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Os equipamentos de corte direto em estudo nesta dissertação 
estão instalados nos Laboratórios de Geotecnia dos 
Departamentos de Geociências e Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro. 
Foram ensaiadas amostras de areia de Ovar e amostras de argila 
de Vagos, esta última foi feita a recolha no próprio local. A amostra 
de areia de Ovar foi fornecida pela empresa responsável pelo 
estágio curricular deste trabalho. Executou-se uma amostragem 
por acesso indireto, no caso da areia, e por acesso direto, no caso 
da argila, com obtenção de ambas amostras remexidas. 
Os ensaios de corte direto executados foram diversificados a fim 
de estudo comparativo. Ocorreram ensaios com dois solos 
diferentes; dois tipos de geometria, sendo uma delas de formato 
cilíndrico e duas de formato cubico, isto é, três dimensões distintas 
para a caixa de corte, e ainda foram alteradas as tensões normais. 
Desta forma, foram programados, inicialmente, 18 ensaios 
distintos, ainda que alguns destes foram refeitos, por decorrência 
de erros de processo, e um foi acrescentado como consequência 
de resultados inesperados. Além destes, foram feitos ensaios de 
caracterização física do solo argiloso. 
Para a realização de alguns dos ensaios foi necessário adquirir 
alguns instrumentos para atualização da aquisição de dados do 
equipamento de corte direto de Geociências. Os ensaios 
realizados no equipamento do Departamento de Engenharia Civil 
ocorreram sem a necessidade de obtenção de novas peças. 
Os resultados obtidos foram analisados através da interpretação 
dos dados tratados e deliberados em quadros e gráficos do Excel. 
A respeito das conclusões, pode-se inferir que os erros 
laboratoriais tiveram grande consequência nos resultados e que a 
moldagem das amostras argilosas, assim como a velocidade 
inserida nos ensaios dessas amostras, podem ter influenciado. 
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The direct shear equipments under study in this dissertation are 
installed in the Geotechnics Laboratories of the Geosciences and 
Civil Engineering Department at the University of Aveiro. 
Sand samples from Ovar and clay samples from Vagos were 
tested, the latter being collected on site. The sand sample from 
Ovar was provided by the company responsible for the curricular 
internship of this work. Indirect access sampling was performed, in 
the case of sand, and by direct access, in the case of clay, 
obtaining both remoulded samples. 
The direct shear tests were diversified for a comparative study. 
Tests were carried out with two different soils, three types of 
dimensions for the shear box, one of them having a cylindrical 
geometry, and they were also changed as normal effective 
stresses. Thus, 19 different tests were executed. In addition to 
these, physical characterization tests were carried out on the 
clayey soil. 
To accomplish some of the tests, it was necessary to acquire some 
instruments to update the data acquisition of the Geosciences 
direct shear equipment. The tests carried out on the equipment of 
the Civil Engineering Department took place without the need to 
obtain new pieces. 
The results obtained were analyzed through the interpretation of 
the processed and deliberated data in Excel tables and graphs. 
Regarding the conclusions, it can be inferred that laboratory errors 
had a great impact on the results and that the molding of clay 
samples, as well as the speed inserted in the tests of these 
samples, may have influenced. 
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I) Introdução 
I.1- Objetivo do trabalho 

A presente dissertação denomina-se de Avaliação da Resistência ao Corte em 

solos através de Ensaios de Corte Direto, onde foram desenvolvidos estudos da 

resistência ao corte dos solos, mais especificamente o ensaio de corte direto no âmbito 

de um estágio curricular na empresa Base Tripla. O estágio curricular foi precedido de 

um acordo com um protocolo estabelecido entre a empresa e a Universidade de Aveiro 

que resulta na incorporação e participação de um aluno do departamento de 

Geociências para a elaboração desta dissertação académica, com o objetivo de 

empregar um equipamento de corte direto a funcionar. 

A Base Tripla, Unipessoal Lda., com sede na Gafanha da Nazaré, concelho de 

Ílhavo e distrito de Aveiro, é uma empresa de Engenharia Civil que se dedica a prestar 

serviços de controlo de qualidade na área de geotecnia. Executa atividades de 

realização de ensaios geotécnicos de laboratório e de campo, designadamente ensaios 

de caracterização física de solos, ensaios com gama densímetro e de carga em placa, 

além de elaboração e execução de planos de prospeção geotécnica e diversos outros 

ensaios de laboratório. 

As amostras utilizadas para o estudo nesta dissertação têm diferentes 

proveniências, no entanto, ambas são pertencentes ao mesmo distrito de Aveiro, sendo 

que a amostra de areia foi obtida pela empresa detentora do estágio, enquanto, a 

amostra argilosa foi colhida através de acesso direto, resultando no estudo de 19 

ensaios. Foram realizadas preparações das amostras para os diferentes ensaios de 

corte direto, de modo a tentar manterem-se suas características físicas. 

O principal objetivo deste trabalho foi efetuar estudos comparativos nos 

diferentes equipamentos de corte direto pertencentes aos departamentos de 

Geociências e Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Para isso, os ensaios e a 

dissertação, tiveram sempre o acompanhamento do Professor Doutor Agostinho Benta, 

responsável pelas operações técnicas no equipamento do departamento de 

Geociências durante o estágio curricular. 
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I.2- Estrutura da Tese 

Após a breve introdução acima, a dissertação apresenta mais sete capítulos, 

perfazendo um total de oito capítulos, mais as referências bibliográficas e anexos. 

Enunciam-se os principais objetivos da tese por capítulo, sumarizando os trabalhos 

desenvolvidos em cada capítulo. 

Capítulo II- Importância da Resistência ao Corte na Geotecnia 

Neste capítulo é feito um breve extrato do estudo sobre a resistência ao corte 

para os projetos de obras geotécnicas, os critérios de rotura dos solos e mais 

especificamente o de Mohr-Coulomb. Além da importância da combinação dos ensaios 

in situ e de laboratório para os estudos geotécnicos. 

Capítulo III- Diferentes ensaios de Resistência ao Corte de Solos 

Neste capítulo, são descritos os diferentes ensaios de laboratório e de campo 

que determinam a resistência ao corte de solos. 

Capítulo IV- Ensaio de Corte Direto 

No capítulo IV realiza-se o estudo aprofundado do Ensaio de Corte Direto, 

apresentando uma abordagem desde à história do ensaio até suas vantagens e 

limitações. 

Capítulo V- Enquadramento da Localização das Amostras 

O Capítulo V apresenta o enquadramento geológico e geográfico das áreas das 

recolhas das amostras em investigação com base na bibliografia existente e 

apresentam-se as suas principais características tectónicas, metamórficas e 

magmáticas. 

Capítulo VI- Estudo Experimental 

No capítulo de Estudo Experimental foi feita uma descrição geral dos trabalhos 

de laboratório, estão inclusas as descrições do ensaio, plano de trabalhos e os 

diferentes ensaios executados, auxiliados com fotografias e quadros executados 

durante a pesquisa e investigação. 

Capítulo VII- Discussão e Trabalhos realizados na empresa 

Neste capítulo, identificam-se os dados da análise dos ensaios, sendo a 

descrição e resultados acompanhados e documentados por quadros e gráficos. 
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Capítulo VIII- Conclusões 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho realizado e uma breve 

conclusão do trabalho durante o estágio curricular. 

Referências Bibliográficas 
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II) Importância da Resistência ao Corte na Geotecnia 
II.1- Introdução 

A propriedade que os solos possuem em suportar cargas e conservar sua 

estabilidade, depende da resistência ao cisalhamento ou resistência ao corte do solo; 

toda massa de solo se rompe quando esta resistência é excedida (Caputo, 1988). A 

capacidade resistente de um solo é dada pelas características de coesão e fricção entre 

as suas partículas, sendo definida como a máxima tensão de corte que o solo pode 

suportar sem sofrer rotura (Pinto, 2006). O primeiro autor a apresentar as bases para 

essa compreensão foi Terzaghi (1925) que expos como é mobilizada a parcela friccional 

a partir do contato e relacionou a força normal na interação entre os grãos e a resistência 

ao cisalhamento. Assim sendo, existem alguns fatores que influenciam a capacidade de 

um maciço à ação de corte, como por exemplo, a distribuição das suas partículas, a 

densidade, o teor em água e a estrutura de formação do solo (McKyes et al., 1994). 

Pinto (2006) no seu livro Curso Básico de Mecânica dos Solos, indica que a rotura dos 

solos é, na maior parte dos casos, um fenómeno de cisalhamento, que acontece, por 

exemplo, quando uma sapata de fundação é carregada até a rotura, ou ainda, quando 

ocorre o escorregamento de um talude. Para aplicações usuais, o cisalhamento simples 

pode ser observado nas superfícies de rotura de taludes e muros de contenção e nos 

bulbos de tensão gerados tanto em fundações rasas quanto profundas, conforme pode 

ser verificado na Figura II.1 (Budhu, 1984). 
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Figura II-1 - Possíveis Manifestações do Estado de Cisalhamento Simples: Rotura de 

Taludes (A), Estruturas de Contenção (B), Carregamento de Estacas (C) e Rotura de Sapatas 

(D) (Budhu, 2008). 

 

Neste capítulo, discute-se a importância da resistência ao corte no âmbito da 

geotecnia, tendo em vista duas componentes principais, a coesão e o atrito. Nos 

subcapítulos que se seguem, abordar-se-á sumariamente os aspetos fundamentais 

destas duas componentes e ainda o princípio de Mohr-Coulomb, finalizando com o 

objetivo principal deste capítulo: a importância da resistência ao corte na geotecnia. 

 

II.2- Critérios de Rotura 

Critérios de rotura são formulações matemáticas que procuram representar mais 

corretamente o comportamento do material e as condições em que ocorrem sua rotura 

(Pinto, 2006). Ainda segundo Pinto (2006), os critérios podem resolver diversos 

problemas e referir-se a variadas propriedades geotécnicas, como às máximas tensões 

de compressão, tração ou cisalhamento, às máximas deformações ou à energia da 

deformação, ou ainda, estabelecer mais de um destes parâmetros. Um critério é 

satisfatório uma vez que reflete o comportamento do material a ser considerado. O 

comportamento tensão-deformação dos solos depende de inúmeras variáveis, como a 

granulometria, o histórico de tensões, a mineralogia, a cimentação e a presença de água 

no solo, etc. (Zorzan, 2020). Com a finalidade de prever esse comportamento tensão-

deformação do solo, foram sendo elaborados ao longo dos tempos, variados modelos 

constitutivos fundamentados em conceitos físicos e matemáticos. 
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Matos Fernandes (2006), no seu livro de Mecânica dos Solos – Volume I, 

escreve que para analisar a rotura de um solo, considera-se que é aplicada uma carga 

∆qs uniformemente distribuída à superfície deste solo e que num ponto P, a uma 

profundidade z, existem três planos ortogonais, como indicado na Figura II.2. 

 

 

Figura II-2 - Maciço terroso carregado à superfície – esquema geral e tensões iniciais e 

incrementais num ponto P situado no eixo de simetria da área carregada (Matos Fernandes, 

2006). 

Ao considerar apenas um dos planos horizontais e o perpendicular, a tensão 

nesse ponto é representada pelas Equações 1 e 2: 

 

!!"´ = 	$%      (Equação 1) 

e 

!$"´ =	&"!!"´ =	&"$%     (Equação 2) 

 

Sendo as tensões nesses planos a maior e a menor tensão principal, deve-se 

levar em conta que a tensão principal intermédia, embora importante, é simplificada para 
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efeitos de estudos mais simples, onde as condições axi-simétricas são consideradas. 

