figura H.2.4.A - Resultado de teste triaxial adensado e não drenado utilizando a técnica de 

preparação de amostra por compactação com soquete para corpos de prova com densidade de 

1,59 g/cm3.  

 

Figura H.2.4.B - Tensão Efetiva Média (MIT) x Tensão Desviadora Efetiva Média (MIT) para 

corpos de prova com densidade de 1,59 g/cm3. 
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ANEXO I - PARÂMETROS INICIAL E FINAL DE CADA ENSAIO, ESPECIFICADOS 

PELO TIPO DE TÉCNICA E DENSIDADE 

 

Tabela I.A - Parâmetros iniciais de cada ensaio 

Corpo de 

Prova 
Unidade MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 

Altura  mm 163 166 162 161 163 157 158 160 162 

Diâmetro mm 71,1 71 71,5 71,7 71,3 71,8 71,6 71,2 71,6 

Volume  cm3 646,8 656,9 650,1 649,7 650,5 635,4 635,8 636,7 651,9 

Massa Seca g 958 992 1014 1034 988,00 980 1006 1024 1038 

ρ Seca g/cm3 1,48 1,51 1,56 1,59 1,52 1,54 1,57 1,61 1,59 

Dr - 0% 0% 8% 27% 0% 0% 14% 37% 27% 

Gs - 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

e - 1,01 0,97 0,90 0,87 0,96 0,93 0,89 0,85 0,87 

B inicial  0,048 0,046 0,040 0,079 0,046 0,547 0,456 0,627 0,535 

Contra-

pressão 
kPa 710 710 710 686,68 710 710 409,95 359,95 259,95 

Tensão 

Confinante 
kPa 50 50 50 50 300 50 50 50 300 

 

 

 

 

Tabela I.B - Parâmetros finais de cada ensaio 

Corpo de Prova Unidade MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 

Tensão Desviadora 

na Ruptura 
kPa 5,52 3,328 39,59 60,95 49,89 232,2 158,2 546,2 265,1 

Deformação Axial 

na Ruptura 
% 0,778 1,45 16,7 2,06 9,74 7,26 10,4 17,1 7,45 

Tensão Efetiva 

Vertical de 

Consolidação 

kPa 49,79 49,74 49,87 49,65 299,6 49,82 49,79 49,92 299,8 

Tensão Efetiva 

Horizontal de 

Consolidação 

kPa 49,97 49,92 50,03 49,97 300 49,97 49,98 49,95 300 

Deformação Axial 

depois da 

Consolidação 

% 0,1623 0,1571 0,1109 0,149 0,6292 0,092 0,1862 
-

0,0113 
0,5447 

Deformação 

Volumétrica depois 

da Consolidação 

% 0,6844 0,6098 0,3523 0,3515 1,869 0,2949 0,5322 0,2591 2,044 

Tensão Efetiva 

Principal Menor na 

Ruptura 

kPa 8,027 3,049 23,24 28,44 28,55 126,3 86,73 176,1 138,2 

Tensão Efetiva 

Principal Maior na 

Ruptura 

kPa 13,55 6,377 62,83 89,39 78,44 358,5 244,9 722,3 403,3 

Tensão Cisalhante kPa 2,76 1,664 19,79 30,47 24,95 116,1 79,08 273,1 132,5 

 

  