Segundo Lambe (1969), embora haja influência da tensão principal intermediária sobre 

a resistência ao cisalhamento dos solos, esta relação ainda não está devidamente 

esclarecida e, por consequência, os estudos sobre os estados de tensão no solo são 

feitos em função das outras duas tensões principais (σ1 maior e σ3 menor) cujos efeitos 

são devidamente compreendidos. Estas tensões principais podem ser representadas, 

respetivamente com a Equação 3 e a Equação 4: 

 

!%´ 	= 	!!́ 	= 	!!"´ 	+	∆!!́     (Equação 3) 

e 

!&´ 	= 	!$´ 	= 	!$"´ 	+	∆!$´      (Equação 4) 

 

Com o incremento da carga ∆qs é coerente que cresçam também os valores das 

tensões, porém o solo como um material de resistência finita chegará a um ponto de 

limite da sua resistência, até romper. A este limite intitula-se por envolvente de rotura e 

a equação equivalente diz respeito ao critério de rotura. A seguir, será exemplificado o 

Critério de Rotura de Mohr-Coulomb, o qual indica a envolvente de rotura e a sua 

equação. 

 

II.2.1. Critério de Rotura de Mohr-Coulomb 

Vários autores consideram o critério da envolvente de rotura de Mohr-Coulomb 

o que melhor representa o comportamento dos solos. Um destes autores é Matos 

Fernandes (2006) que indica que este critério se baseia no princípio de que um solo 

coesivo entra em rotura num ponto, quando em um par de facetas ou planos que passam 

nesse ponto é atingido uma dada relação entre as componentes normal e tangencial da 

tensão, como se segue na Equação 5 abaixo: 

 

)' =	*´ +	!'´ 	+,-´     (Equação 5) 

 

Onde: 

• 4´	é o chamado ângulo de atrito interno ou ângulo de resistência ao corte; 

• 1´	é a chamada coesão; 
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• /! é a componente tangencial; 

• !!´  é a componente normal. 

O subi-índice f das componentes da tensão atribui-se devido a estas 

componentes corresponderem à rotura (failure, em inglês). Além disso, o uso dos 

símbolos c´e Ø´ (e não apenas c e Ø) é resultante do fato de nos solos o critério de 

rotura de Mohr-Coulomb ser aplicado em tensões efetivas. 

Os coeficientes c´e Ø´ não devem ser considerados valores constantes, mas sim 

como variáveis características de cada solo, que variam quando o solo é submetido a 

diferentes condições de pré-compressão, drenagem, etc (Taylor apud. Caputo, 1977). 

Dessa forma, para os materiais de coesão nula (c´ = 0) a rotura é dada quando a tensão 

total atinge uma inclinação em relação à normal, uma vez que a razão entre a tensão 

tangencial e a tensão normal é dada pela tangente do ângulo de atrito. Neste sentido, a 

tangente do ângulo de atrito vale: 

 

+,-´ 	= 	 (!)!´      (Equação 6) 

 

Após esta análise do que ocorre no critério de rotura de Mohr-Coulomb, discutir-

se-á algumas ideias sobre o mecanismo de deslizamento entre corpos sólidos e, por 

extensão, entre as partículas do solo, em particular, os fenómenos de coesão e de atrito. 

 

II.3- Coesão 

A coesão do solo é definida como a força de atração entre as superfícies de suas 

partículas, a qual pode ser real ou aparente. A coesão real é resultado do efeito de 

agentes de cimentação, como o teor de óxidos e de argilas silicatadas (Mullins et al., 

1990), ou até mesmo como o resultado da atração entre partículas próximas por forças 

eletrostáticas (Mitchell, 1976), sendo esta última a que é mais considerada nos 

problemas da engenharia. Já a coesão aparente é resultado da tensão superficial da 

água nos capilares do solo, ao formar meniscos de água entre as partículas dos solos 

parcialmente saturados, que tendem a aproximá-las entre si. Ou seja, a coesão aparente 

constitui uma parcela da resistência ao cisalhamento de solos húmidos não saturados. 

(Fredlund & Rahardjo, 1993). Assim, as coesões real e aparente, podem agir 

complementando-se no que concerne ao parâmetro da coesão dos solos. Podendo ser 

consideradas nulas, no caso de alguns tipos de solos, os ditos solos não coesivos. Em 
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resumo, a coesão depende basicamente do teor em água presente em cada solo, a 

partir disto, existirá o efeito de cimentação (coesão real) e/ou tensão superficial (coesão 

aparente). 

A parcela de resistência devido à coesão real é geralmente muito pequena em 

solos sedimentares não diagenisados, comparando-se à parcela da resistência devido 

ao atrito, no entanto existem solos “naturalmente cimentados” nos quais a coesão real 

constitui uma parte significativa da resistência (Pinto, 2006). 

 

II.4- Ângulo de Atrito 

A ocorrência do atrito nos solos diferencia-se da ocorrência do atrito entre dois 

corpos, visto que, no caso dos solos, o deslocamento envolve um grande número de 

grãos, que podem deslizar entre si ou rolar uns sobre os outros, acomodando-se em 

vazios que encontram no trajeto (Pinto, 2006). 

O ângulo de atrito interno do solo representa as características friccionais entre 

as partículas do solo, sendo definido como o ângulo máximo que a força de corte 

transmitida ao solo pode fazer com a força normal à superfície de contato, sem que haja 

o cisalhamento do solo no plano de rotura, sendo assim, proporcional ao aumento da 

tensão normal. O ângulo de atrito interno do solo depende de fatores como a sua 

densidade, ou ainda de fatores que dependem da composição do solo como: a 

percentagem e o tipo de argila em solos argilosos; o tamanho e a forma dos grãos em 

solos arenosos (Pinto, 2006). Ainda segundo Pinto (2006), há também uma diferença 

entre as forças transmitidas nos contatos entre os grãos de areia e os grãos de argila. 

No caso dos grãos de areia, normalmente as forças transmitidas são suficientemente 

grandes para expulsar a água da superfície, de maneira que os contatos ocorrem 

realmente entre os dois minerais. Já no caso das argilas, o número de partículas é 

consideravelmente maior, porém a parcela de força transmitida em cada contato é 

bastante reduzida. Isso ocorre porque as partículas de argila são envolvidas por 

moléculas de água quimicamente adsorvidas a elas, desta forma, as forças de contato 

não são suficientes para remover as moléculas de água, sendo então responsáveis pela 

transmissão das forças. Esse fenômeno pode ser observado na Figura II.3. 
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Figura II-3 - Transmissão de forças entre partículas de areia e de argilas (Pinto, 2006). 

 

Conforme relata Caputo (1988) nas suas análises, a denominação genérica de 

atrito interno de um solo, compreende-se não só o “atrito físico” entre suas partículas, 

como também o “atrito fictício” oriundo do entrosamento de suas partículas, já que nos 

solos não há uma superfície nítida de contato, e sim o oposto, existe uma infinidade de 

contatos pontuais. Esta definição é reforçada analisando simplesmente uma areia solta, 

cujo ângulo de atrito interno é igual ao ângulo de repouso, estabelecido como o ângulo, 

entre a horizontal e o talude, produzido mediante o derramamento de areia seca de uma 

pequena altura. 

 

II.5- Resistência ao Corte do Solo e a Geotecnia 

O estudo na engenharia civil das estruturas em maciços terrosos, como indicam 

diversas bibliografias, é complexo devido ao solo ser um corpo de material geralmente 

não consolidado considerado na Mecânica dos Solos como sendo composto, 

basicamente, por água, ar (vazios) e partículas sólidas de variadas origens, formando-

se assim um material bastante heterogêneo.  

A determinação da resistência aos esforços de cisalhamento nos solos constitui 

um dos pontos fundamentais de toda a Mecânica dos Solos, dessa maneira, uma 

avaliação correta deste conceito é um passo indispensável para qualquer análise da 

estabilidade das obras civis e, mais especificamente, geotécnicas (Marangon, 2018). A 

rotura dos solos é geralmente um fenómeno de cisalhamento que acontece, por 
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exemplo, quando uma sapata de fundação é carregada até a rotura ou quando ocorre o 

escorregamento de um talude (Pinto, 2006). 

As estruturas de engenharia civil, como indica Matos Fernandes (2006), induzem 

nos maciços terrosos com que interatuam estados de tensão que modificam mais ou 

menos profundamente o estado de tensão de repouso, os quais são orientados por dois 

critérios essenciais:  

i. o afastamento, devido ao carregamento similar do terreno, das 

deformações infinitas, ou seja, do colapso ou rotura global; 

ii. o estado de deformação tolerável ou aceitável para a resistência e para 

a função das estruturas dimensionadas ou de outras circunvizinhas. 

Portanto, para o dimensionamento geotécnico, é necessário o conhecimento da 

resistência dos solos, da sua rigidez e das relações tensões-deformações na fase de 

carregamento que precede a instabilidade da resistência. Este conhecimento é 

adquirido através, essencialmente, de ensaios de laboratório. As amostras recolhidas 

em campo são suficientemente grandes para representarem adequadamente a 

composição da estrutura formada pelas partículas do solo, entretanto, não são 

totalmente representativas do maciço real. Deste modo, os resultados previstos da 

análise da resistência de uma amostra em laboratório, podem transmitir os estados de 

tensão que ocasionam uma rotura local ou pontual, porém, não representam aqueles 

estados de tensão que ocasionam no maciço uma rotura global (Matos Fernandes, 

2006). 

Neste sentido, os ensaios de laboratório são ferramentas científicas essenciais 

para a caracterização e determinação dos parâmetros de resistência, tendo em conta a 

incompatibilidade das amostras em relação a alguns fatores como: a heterogeneidade 

do solo, ao tamanho dos provetes e fatores dependentes do tipo de estrutura e do 

carregamento. A estes fatores dúbios precisam ser aplicadas teorias ou metodologias 

para integrar o processo de dimensionamento e assim serem feitas as análises de 

estabilidade e de deformação (Matos Fernandes, 2006). 

Acresce ainda que os solos argilosos se comportam de modo diferente dos solos 

arenosos no que concerne à resistência ao corte. Em solos argilosos o problema da 

resistência ao corte é extremamente mais complexo do que em areias, tendo em conta 

o grande número de fatores intervenientes (Rodrigues, 2015). Taylor (1948) faz uma 

referência a esses fatores no seu livro Fundamentals of soil mechanics destacando os 

seguintes como os principais: grau de saturação, história do solo e velocidades das 

solicitações cortantes. A análise da resistência ao corte das argilas é mais complexa, 

devido à interação físico-química entre as suas partículas. Barata, em 1983, analisa que 
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a resistência ao corte em areias, tendo em conta a sua elevada permeabilidade, varia 

pouco com a aplicação das cargas, e em areias secas a influência da velocidade dos 

ensaios de corte são desprezáveis. As areias apresentam-se normalmente como um 

solo não coesivo, de alta permeabilidade e geralmente não há desenvolvimento de 

pressão neutra, sendo que a resistência ao corte da areia seca tende a aproximar-se da 

resistência ao corte da areia saturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II – Importância da Resistência ao Corte na Geotecnia 

18 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Diferentes ensaios de 

Resistência ao Corte de solos 
  



Capítulo III – Diferentes ensaios de Resistência ao Corte de solos 

20 

  



Capítulo III – Diferentes ensaios de Resistência ao Corte de solos 

21 

 

 

 

III) Diferentes ensaios de Resistência ao Corte de solos 
III.1- Introdução 

Neste capítulo, apresentam-se os principais equipamentos de laboratório para 

caracterizar a resistência ao corte dos solos, recorrendo aos ensaios mais comumente 

realizados para a determinação da resistência ao cisalhamento. Entre estes ensaios 

estão o Ensaio de Corte Direto, Ensaio de Corte Direto Simples (DSS), Ensaio Triaxial 

e o Ensaio Triaxial de Torção Cíclica. Serão referidos também os ensaios de campo 

realizados para determinação da resistência ao corte nos solos, o Ensaio de Corte 

Rotativo (Field Vane Test) e o Ensaio Pressiométrico. Desta forma, para um melhor 

enquadramento dos ensaios laboratoriais, será abordada uma síntese sobre a 

amostragem indeformada de solos. 

Primordialmente, os ensaios em laboratório acima mencionados, e ainda outros, 

precisam ser analisados baseados numa amostragem do material a ser estudado, neste 

caso, uma amostra de solo. Para isto, a porção de solo retirada do maciço deve ser 

suficientemente grande ao ponto de não interferir em alguns parâmetros naturais deste. 

As amostras indeformadas quando retiradas do maciço sofrem apenas alteração em 

relação ao seu estado de tensão, sendo inevitável algum grau de perturbação, isto é, 

não sofrem distorções nem variações de volume e nem de teor em água conservando-

se assim a estrutura do solo essencialmente inalterada (Lopes, 2020). Caso esta 

amostra indeformada sofra perturbações relevantes ou perda de água, seja durante o 

transporte, armazenagem ou outra operação que precede o ensaio, é usual designá-la 

por amostra remexida (Matos Fernandes, 2006). 

Em geral, as amostras indeformadas podem ser obtidas através de duas 

diferentes metodologias, sendo elas, a amostragem através de acesso direto e a 

amostragem através de acesso indireto. A primeira, por acesso direto, é removida por 

meio de poços ou valas onde é possível talhar blocos de dimensões relativamente 

grandes e, após serem totalmente selados e protegidos, são levados para o laboratório 

cuidadosamente de modo a evitar vibrações, choques e perda de humidade. Há uma 

melhor qualidade das amostras neste método, visto que os provetes são extraídos dos 

blocos por técnicas mais cuidadosas em laboratório, apesar da retirada dos blocos em 

campo estar limitada a pequenas profundidades (Matos Fernandes, 2006). A 
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amostragem por acesso indireto é a metodologia mais comum e frequente para obter 

as amostras, visto que são retiradas através da introdução de um tubo amostrador num 

furo de sondagem. Assim como a anterior, a amostra deve ser devidamente 

armazenada e protegida – neste caso pelo próprio amostrador – para evitar 

perturbações e perda de teor em água durante a fase de transporte. Já em laboratório, 

é extraída do amostrador, sendo eliminadas as zonas periféricas de forma a obter uma 

região que tenha sido menos perturbada possível e assim poder ser ensaiada em 

laboratório. Neste caso, é possível obter amostras numa profundidade mais significativa, 

mas é preciso desconsiderar parte do material porque este pode estar perturbado na 

vizinhança da zona da escavação para a realização do furo de sondagem e a fase da 

armazenagem é essencial para garantir que não haja variações no teor em água (Lopes, 

2020). 

 

III.2- Ensaios para Determinação da Resistência ao Corte dos Solos 

Para que os ensaios laboratoriais indiquem resultados seguros da previsão do 

comportamento mecânico relativamente à resistência ao corte dos solos é necessário 

realizar, no campo, a recolha de amostras indeformadas. Estas são encaminhadas ao 

laboratório para serem submetidas aos ensaios, onde são determinados os estados de 

tensão e deformação, assim como o teor em água (Matos Fernandes, 2006). Com estas 

informações é possível interpretar e associá-las a teorias da Mecânica dos Solos de 

modo que permita auferir os parâmetros de resistência e de deformabilidade, prováveis 

de resultados significativos. Após a determinação dos parâmetros é exequível o 

dimensionamento das estruturas geotécnicas. Na Figura II.4, pode-se verificar um 

esquema de todo este processo descrito acima. 
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Figura III-1 - Esquema simplificado do processo de dimensionamento de estruturas 

geotécnicas com base em ensaios de laboratório. (Matos Fernandes, 2006) 

 

Associados aos ensaios de laboratório, são realizados também ensaios in-situ, 

os quais são consideravelmente mais utilizados, devido à dificuldade de obtenção de 

amostras indeformadas, principalmente em solos arenosos, para a obtenção precisa 

dos parâmetros laboratoriais. No entanto, os ensaios laboratoriais permitem relacionar 

resultados dos ensaios de caracterização e índices físicos do solo amostrado, além de 

parâmetros mecânicos. Desta forma, a combinação destes dois tipos de ensaios (in-situ 

e ensaios de laboratório) utilizados de forma a complementar e minimizar o impacto das 

limitações de um e do outro, seria ideal (Lopes, 2020). 

 

III.3- Ensaios para caracterização em laboratório da resistência ao corte 
dos solos 

Os ensaios laboratoriais consistem em procedimentos muito importantes de 

análise e interpretação de problemas da engenharia. No caso da geotecnia, os ensaios 

de laboratório podem avaliar perturbações nos solos e indicar fatores técnicos 

associados aos parâmetros físicos, mecânicos e hidráulicos. Desta forma, a utilização 

dos ensaios laboratoriais evidencia-se através da possibilidade de regular fatores dos 

solos, como as condições de drenagem, variações da velocidade no ensaio e dimensões 

dos provetes associados, que se permitem prever e solucionar com mais precisão 

parâmetros fundamentais para fomentar o dimensionamento geotécnico. 

Os ensaios de laboratório para determinação da resistência ao corte dos solos 

são classificados como ensaios mecânicos e, desta forma, têm como padrão 
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associarem a utilização de amostras indeformadas, contudo, em alguns ensaios é 

possível utilizar amostras deformadas que reproduzam as condições pretendidas em 

campo. Na prática corrente, em virtude da dificuldade em se obter amostras 

indeformadas de elevada qualidade, habitualmente considera-se que os ensaios 

laboratoriais são menos adequados quando comparados com os ensaios de campo. 
Outra razão para a utilização menos frequente dos ensaios laboratoriais, deve-se à 

morosidade dos ensaios, muitas vezes incompatível com o ritmo de avanço das obras 

(Santos, 1999). 

Os mecanismos de rotura para avaliação da resistência ao cisalhamento, nos 

ensaios de laboratório mais empregados na geotecnia, não estão impreterivelmente 

associados a uma deformação ao corte. De modo geral, são impostas premissas que 

simulam a condição de cisalhamento, como a diferença de tensões principais no caso 

dos Ensaios Triaxiais (Zorzan, 2020). 

No caso dos Ensaios de Corte Direto, as deformações medidas não são 

relacionadas ao cisalhamento e a superfície de rotura é imposta pelo movimento 

horizontal. Por outro lado, o Ensaio de Corte Direto Simples (DSS) é o único ensaio 

laboratorial atualmente existente capaz de promover o desenvolvimento de 

deformações de cisalhamento e simular com mais fidelidade o cisalhamento simples 

(Zorzan, 2020). 

A seguir, serão descritas, sucintamente, cada uma dessas práticas que buscam 

representar a mesma característica no que diz respeito a rotura do solo: a resistência 

ao corte. 

 

III.3.1. Ensaio de Corte Direto 

Considerado o ensaio criado há mais tempo e de elaboração mais simples do 

que os outros ensaios de caracterização da resistência ao corte, o Corte Direto baseia-

se diretamente no critério de Mohr-Coulomb. Neste ensaio, uma tensão vertical ou 

tensão normal, perpendicular ao plano principal da amostra, é aplicada ao corpo de 

prova, provocando confinamento e consolidação do solo, para que em seguida o corte 

ocorra ao longo de uma superfície de deslizamento horizontal por meio da aplicação de 

uma força nesta direção. O objetivo desta prática é determinar a tensão cisalhante 

máxima que a amostra do solo possui em relação à tensão normal efetiva aplicada. 

Devido à parede rígida da caixa de corte, não é permitida a ocorrência de distorções 

angulares no solo e o cisalhamento ocorre apenas pelo deslizamento entre dois planos 

(Zorzan, 2020). 
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O ensaio de Corte Direto apresenta variadas limitações, embora seja um ensaio 

simples, com grande versatilidade e relativa facilidade de execução e de baixo custo 

(comparado a outros ensaios de resistência ao corte). Dentre estas limitações tem-se a 

mudança na área da secção transversal durante o ensaio, a não uniformidade das 

tensões cisalhantes, a ocorrência da rotura progressiva e a predeterminação de um 

plano de rotura (Zorzan, 2020). 

Sendo o foco principal de estudo deste trabalho, o Ensaio de Corte Direto será 

melhor discorrido e abordado em pormenor no Capítulo IV – Ensaio de Corte Direto. 

 

III.3.2. Ensaio de Corte Direto Simples (DSS) 

O Ensaio de Corte Direto Simples ou Direct Simple Shear (DSS) é mais um 

ensaio desenvolvido com foco na determinação da resistência ao corte dos solos. Sendo 

criado para superar alguns dos inconvenientes apontados ao Ensaio de Corte Direto, 

possui uma configuração bastante semelhante ao anterior, porém com algumas 

modificações. O ensaio DSS permite o desenvolvimento de um cisalhamento uniforme 

no solo, com manutenção da área da amostra constante, e pode fornecer resultados de 

resistência mais aproximados aos observados em campo. Ainda, é permitida a rotação 

dos planos principais durante o cisalhamento, o que permite que a rotura ocorra no plano 

de maior fraqueza (Zorzan, 2020). 

O DSS consiste na consolidação do solo no estado geostático de tensões (ou 

seja, em K0) provocado pelo confinamento feito por anéis metálicos. De seguida o solo 

é cortado pela aplicação de uma força horizontal, como mostrado no esquema da Figura 

III-2. O Ensaio de Corte Direto Simples é bastante divulgado internacionalmente, 

nomeadamente para o estudo da anisotropia das argilas moles (MEIL et al., 2016) ou 

para avaliação da resistência de solos em situações específicas de carregamento como 

os solos marinhos (Nowacki et al., 2003; Schroeder et al., 2006). Matos Fernandes 

(2006) divulga que o aspeto do comportamento das argilas estabelece que a sua 

resistência ao corte dependa da orientação das tensões principais na rotura. 
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Figura III-2 - Mecanismo de Rotura em Ensaios DSS (Budhu, 2008). 

 

Mayne (1985) afirma que em determinados problemas geotécnicos, como na 

rotura de taludes, fundações superficiais, roturas em solos moles e ao longo do fuste de 

fundações profundas os parâmetros de resistência obtidos com o DSS possuem 

significativa importância porque representam a média das resistências mobilizadas 

nestes casos. Para a problemática da estabilidade de taludes, mais especificamente, 

Abramson et al., (2002) também afirmam que a resistência mobilizada no estado de 

cisalhamento simples representa a média entre a compressão triaxial e a extensão 

triaxial desenvolvidas em uma potencial superfície de rotura. Nessa perspetiva, o ensaio 

DSS reproduz uma avaliação da segurança de taludes utilizando parâmetros que podem 

fornecer uma análise mais refinada e realística das condições de campo. 

Como pode ser analisado, o Ensaio de Corte Direto Simples é mais 

recomendado para tipos específicos de solos ou de situação, já que atende a 

resoluções mais objetivas para determinados problemas. Desta forma, não se pode 

dizer que este ensaio é melhor do que outros, apenas mais apropriado a 

determinadas situações e que determina bons resultados a estas. 

 

III.3.3. Ensaio Triaxial 

No que concerne ao Ensaio Triaxial, atualmente, é considerado o ensaio de 

laboratório mais utilizado para caracterizar a resistência ao corte dos solos, além de ser 

considerado o mais comum e versátil. Isto deve-se, possivelmente, devido à capacidade 

que este ensaio possui em permitir o controlo de diversas variáveis do solo, como dos 

estados de tensão total e efetiva, da drenagem, da pressão neutra e do estado de 

deformação das amostras. Essas técnicas pressupostas aplicadas no Ensaio Triaxial 

consistem em representar de forma tão semelhante quanto possível as condições 

preponderantes nos maciços terrosos antes do carregamento e ainda aquelas 
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condições do meio impostas pelas estruturas com que interatuam (Matos Fernandes, 

2006). 

Vários autores consideram este o ensaio padrão em Mecânica dos Solos, por 

permitir identificar com maior precisão parâmetros importantes da geotecnia. Bishop e 

Henkel (1962) no livro The measurement of soil properties in the triaxial test descrevem 

o Ensaio Triaxial como sendo um equipamento que consiste basicamente de uma 

câmara cilíndrica transparente e resistente assentada sobre uma base de alumínio, no 

interior da qual é colocada a amostra também cilíndrica (com uma relação 

altura/diâmetro da ordem de 2) revestida por uma membrana de borracha impermeável 

sob um pedestal, no qual há uma ligação com a base da célula e ainda uma pedra 

porosa para facilitar a drenagem. A câmara é preenchida com água, que tem a finalidade 

de transmitir pressão à amostra, simulando as tensões horizontais conforme desejado. 

A tensão vertical é aplicada na amostra por meio de um êmbolo localizado no topo da 

câmara, o qual transmite cargas axiais que podem ser mensuradas pelo equipamento, 

assim como são registadas as deformações. Toda essa descrição pode ser observada 

na Figura III-3. 

 

 

Figura III-3 - Ensaio triaxial: pormenor da célula. (Matos Fernandes, 2006; adaptado de Head, 

1986) 
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Matos Fernandes (2006) em seu livro Mecânica dos Solos – Volume I, descreve 

que para a reprodução das condições in situ antes do carregamento da amostra é 

fundamental o uso de amostras indeformadas nos ensaios, apesar de, ser conveniente 

que os ensaios de corte sejam precedidos pela restauração do estado de tensão efetiva 

de repouso – a qual é inevitavelmente alterada durante a recolha da amostra – ou de 

um estado muito próximo dele, já que o comportamento do solo é comandado por essas 

tensões. Essa é uma das variáveis que permitem ser controladas neste ensaio, a 

chamada consolidação das amostras. 

Outra questão significativamente importante para a melhor determinação do 

corte no Ensaio Triaxial são as condições de drenagem do solo e determinação da 

pressão neutra. Desta forma, podem ser estabelecidas duas situações nas amostras, 

onde os ensaios podem ser drenados ou não drenados. No primeiro caso, se a 

drenagem for permitida e a amostra estiver saturada ou com elevado grau de saturação, 

a variação de volume do solo durante o ensaio pode ser determinado pela medida do 

volume de água que sai ou entra na amostra, já no caso de solos secos, a medida de 

variação de volume só é possível com a colocação de sensores na amostra. Se o caso 

for o segundo mencionado, ou seja, a drenagem não for permitida, em qualquer fase do 

ensaio, a água ficará sob pressão, e assim, as pressões neutras induzidas pelo 

carregamento podem ser medidas (Pinto, 2006). 

Os instrumentos necessários para a medição da variação de volume e da 

pressão neutra ou poropressão constam de: um transdutor de pressão, uma válvula 

para controle da drenagem e uma bureta graduada. A drenagem pode ser controlada 

através da válvula, que é o único caminho possível de entrada ou saída de água; 

fechando-a, o ensaio é realizado em condições não drenadas. Desta forma, quando a 

drenagem é impedida há a alternativa de medição das poropressões, através do 

transdutor de pressão, o qual se trata de instrumento que possui um diafragma muito 

sensível à variação de pressão na água, produzindo um sinal elétrico proporcional, que 

é medido por instrumentos eletrónicos digitais (Gerscovich, 2010). 

Ao combinar todas essas questões pressupostas que podem ser impostas pelo 

Ensaio Triaxial, há a possibilidade de realizar os ensaios em três diferentes condições, 

que são as mais frequentes: consolidados drenados (CD), consolidados não drenados 

(CU) e não consolidados não drenados (UU). 

Em resumo, os ensaios triaxiais consolidados drenados (CD), são conhecidos 

como ensaios lentos, pois são realizados de forma a permitirem permanentemente a 

drenagem da amostra, inicialmente de forma a dissipar as pressões neutras até a 
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amostra consolidar, desta forma fornecem resultados em termos de tensões efetivas. 

Já os ensaios consolidados não drenados (CU) são executados não permitindo a 

drenagem da amostra e isolando-a da contra pressão assim que finaliza a consolidação, 

portanto os resultados são apresentados em termos de tensões totais e efetivas. 

Finalmente, os ensaios não consolidados não drenados (UU) são conhecidos como 

rápidos e são os mais fáceis de serem reproduzidos, visto que nem a drenagem e nem 

a consolidação da amostra são permitidas em nenhuma fase do ensaio, também não se 

espera a dissipação das pressões neutras, conseguindo assim, uma interpretação em 

termos de tensões totais (Marangon, 2018). Estas condições são melhor instruídas, 

respetivamente, nas referentes normativas ASTMD7181, ASTMD4767 e ASTMD2850. 

Na realidade, importa-se notar que os ensaios triaxiais com câmaras 

convencionais como o da Figura III-3, não permitem o controle independente das 

tensões nos 3 eixos (triaxial verdadeiro) e estas são aplicadas numa condição 

assimétrica. O equilíbrio presente é do tipo axissimétrico, ou seja, existe simetria apenas 

dos estados de tensão e de deformação em relação à direção vertical. Para obter-se um 

estudo onde exista maior exigência nos resultados, procura-se realizar ensaios triaxiais 

que reproduzam as condições referentes aos estados de tensão e de deformação da 

obra em causa. Para isto, são efetuados ensaios sobre amostras prismáticas em células 

verdadeiramente triaxiais, onde as três tensões principais mantêm-se independentes 

(Matos Fernandes, 2006). 

 

III.3.4. Ensaio Triaxial de Torção Cíclica 

Este ensaio pode ser considerado uma variação aprimorada do Triaxial 

convencional, com alguns ajustes atualizados para corresponder aos resultados 

pretendidos. Desta forma, o Ensaio Triaxial de Torção Cíclica visa aplicar sobre a 

amostra de solo uma ação de corte cíclica, conforme pode ser visto na Figura III-4. O 

ensaio permite atingir níveis de distorção elevados, até à rotura do provete, permitindo 

assim complementar os resultados do ensaio de coluna ressonante na caracterização 

dos solos no domínio das médias a grandes distorções (Santos, 1999) .  Sendo uma 

adaptação, as fases de saturação e de consolidação são idênticas as do Ensaio Triaxial 

(Santos Marques, 2011). 
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Figura III-4 - Ensaio de torção cíclica (Santos, 1999) 

 

Santos, compara a ação do Ensaio de Torção Cíclica com a atuação de um 

sismo, ao indicar que, durante a atividade sísmica, o substrato rochoso transmite ao 

terreno de cobertura ondas de corte que se propagam predominantemente na direção 

vertical. O estado de tensão inicial do solo é, geralmente, anisotrópico e a atuação do 

sismo gera fundamentalmente um acréscimo das tensões de corte. Esta evolução das 

tensões pode ser bem simulada no Ensaio de Torção Cíclica. 

Para estes níveis de distorção mais elevados pode-se recorrer a uma abordagem 

aproximada, aplicando o método linear equivalente. Definem-se então, valores 

secantes, quer do módulo de distorção, quer do coeficiente de amortecimento 

histerético, em função do nível de distorção (Santos, 1999). 

De forma a perceber o funcionamento do Ensaio de Torção Cíclica, é 

considerado o caso de um provete cilíndrico sujeito apenas à ação do momento de 

torção no topo. Para o cálculo das tensões e extensões no ensaio, o provete é 

considerado como uma peça linear recorrendo-se a teoria das peças lineares da 

resistência dos materiais (Arantes e Oliveira, 1969). O ensaio triaxial de torção cíclica 

aplicado a provetes cilíndricos ocos permite controlar a magnitude e a direção das 

tensões principais tanto dentro da cavidade oca, quanto à superfície externa do provete. 

O Ensaio de Torção Cíclica em muito assemelha-se ao Ensaio Triaxial 

convencional, porém com algumas alterações importantes. Ao contrário do ensaio 

clássico, a câmara triaxial do Ensaio de Torção Cíclica é semipreenchida com água, até 
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um nível superior ao topo do provete. O facto da câmara ser semipreenchida provém da 

ocorrência de existir dentro dela equipamento de aquisição que, por limitações técnicas, 

não pode ser submersível em água. Um desses equipamentos é o transdutor angular 

de precisão. É fundamental, durante o todo o ensaio (desde a montagem até ao corte), 

assegurar que o transdutor fique sempre encostado ao topo do provete, por forma de 

minimizar erros (Santos Marques, 2011). Segundo as especificações do fabricante, a 

precisão é da ordem de 0.010, o que corresponde para as dimensões do provete 

referidas, a uma distorção de cerca de 5x10-5. Entretanto, verifica-se que, ao utilizar-se 

o equipamento, as leituras só apresentam alguma fiabilidade para valores da distorção 

superiores a 10-4 (Santos, 1999). 

Este ensaio torna-se mais complexo em termos da configuração do 

equipamento, preparação dos provetes e ajustes dos parâmetros, porém é dos ensaios 

laboratoriais mais fiáveis em comparação aos outros relatados neste texto. Dessa forma, 

finaliza-se, sinteticamente, as definições acerca dos ensaios de laboratório para a 

resistência ao corte dos solos. A seguir, definir-se-á os ensaios de campo para a mesma 

finalidade. 

 

III.4- Ensaios de campo para determinação da resistência ao corte dos 
solos 

Na busca por informações concisas para o estudo e projeto das estruturas 

geotécnicas é necessária a utilização dos ensaios laboratoriais e de campo. De forma a 

atenuar o problema da perda de condições físicas dos maciços terrosos durante o 

processo de amostragem e problemas relacionados à atuação do solo antes do 

carregamento, verifica-se que nem sempre a melhor solução seja o uso dos ensaios de 

laboratório. Para isto, os ensaios de campo tornam-se boas ferramentas de estudo e 

podem (e devem) ser utilizados de forma complementar. Como a retirada de amostras 

indeformadas implica, apesar de todos os cuidados e recursos sofisticados, numa 

possível deformação da amostra, procura-se atualmente executar ensaios in situ 

capazes de traduzir as reais características de resistência das camadas de solos 

(Marangon, 2018). O ideal é combinar estes dois tipos de ensaios (in situ e de 

laboratório) para tentar minimizar o impacto das limitações de um e do outro. 

Apesar de terem a vantagem de eliminar os problemas inerentes à amostragem 

dos solos, os ensaios de campo permitem apenas investigar o comportamento dos solos 

na gama de pequenas a moderadas deformações e traduzem características médias do 

volume de terreno envolvido no ensaio; enquanto que os ensaios de laboratório 
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permitem caracterizar os solos para uma faixa ampla de deformações e para diversos 

estados de tensão, mas apenas confinados à amostra utilizada (Santos, 1999). 

Existem alguns ensaios de campo bastante conhecidos e outros ainda em 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento. Os ensaios de Corte Rotativo ou Vane Test, por 

exemplo, têm por objetivo a determinação da resistência ao cisalhamento do solo, 

enquanto o Ensaio Pressiométrico visa obter uma espécie de curva de tensão-

deformação para o solo investigado. 

A seguir, será descrita, brevemente, uma abordagem acerca destes dois ensaios 

de campo para determinação da resistência ao corte do solo. 

 

III.4.1. Ensaio de Corte Rotativo (Field Vane Test) 

Existem duas versões deste ensaio, uma de laboratório e outra de campo, ambas 

são semelhantes quanto à forma de execução, com algumas diferenças associadas ao 

ambiente em que são executadas. No caso do presente estudo, o foco será no Ensaio 

de Corte Rotativo de campo, também conhecido como Field Vane Test. 

O Ensaio de Corte Rotativo in situ pode ser executado em poços de investigação, 

em furos de sondagens ou ainda podem ser cravados diretamente no solo até a 

profundidade desejada. O ensaio consegue fornecer resultados muito próximos dos 

reais, mas se for executado em argilas médias a duras pode ocorrer perturbação 

causada pela cravação do aparelho afetando a estrutura do solo e fornecendo 

resultados não confiáveis, desta forma é mais apropriado para a estimativa da 

resistência não drenada de solos argilosos brandos (argilas muito moles e de moles a 

médias). 

O Vane Test consiste em introduzir verticalmente no solo uma ferramenta 

chamada molinete, que se constitui de um conjunto de quatro lâminas retangulares 

soldadas a uma vara central a qual é ligada à superfície do terreno, conforme mostra a 

Figura III-5. O molinete tem dimensões padronizadas, devendo obrigatoriamente 

obedecer a relação da altura (H) sobre o diâmetro (D) igual a dois. 
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Figura III-5 - Pormenor do molinete para Ensaio de Corte Rotativo (Gerscovich, 2010). 

 

Após ser posicionado o aparelho à profundidade desejada, é submetida uma 

rotação, a uma velocidade constante média de 6º/min, por meio da vara ligada a um 

torquímetro mantido na superfície, medindo-se assim o torque à medida que a rotação 

é forçada. Quando o molinete roda no interior do solo, ele tende a cortá-lo conforme um 

cilindro definido por suas dimensões, o qual se destaca do terreno envolvente (Pinto, 

2006). O resultado desse processo é a determinação dos ângulos de rotação 

associados aos diferentes valores do momento torsor, o que permite obter o diagrama 

correspondente entre estes dois parâmetros e estimar a resistência não drenada dos 

solos argilosos mais finos (Matos Fernandes, 2006). 

Como já observado, o Ensaio de Corte Rotativo é simples, de fácil procedimento 

e usado com muita frequência por ser também muito econômico. Pinto (2006) em seu 

livro Curso Básico de Mecânica dos Solos faz uma comparação onde aponta que num 

período de 4 horas é possível determinar a resistência não drenada, de meio em meio 

metro, num furo até 20 m de profundidade através do Vane Test, uma vez que só a 

retirada de 4 amostras indeformadas do solo, até a profundidade de 20 m, requereria o 

trabalho de uma equipe por 3 ou 4 dias, restando ainda o transporte das amostras e os 

ensaios laboratoriais a serem feitos. Portanto, verifica-se que o Vane Test é mais 

vantajoso, em termos de duração e economia, do que a realização dos ensaios de 

laboratório. 

Porém, o Vane Test também tem os seus inconvenientes, sendo o principal, que 

a rotação do molinete tem de ser feita com elevada velocidade, para evitar que as 
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pressões neutras se dissipem, o que faria com que a resistência não fosse mais a 

resistência não drenada. O ensaio atinge a rotura em menos de 5 minutos e a resistência 

determinada dessa maneira é muito superior à resistência correspondente a 

carregamentos mais lentos, que interessam na prática. Dessa forma, tem de se aplicar 

um fator de correção que, multiplicado aos valores de resistência do Vane Test, indicam 

o que se chamaria de resistência não drenada para projeto. 

Em seguimento, discutir-se-á acerca de mais um ensaio de campo para 

determinação da resistência ao corte. 

 

III.4.2. Ensaio Pressiométrico 

O Ensaio Pressiométrico é usado para determinação in situ de dados sobre o 

estado de tensão, a deformabilidade e a resistência ao corte de solos e rochas, sendo 

concebido inicialmente por Kógler e Scheidig em 1930, e posteriormente desenvolvido 

por Ménard em 1957 (Caputo, 1988). 

Atualmente, existem três tipos principais de pressiómetros, tendo em 

consideração o método de instalação no maciço, sendo eles: pressiómetros com prévia 

perfuração, pressiómetros autoperfuradores e pressiómetros penetrantes, conforme 

pode ser observado na Figura III-6. Os três tipos possuem a mesma forma e função 

elementar, isto é, são instrumentos cilíndricos criados com o objetivo de aplicar pressões 

uniformes através de uma membrana flexível, na qual pode ser injetada um líquido ou 

um gás, nas paredes de um furo (Benta, 2007). 
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Figura III-6 - Pressiómetros: a) de perfuração prévia - modelo Ménard; b) autoperfurador; c) 

penetrante (Pushed In Pressuremeter). Adaptado de Clayton (1995) 

 

O pressiómetro de perfuração prévia é constituído basicamente por três partes: 

sonda, unidade de controle de medida pressão-volume e tubulações de conexão. Sendo 

a sonda composta por uma célula central ou de medida e duas células extremas, 

chamadas de células guardas, que têm a finalidade de estabelecer um campo de 

tensões radiais em torno da célula de medida (Marangon, 2018). 

Como o próprio nome indica, o Ensaio Pressiométrico de Perfuração Prévia 

(PDP – Pre-Drilled Pressuremeters), consiste na aplicação da sonda por um furo de 

sondagem de mesmo diâmetro, realizado previamente, com grande cuidado para não 

modificar as características dos solos ou ainda das rochas brandas. 

O PDP é realizado por escalões de pressão para obterem-se resultados na curva 

que relaciona as pressões em cada escalão, com os volumes da cavidade e assim 

indicar os parâmetros usados no dimensionamento, que são o módulo pressiométrico 

“Ménard” e a pressão limite. Esta pressão limite, geralmente, é a pressão para a qual 

se induz a duplicação de volume da célula central do pressiómetro (Benta, 2007). 

Ao analisar os pressiómetros autoperfuradores (SBP – SeflBored 

Pressuremeters), já se percebe que este consiste em realizar, eles próprios, o furo para 

se estabelecerem no local do ensaio. Além disso, consegue-se entender que o Ensaio 

Pressiométrico de Autoperfuração vem a tentar solucionar um problema consistente nos 

outros tipos de equipamentos, a perturbação do solo causada pela pré furação, visto 
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que, como muito discutido anteriormente neste trabalho, a perturbação do solo pode a 

vir comprometer muitas propriedades dos solos. 

Na bibliografia atual, existem várias versões dos pressiómetros 

autoperfuradores, sendo que o principal objetivo de todos eles é a tentativa de executar 

ensaios em solos que sejam praticamente indeformados. Para isto, é necessária que a 

sua operação seja feita com enorme cuidado e experiência, visto a complexidade do 

equipamento. Caso não sejam tomados estes cuidados, a perturbação pode ser tal que 

os resultados deste tipo de ensaio sejam semelhantes a outros equipamentos mais 

simples (Benta, 2007). 

O último tipo de pressiómetro, o penetrante (PIP – Pushed In Pressuremeters) 

são realizados por cravação, estática ou com vibração. Os Ensaios Pressiométricos por 

Penetração são divididos ainda em dois tipos: os PIP de ponta aberta, que se caracteriza 

por forçar o solo a entrar para o interior dos pressiómetro, o qual funciona como 

amostrador; e os PIP de ponta cone, que provocam o deslocamento radial do solo 

durante a penetração. 

Do ponto de vista dos resultados obtidos, a principal diferença entre os três tipos 

de pressiómetros, acima referidos, prende-se com a tensão aplicada no início do ensaio. 

Nos pressiómetros de pré–furação, os ensaios partem de níveis de tensão horizontal 

próximos de zero, nos pressiómetros autoperfuradores, o ensaio começa a um nível de 

tensão horizontal semelhante ao existente in situ antes da inserção do equipamento, 

enquanto que, nos ensaios executados com pressiómetros do tipo PIP, como 

consequência da pressão exercida durante o processo de cravação, o ensaio é iniciado 

a uma tensão superior à tensão horizontal existente in situ, como pode ser visto na 

Figura III-7.  
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Figura III-7 - Resultados típicos dos três tipos de pressiómetros, adaptado de Clayton (1995). 
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IV) Ensaio de Corte Direto 
Este capítulo pretende apresentar as principais generalidades do Ensaio de 

Corte Direto, assim como seus pormenores. O presente trabalho busca exemplificar de 

forma comparativa algumas configurações possíveis deste ensaio, sendo o mais antigo 

e de conceção mais simples dentre os ensaios disponíveis para determinação da 

resistência ao corte. 

Desta forma, inicialmente, ainda neste subcapítulo, será relatada uma breve 

história do ensaio, bem como aspetos gerais deste. Para que, no próximo subcapítulo, 

seja feita uma pormenorização das configurações do Ensaio de Corte Direto juntamente 

com um relato das regras normativas que são seguidas em laboratório. 

O principal objetivo de todo ensaio de laboratório é a determinação de 

parâmetros, no Ensaio de Corte Direto não é diferente, por isso foi separado um 

subcapítulo para discutir somente este assunto. 

Por fim, serão discutidos aspetos relevantes devido às constantes inovações 

tecnológicas atuais, que por consequência, levam a uma menor utilização de 

equipamentos de configuração mais antiga, tais como os de Corte Direto, que são 

substituídos por outros mais modernos, como é o caso do Triaxial. Alguns destes 

aspetos são: a aplicabilidade do Ensaio de Corte Direto, vantagens deste ensaio e as 

suas limitações. 

 

IV.1- Breve Histórico do Ensaio 

As primeiras tentativas em determinar a resistência ao corte de um solo foram 

feitas na França em 1846, pelo engenheiro Alexandre Collin, um dos principais 

precursores do que viria a ser, mais tarde, a Mecânica dos Solos (Skempton, 1958). Em 

seu trabalho, intitulado Experimental Research in Spontaneous Slippage of Clay Soils, 

com um alto grau de praticidade nas observações e experimentações, Collin utilizou 

uma amostra de argila submetida a uma ação de corte duplo através de pesos 

suspensos, conforme demonstra a Figura IV-1 a). 

Em 1909, uma barragem de terra de 17m de altura em Charmes, na França, 

rompeu, ficando a cargo do engenheiro francês Jean Fontard a pesquisa das causas do 
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incidente. Naquele contexto, ele direcionou ensaios de cisalhamento duplo não drenado 

em amostras de argila (0,77 m2 em área e espessura de 200 mm) com tensão vertical 

constante para determinar os parâmetros de resistência ao cisalhamento (Das; Sobhan, 

2010). 

Após alguns anos, em 1915, o engenheiro civil inglês Arthur Langley Bell 

conseguiu criar um protótipo da caixa de corte, sendo capaz de realizar as primeiras 

medições de resistência para diferentes tipos de solos. Bell também usou ensaios de 

corte direto para medir a resistência ao corte não drenado de amostras indeformadas 

de argila (Das; Sobhan, 2010). 

Com a evolução dos experimentos, o procedimento de realização do ensaio foi 

aprimorado e em 1934, uma caixa de corte simples, isto é, com um único plano de corte, 

foi projetada na Building Research Station (Cooling e Smith, 1935). Neste aparelho, a 

carga era aplicada em incrementos, baseada no princípio de controle de tensões, 

adicionando-se progressivamente pesos a um prato, como mostra a Figura IV-1 b). 

Contudo, esse mecanismo exigia considerável cuidado e julgamento na precisão por 

parte do operador, a fim de determinar a carga na qual a rotura ocorria. 

 

 
Figura IV-1 - a) Equipamento de Corte desenvolvido por Collin; b) Princípio inicial do controle de 

tensão na caixa de corte (Head, 1994). 

 

Uma caixa de corte mais parecida com a forma moderna foi projetada por Arthur 

Casagrande em Harvard (EUA) em 1932, mas os detalhes do seu projeto nunca foram 

publicados detalhadamente. Apesar disso, e em continuação aos estudos anteriores, 

em 1936, Gilboy, no MIT (EUA), desenvolveu uma máquina com taxa de deslocamento 

constante baseada no princípio do controle de deformação, usando um motor de 

acionamento de velocidade fixa, que superou as desvantagens do projeto de Cooling & 

Smith. Um desenvolvimento posterior usando este princípio foi descrito por Golder 
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(1942) e mais algumas melhorias nos detalhes do design foram introduzidas por Bishop 

no Imperial College (1946). 

Finalmente, os primeiros Ensaios de Corte Direto com o objetivo de analisar os 

parâmetros em termos de tensões efetivas, foram realizados por Early e Skempton 

(1972), sob uma superfície natural de argila, após o deslizamento de Walton’s Wood em 

1963 (Head, 1994). 

A seguir, como continuação dos estudos e das evoluções, aspetos gerais de 

como o ensaio é reproduzido atualmente, serão expostos. 

 

IV.2- Aspetos Gerais do Ensaio 

O Ensaio de Corte Direto é o mais antigo procedimento utilizado para 

determinação da resistência ao cisalhamento de solos e, nos tempos atuais, também, é 

o mais comum. Além disto, o ensaio baseia-se diretamente no critério de Mohr-Coulomb. 

Em síntese, o ensaio consiste na imposição de um plano de rotura numa amostra de 

superfície prismática, que pode ser retangular ou circular, sendo capaz de representar 

a condição de campo mostrada na Figura IV-2. 

 

 

Figura IV-2 - Ilustração de um corpo de prova e as forças atuantes sendo representados em 

campo (adaptado de Gerscovich, 2010). 

 

No ensaio, a amostra de solo a ser ensaiada é introduzida numa caixa de corte 

horizontalmente bipartida – metade de sua altura fica na parte inferior da caixa e a outra 

metade fica na parte superior. Esta caixa bipartida será a responsável por permitir o 

deslocamento da sua parte superior em relação a inferior, levando o solo à rotura, que 

ocorrerá diretamente no plano entre as duas metades da caixa. 
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O ensaio inicia-se aplicando-se uma força normal, N, mantida constante, à base 

superior da amostra por meio de um sistema de pesos e alavancas. Enquanto é aplicada 

uma translação horizontal, T, com velocidade constante à metade inferior da caixa de 

corte, e cujo valor da força é medido em cada instante por meio de um anel 

dinamométrico. Antes do movimento se iniciar garante-se um pequeno afastamento na 

vertical entre as duas metades da caixa de modo a evitar que se mobilizem forças de 

atrito entre as duas peças (Matos Fernandes, 2006). Algumas caixas de corte já 

possuem um sistema específico, que varia de cada modelo, para evitar esse atrito entre 

as duas metades, podendo ser parafusos espaçadores que devem ser acionados de 

forma a afastá-las ou recortes particulares no encaixe de uma metade para a outra. A 

escolha do espaçamento entre metades depende da dimensão do maior grão e da 

compacidade do solo. Teoricamente, o espaçamento deve ser superior à dimensão do 

maior grão, evitando-se que um grão fique retido no intervalo entre as caixas. Por outro 

lado, o espaçamento não pode ser grande o suficiente para permitir perda de partículas 

de solo (Gerscovich, 2010). Alguns pormenores deste sistema podem ser observados 

na Figura IV-3. 

 

 
Figura IV-3 - Ilustração de um corpo de prova e as forças atuantes sendo representados em 

campo (Matos Fernandes, 2006). 

 

A força vertical N, aplicada inicialmente na amostra, é definida a partir do nível 

de tensões esperado para o solo em serviço, nível de tensão que vai atuar no campo ou 

no caso de uma obra (Figura IV-4). Portanto, este valor é admitido para cada ensaio. Já 
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a força tangencial T, é aplicada ao anel que contém a parte inferior do corpo de prova 

provocando seu deslocamento, por ação do equipamento, que uma vez ligado irá 

movimentar-se segundo uma velocidade constante, fazendo aumentar a força T atuante 

no plano do solo. Dessa forma, a força de corte que o solo suporta é medido durante 

todo o ensaio (Marangon, 2018). 

A caixa de corte é particularmente apropriada para analisar situações em que a 

rotura é localizada desenvolvendo-se em bandas de corte de reduzida espessura, em 

estado plano de deformação (Santos, 1999). 

A tensão tangencial é obtida dividindo a reação mobilizada, T, pela área da 

secção de corte, Ac, área esta que deve ser corrigida para atender à variação (redução) 

durante o ensaio. Com isso, as tensões normal e de corte vão sendo alteradas durante 

o ensaio; isto é:  

 

s = N/Ac     (Equação 7) 

t= T/Ac     (Equação 8) 

 

Onde: 

s é a tensão normal; 

t é a tensão cisalhante (de corte); 

Ac é a área corrigida da secção transversal da amostra. (Gerscovich, 2010). 

 

 
Figura IV-4 - Ensaio de cisalhamento direto: tensões atuantes e amostra após rotura. 
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Para além da força e do deslocamento tangenciais são ainda registados os 

deslocamentos normais ao plano de corte (Matos Fernandes, 2006). Extensómetros/ 

transdutores permitem medir os deslocamentos verticais e horizontais durante o ensaio 

(Gerscovich, 2010). 

Para facilitar a drenagem são colocadas duas pedras porosas, no topo e na base 

da amostra, sendo ainda possível manter a amostra sob água, de modo a evitar a perda 

excessiva de humidade durante o ensaio em amostras saturadas (Gerscovich, 2010). 

O comportamento gráfico da tensão cisalhante (t) pode ser representado em 

função do deslocamento no sentido do cisalhamento, como se mostra na Figura IV-5, 

onde se identificam a tensão de rotura, tmáx, de pico, e a tensão residual, que a amostra 

ainda sustenta, após ultrapassada a situação de rotura, tres. 

O ensaio é realizado, em geral, sob condições de deslocamento (deformação) 

controlado, porque deste modo é possível obter a resistência de pico e de rotura do solo. 

Considera-se que é atingida a rotura quando o solo não consegue resistir a qualquer 

acréscimo de carga horizontal (Santos, 1999). 

O deslocamento vertical durante o ensaio também é registado, indicando se 

houve diminuição ou aumento de volume durante o corte (Marangon, 2018). 

 

 

 

Figura IV-5 - Comportamento tensão x deslocamento (horizontal) e de deslocamento vertical 

 



Capítulo IV – Ensaio de Corte Direto 

47 

Ao aplicar a tensão normal sobre a amostra, no início do ensaio, espera-se que 

já ocorra uma deformação vertical no sentido de haver uma diminuição da sua altura. 

Como pode ser observado, porém, durante o corte o sentido do deslocamento vertical 

da amostra pode se inverter até que a tensão cisalhante se estabilize num valor 

aproximadamente constante (residual). Observa-se também que no Ensaio de Corte 

Direto consegue-se provocar um deslocamento relativo (horizontal) de uma parte do 

solo sobre a outra muito maior do que se pode atingir em ensaios de compressão triaxial, 

por exemplo.  

Ao realizarem-se ensaios com diversas tensões normais, no mínimo, em três 

amostras, pode-se obter a envoltória de resistência ao cisalhamento do solo, plotando-

se diretamente num gráfico cartesiano “s x t” os pontos referentes às respetivas tensões 

s (adotadas) e t (medidas), que serão posteriormente interpolados graficamente por 

uma reta, a fim de definir a envoltória de Mohr-Coulomb pretendida (Marangon, 2018). 

A seguir, abordar-se-á algumas configurações possíveis do Ensaio de Corte 

Direto ao apontar variações na velocidade de corte que também se associam com as 

condições de drenagem das amostras, formatos diferentes nos moldes das amostras e 

possibilidades de uso do equipamento com amostras de materiais variados. 

 

IV.3- Configurações de Ensaio e Referências Normativas 

Como já mencionado anteriormente, no Ensaio de Corte Direto pode haver 

variadas configurações com objetivos igualmente diversificados. Estes objetivos podem 

ser o de projetar de forma mais representativa o tipo do solo no campo ou mesmo de 

fazer comparações em diferentes amostras. 

Quanto às condições de velocidade de corte e, consequentemente, de drenagem 

das amostras, o Ensaio de Corte Direto pode, em princípio, ser classificado como: 

ensaio rápido, ensaio consolidado rápido e ensaio lento. Esses três tipos de ensaios 

podem ser aplicados sobre diferentes tipos de solos, sejam eles coesivos ou não. A 

diferenciação de procedimentos resulta do tempo de duração dos testes, podendo ser 

de rápida ou longa duração. Nos solos não coesivos, o ensaio é realizado em curta 

duração, ou seja, nas areias os ensaios costumam ser mais rápidos do que nas argilas, 

pois os solos arenosos apresentam uma maior capacidade de promover um livre fluxo 

de água na amostra, tornando a fase inicial de drenagem mais rápida. 

Todavia, os testes lentos são aplicáveis sobre solos com baixa permeabilidade, 

resultando numa drenagem longa da amostra. Estes ensaios são feitos com o corpo de 

prova consolidado antes do corte e são realizados de forma a aplicar uma taxa de 
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deslocamento lenta, para que ocorra uma drenagem adicional durante a aplicação de 

força cortante, sendo assim, capaz de obter os parâmetros de resistência ao corte 

drenado consolidado (Head, 1994). Não obstante, os solos coesivos podem ser 

realizados também em ensaios do tipo adensados rápidos, podendo a amostra estar 

saturada ou com um alto teor em humidade. 

Ainda, o ensaio de corte direto rápido caracteriza-se pela aplicação simultânea 

inicial da tensão normal (σ) constante e cisalhante (τ) que deverá aumentar 

gradativamente até a rotura do corpo de prova. Já no procedimento do ensaio de corte 

direto adensado rápido aplica-se primeiro a tensão normal (σ) e após a estabilização 

das deformações verticais devido à essa tensão que será mantida constante sobre o 

corpo de prova, aplica-se a tensão cisalhante (τ), crescente até a rotura. Nos ensaios 

de corte direto lento a tensão normal (σ) é aplicada e, após o adensamento da amostra, 

a tensão cisalhante (τ) é aplicada, gradativamente, até a rotura (permitindo dissipação 

das pressões neutras), com uma diferença fundamental dos ensaios rápido e adensado 

rápido, onde a velocidade de aplicação da tensão cisalhante (τ) e/ou a velocidade de 

deformação do corpo de prova devem ser na ordem de 1,00 mm/min. 

Salienta-se que a velocidade de ensaio deve garantir uma condição drenada de 

carregamento. A velocidade depende do coeficiente de adensamento, que reflete as 

características do solo: permeabilidade e compressibilidade. No caso de areias foi 

observado que velocidades entre 0,15 mm a 2 mm por minuto não causavam grandes 

variações na curva tensão versus deformação (Gerscovich, 2010). 

Desde que sejam conduzidos com taxa de deformação suficientemente baixa 

para que possam ser considerados ensaios drenados, os ensaios de corte direto 

constituem um dos processos mais comuns de avaliar a resistência residual de argilas 

(Matos Fernandes, 2006). 

Miguens (2016) em seu trabalho intitulado “Resistência ao Corte de Solos 

Granulares” definiu outras configurações para o estudo do Ensaio de Corte Direto. No 

procedimento elaborado nesta dissertação foram efetuados ensaios de corte direto com 

dois tipos de interface distintas, sendo os materiais utilizados nas interfaces de betão e 

de aço de superfícies rugosas. 

O material da primeira interface é de betão C30/37 com uma resistência 

característica mínima em cubo de 37 MPa. Este betão é constituído por material 

granítico, sendo assim classificado como um betão de alta resistência. Além disso, 

apresenta agregados com grandes dimensões, contendo assim a particularidade de 

possuir vazios visíveis na face da placa (Miguens, 2016). 
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O segundo material utilizado neste trabalho foi uma placa de aço caracterizada 

pela classe S235 e rugosidade obtida através da projeção de granalha de ferro com 2 

mm de espessura. De modo a evitar a oxidação da placa em contato com água, utilizou-

se uma pintura de tinta a fogo. Na Figura IV-6 é apresentada uma imagem das interfaces 

acima referidas (Miguens, 2016). 

 

 
Figura IV-6 - Interfaces: a) betão rugoso; b) aço rugoso (Miguens, 2016). 

 

Podem existir ainda composições para o ensaio de corte direto utilizando outros 

materiais distintos em suas interfaces. 

Os ensaios de corte direto utilizando solo com interfaces é relevante para o 

estudo da resistência ao atrito entre o solo e os vários tipos de materiais de construção, 

como neste caso, onde foi estudado com interfaces em betão e aço. Desse modo, 

podem-se avaliar algumas soluções de engenharia geotécnica para o controlo da 

estabilidade de taludes, como por exemplo: muros de suporte, muros de terra armada e 

ancoragens (Miguens, 2016).  

Diversos outros estudos foram realizados para estudar o corte entre areias e 

interfaces sólidas, enquanto com argilas houve muito poucos estudos envolvendo 

interfaces. 
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Como observado, as configurações para o ensaio de corte direto não são 

limitadas e pode haver ainda outras configurações a serem ensaiadas em carater de 

estudo experimental. 

Relativamente às referências normativas, algumas das configurações dos 

ensaios acima mencionados não têm normas legais associadas devido ao fato de serem 

estudos experimentais, porém são adotadas as normas aplicáveis aos Ensaios de Corte 

Direto convencionais com algumas adaptações conforme cada ensaio. Assim sendo, os 

ensaios são geralmente realizados seguindo a norma norte americana ASTM D 3080-

98 – Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained 

Conditions. Em Portugal o ensaio é frequentemente realizado segundo o procedimento 

equivalente à norma BS 1377 – 7: 1990 aplicada na Europa. 

 

IV.4- Parâmetros Determinados 

Para determinação dos parâmetros que se interessam, no Ensaio de Corte Direto 

são medidos os deslocamentos horizontal e vertical através de transdutores LVDT e a 

força horizontal recorrendo a uma célula de carga. Durante o ensaio, é difícil (ou mesmo 

impossível) de calcular, com rigor, as tensões e deformações a partir das grandezas 

medidas. A esses valores, como em todo ensaio, estão associados erros que podem 

ser maiores ou menores, a depender da precisão que é aplicada na realização do 

ensaio. 

A distribuição de tensões no plano de corte não é uniforme e desconhecem-se 

as dimensões da zona de rotura, pelo que as deformações não podem ser 

determinadas. Na prática, consideram-se simplificadamente as tensões médias 

instaladas na superfície de rotura (dividindo as forças normal e tangencial pela área 

transversal do provete). Normalmente, fazem-se três ou mais ensaios, cada um com 

uma determinada força vertical constante e determina-se a resistência associada a cada 

um destes ensaios (Santos, 1999). 

Com a determinação das resistências e, consequentemente, das tensões normal 

(vertical) e tangencial (de corte), pode traçar-se uma envoltória e associar os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento do solo. 

Como representado na Figura IV-7, estes valores são obtidos através da 

correlação gráfica entre tensão normal e tangencial de no mínimo três amostras, onde 

a inclinação da reta formada entres os pontos, possibilita obter o ângulo de atrito interno 

(Ø´) e a intersecção com a ordenada permite estipular o valor da coesão (c´) do solo.  
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Figura IV-7 - a) Diagrama de Mohr-Coulomb (Tensão Efetiva Vertical); b) Curva “Tensão de Corte 

vs Deslocamento de Corte” para 3 ensaios de Corte Direto. 
 

Esses parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, definidos como 

coesão e ângulo de atrito interno, consistem em duas variáveis essenciais para a análise 

da suscetibilidade a deslizamentos de encostas. A coesão, que independe das tensões 

aplicadas, representa a força coesiva entre as partículas de solo, de forma a dificultar o 

deslizamento relativo entre elas. Por sua vez, o ângulo de atrito interno representa as 

características de fricção entre as partículas. Esses parâmetros, como já mencionados, 

podem ser obtidos a partir da execução de ensaios laboratoriais ou de campo (Abreu et 

al., 2015). 

 

IV.5- Aplicabilidade, Vantagens e Limitações do Ensaio de Corte Direto 

Uma das principais vantagens do Ensaio de Corte Direto é sua simplicidade e 

facilidade de execução, além de ser de baixo custo, permite também determinar a 

resistência ao corte residual. 

Relativamente ao equipamento da caixa de corte existem algumas vantagens 

que se devem evidenciar. Uma delas é a preparação das amostras na caixa que é 

bastante acessível e fácil. Outra vantagem relaciona-se com a consolidação, a qual é 

relativamente rápida, devido à pequena espessura da amostra e dupla drenagem na 

caixa.  

Para além das vantagens mencionadas, com a determinação da resistência de 

pico no instante da rotura, o equipamento pode ser usado também para medir a 

resistência residual pelo processo de multi-reversão (Miguens, 2016). Neste processo, 
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é possível que se simule um deslocamento relativo grande entre as metades da 

amostra, invertendo-se diversas vezes o sentido do movimento relativo. Este 

procedimento pode ser feito até que se estabilize a tensão cisalhante. Isto não é possível 

no ensaio de compressão triaxial, por exemplo (Pinto, 2006).  

Porém, o Ensaio de Corte Direto enferma de algumas limitações que importa 

discutir. Antes de mais, o ensaio não permite controlar nem medir a tensão horizontal e 

a pressão neutra; logo, não permite também controlar a drenagem da amostra. Não 

obstante, é possível consolidar a amostra para o estado de tensão efetiva de repouso, 

aplicando uma força N, tal que N / S = σ#$´ , e aguardando o tempo suficiente para que o 

excesso de pressão neutra resultante da aplicação de N se dissipe (24 horas serão em 

regra suficientes). Por outro lado, o confinamento da amostra por meio da caixa de corte 

tenderá a reproduzir nesta fase as condições K0. Note-se que a água que envolve a 

amostra se destina a mantê-la sob condições próximas da saturação (Matos Fernandes, 

2006). 

Como consequência do que acima foi referido, no Ensaio de Corte Direto só é 

conhecida a tensão no plano de corte, pelo que não é possível a determinação das 

tensões nos restantes planos, bem como das tensões principais e das suas respetivas 

direções. Acrescente-se que estas, a partir do momento em que a força tangencial atua 

sobre a amostra, experimentam, naturalmente, uma rotação progressiva em relação às 

direções vertical e horizontal (Matos Fernandes, 2006). 

Por não ser possível com os equipamentos que compõe o ensaio medir as 

pressões neutras nem controlar a drenagem da amostra, surgem limitações na 

interpretação dos resultados, especialmente nos solos argilosos. A velocidade de corte 

pode ser estabelecida dentro de uma gama bastante ampla, desta forma, procura-se 

ultrapassar a dificuldade referida impondo velocidades ou muito lentas para ensaios 

drenados ou rápidas para os não drenados. Entretanto, no que concerne aos ensaios 

lentos, podem em certas situações levantar-se ainda dúvidas a respeito da completa 

dissipação do excesso de pressão neutra durante o corte (Matos Fernandes, 2006). 

Prosseguindo, um dos aspetos mais criticáveis na conceção do ensaio é o fato 

de o estado de deformação no (potencial) plano de rotura não ser uniforme durante o 

ensaio. As deformações por corte, num determinado instante, tendem a ser maiores 

junto do bordo da meia caixa móvel que empurra a amostra e menor no lado oposto. 

Consequentemente, se o estado de deformação é heterogéneo também o é o estado 

de tensão, iniciando-se a rotura por corte no lado onde as deformações são mais 

elevadas e avançando no mesmo sentido do deslocamento da meia-caixa móvel. Este 
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fenómeno, designado por rotura progressiva, pode causar uma subestimação da 

resistência em solos que exibem rotura de pico (Matos Fernandes, 2006). 

Ainda, uma sobrestimação da resistência pode, pelo contrário, resultar do fato 

de o plano de rotura ser imposto. Com efeito, já que as partículas têm espessura finita, 

a rotura exige que as que são intersetadas por aquele plano sejam arrancadas das 

posições iniciais, o que, em particular nos solos mais grossos, exigirá a mobilização de 

forças significativas (Folque, 1987). Daí a desvantagem em impor-se um plano de corte. 

Ao discutir-se estas limitações, não se admira, que o Ensaio de Corte Direto 

tenha vindo a ser progressivamente substituído pelo Ensaio Triaxial na caracterização 

da resistência ao corte dos solos em laboratório, restringindo-se hoje o seu uso a alguns 

problemas e aspetos particulares (Matos Fernandes, 2006). Todavia, o Ensaio Triaxial, 

comparativamente ao Ensaio de Corte Direto também tem algumas desvantagens, mas 

este não será o foco deste trabalho. 

Outra questão importante a discutir é que a grande maioria dos solos exibem 

comportamento anisotrópico, quer em termos de resistência, quer em termos de rigidez. 

Nestas circunstâncias, a magnitude e a direção dos incrementos das deformações 

dependem das tensões principais e dos incrementos das tensões principais (Santos, 

1999). 

Muitos solos exibem anisotropia inerente com um eixo de simetria (isotropia 

transversal). São, exemplos típicos, o caso de solos sedimentares e de solos 

reconstituídos em laboratório pela técnica de pluviação ou por 

consolidação/compactação unidimensional. Para analisar o efeito da anisotropia na 

resistência dos solos é necessário recorrer a um programa de ensaios sofisticados com 

diferentes trajetórias de tensões (Santos, 1999).  

A rotura ocorre num plano pré-determinado. Esta desvantagem, entretanto, pode 

favorecer a realização de ensaios para verificação do grau de anisotropia, uma vez que 

se podem moldar os corpos de prova de forma que o plano de rotura fique paralelo ou 

perpendicular à direção da orientação das partículas, como pode ser observado na 

Figura IV-8 abaixo.  
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Figura IV-8 - Representação do Ensaio de Corte Direto em solos anisotrópicos. 

 

No próximo capítulo, serão enquadradas geográfica e geologicamente a 

proveniência das amostras utilizadas nos ensaios para o estudo deste trabalho. 
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V) Amostragem e Enquadramento das Amostras 
V.1- Amostragem 

O primeiro procedimento realizado para analisar e caracterizar física e 

mecanicamente um determinado solo em laboratório é a retirada da amostra que será 

ensaiada. Os procedimentos de obtenção dessas amostras são divididos em dois tipos 

conforme a sua forma de extração, podendo ser obtidas amostras indeformadas ou 

amostras deformadas ou remexidas. O primeiro tipo de amostra pode ser obtido através 

de acessos diretos ou indiretos, de forma a sofrer apenas alterações em seu estado de 

tensões global, enquanto as remexidas caracterizam-se como excludentes das 

amostras indeformadas. Entretanto, é importante salientar que ambas sofrem 

adulterações nas características do solo, provocadas por diversos fatores. 

Ambas as amostras colhidas para o presente trabalho, são do tipo deformadas 

e foram obtidas através de acesso direto, no caso do solo argiloso, e indireto com 

utilização de trado, no caso do solo arenoso. A amostra arenosa foi colhida em Ovar 

pela empresa Base Tripla, Unipessoal, Lda. e os ensaios de caracterização física inicial 

foram executados e concedidos pela mesma empresa para elaboração desta 

dissertação. A amostra argilosa foi colhida em Vagos, do depósito de outra empresa 

que tem parceria com o Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, a 

Argex – Argila Expandida, S.A. e os ensaios de caracterização física foram realizados 

no Laboratório de Engenharia Civil dessa Universidade. Abaixo segue a Figura V-1 da 

fotografia tirada no dia da retirada da amostra do depósito da fábrica da Argex – Argila 

Expandida, S.A.. 
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Figura V-1 - Depósito de solo argiloso da fábrica da Argex – Argila Expandida, S.A. 

 

Os solos recolhidos foram selecionados devido a alguns fatores, sendo os 

principais, a disponibilidade de recolha das amostras face aos locais de depósito 

acessíveis e a distinção nas características dos dois materiais escolhidos. 

Algumas características, referentes ao processo de formação e origem dessas 

duas amostras, serão mais bem descritas e caracterizadas no enquadramento 

geográfico e geológico que serão explanados ainda neste capítulo. 

 

V.2- Enquadramento geográfico 

As duas amostras, decorrentes dos trabalhos desenvolvidos nesta 

dissertação, foram colhidas no distrito de Aveiro, porém em concelhos distintos. O 

distrito de Aveiro localiza-se numa área estrutural, na zona centro, centro-sul e sul 

do país, pertencendo à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, à 

província da Beira Litoral e à região do Centro (Região das Beiras, Norte da 

Estremadura e Norte do Ribatejo). Alguns dos seus municípios pertencem à Área 

Metropolitana do Porto, estabelecendo assim, fortes ligações socioeconómicas 

com o distrito do Porto, o qual o limita a norte. O distrito de Aveiro tem como outros 

limites ainda, a leste o distrito de Viseu, a sul o distrito de Coimbra e a oeste o 

Oceano Atlântico (Figura V-2). A sede de distrito é designada pelo mesmo nome 

do distrito. Entre os 18 distritos portugueses, é o 14º maior distrito, com uma 

população residente de 700 964 habitantes segundo os últimos censos publicados 

em 2011. 
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Figura V-2 - Localização do distrito de Aveiro no território português 

 

Como partes integrantes do distrito de Aveiro, o qual tem 2.799,5 km², este 

é composto pelos Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, 

Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira 

de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, 

Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra (Figura V-3). 
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Figura V-3 – Concelhos do distrito de Aveiro com enfâse (limitados a vermelho) para os distritos 

de Ovar e Vagos, onde foram colhidas as amostras 

 

A amostra arenosa, como já mencionado, foi colhida no concelho de Ovar, onde 

este localiza-se na Região Centro (NUTS II – Centro), no Baixo Vouga (NUTS III – 

Região de Aveiro) e é limitado a norte por Espinho, a este por Santa Maria da Feira e 

Oliveira de Azeméis, a sul por Estarreja e Murtosa e a oeste pelo Oceano Atlântico. O 

Concelho de Ovar tem no máximo, aproximadamente, o comprimento de 20Km e a 

largura de 15 Km e possui uma extensão de 147,5 km², distribuída por oito freguesias, 

sendo estas: Arada, Cortegaça, Esmoriz, Maceda, Ovar, São João, São Vicente de 

Pereira e Válega. Segundo os últimos censos registados, o concelho albergava uma 

população residente, em 2011, de 55.398 habitantes, distribuída por 27.799 alojamentos 

e com uma densidade populacional de 375,1 hab./ km². 

A precipitação é um fator climático importante sobre o teor de humidade do solo. 

Assim, a precipitação média total anual para o concelho de Ovar é de 841 mm, com a 
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maior percentagem de precipitação concentrada entre os meses outubro e maio (com 

maior predominância no período de inverno) e a menor entre junho e setembro (PMDFCI 

Ovar, 2018). 

Em termos altimétricos, o concelho estende-se por uma área de planície aluvial, 

com uma altitude média de 15 metros, sendo a altitude máxima de 250 metros. Esta 

planície é sulcada por alguns pequenos rios, por um dos braços da ria e pela barrinha. 

O Concelho de Ovar, localizado a norte da sede do distrito (Aveiro), dista cerca de 40 

Km, de igual distância para o Porto, 88 Km de Coimbra e 282 Km de Lisboa. A boa 

localização do concelho permite, um forte relacionamento com as principais dinâmicas 

da Área Metropolitana do Porto, desenvolvendo-se ainda uma forte industrialização no 

seu território, potenciando a sua alta densidade populacional. 

O Município de Vagos integra o centro litoral do país, mais propriamente, insere-

se na NUTS III – Região de Aveiro (Baixo Vouga) e pertence à NUTS II – Centro (Região 

Centro). O Município enquadra-se no cordão litoral de uma região fortemente 

industrializada, tendo como limites territoriais os concelhos: de Ílhavo e Aveiro, a norte; 

de Oliveira do Bairro, a este; de Cantanhede, e a Sul; de Mira, tem ainda como 

importante limite, o oceano Atlântico, a Oeste. O Município de Vagos tem cerca de 

165,29 Km2, subdividido atualmente em oito freguesias: Fonte de Angeão e Covão do 

Lobo, Ponte de Vagos e Santa Catarina, Vagos e Santo António, Calvão, Gafanha da 

Boa Hora, Ouca, Santo André de Vagos e Soza. A amostra argilosa colhida, dista de 

cerca de 1 250 metros aproximadamente de Ouca, freguesia deste município. 

Esta região, vincula-se como um centro urbano complementar, desempenhando 

um papel dominantemente municipal, mas fundamental no robustecimento da coesão 

territorial e da competitividade regional. A sua proximidade da aglomeração de Aveiro-

Ílhavo, criam uma série de ligações socioeconómicas fortes na região.  

A precipitação é o fator climático que exerce maior influência sobre o teor de 

humidade do solo. Neste sentido, a análise da precipitação anual e a sua distribuição é 

de extrema importância para o estudo e que influencia o ensaio de corte direto. Assim, 

a precipitação média total anual para o concelho de Vagos é de 906,7 mm, com a maior 

percentagem de precipitação concentrada entre os meses outubro e maio (com maior 

predominância no período de inverno) e a menor entre junho e setembro (PMDFCI 

Vagos, 2019). 

Em termos hipsométricos, comummente designados altimétricos, o Concelho de 

Vagos é fundamentalmente plano com relevo muito pouco acidentado em praticamente 

toda a sua extensão, apresentando cotas altimétricas que variam quase de forma 
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gradual, entre 0 e aproximadamente 70 metros de altitude. Maior parte do concelho 

situa-se abaixo dos 40 m de altitude. As zonas com maior altimetria localizam-se a 

Nordeste e a Sul do Concelho, mais concretamente na União de Freguesias de Angeão 

e Covão do lobo, na Freguesia de Ouca e na freguesia de Soza, com cotas altimétricas 

entre os 50 e os 70 m de altura. 

 

V.3- Enquadramento geológico 

V.3.1. Introdução 

As duas áreas onde foram colhidas a amostras de estudo (Concelhos de Ovar e 

Vagos), geologicamente, integram-se nos denominados terrenos de cobertura da 

Península Ibérica, mais propriamente no setor norte da Bacia Lusitaniana. As duas 

amostras colhidas localizam-se ao norte da Bacia, sendo a amostra arenosa (de Ovar) 

mais junto ao extremo norte desta. (Figura V-4). A evolução da Bacia Lusitaniana está 

relacionada com episódios de rifte de margem continental não vulcânica, processos 

estes que por sua vez estão associados às diferentes fases de abertura do Atlântico 

Norte e respetiva deposição de sedimentos detríticos e carbonatados durante o 

Mesozoico (Condesso de Melo, 2002; Kullberg et al., 2006).  

 

 
Figura V-4 - Localização da Bacia Lusitaniana com enquadramento das áreas de estudo 

(concelhos de Ovar e Vagos) (adaptado de Alves et al., (2002). 
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V.3.2. Estratigrafia, litologia e tectónica 

Os sedimentos detríticos, que predominam no setor norte da bacia, foram 

alimentados de oriente e ocidente (Horst das Berlengas) pelo Maciço Hespérico. Estes 

sedimentos detríticos registam uma evolução paleoambiental condicionada por 

importantes oscilações do nível médio do mar e por alterações nos volumes de detritos 

transportados para a Bacia Lusitaniana, originando variações laterais do tipo de rochas 

e da sua espessura (Ribeiro et al., 1979). 

Esses comportamentos dinâmicos, resultam da fragmentação da Pangeia e 

respetivamente da abertura do Atlântico Norte. A Bacia Lusitaniana apresenta bastantes 

indicadores hereditários da orogenia varisca, onde conforme Ribeiro et al. (1979) 

constatam, a evolução tectónica da Bacia foi condicionada por falhas que se formaram 

durante o episódio de fracturação tardi-varisca aproximadamente entre os 300 e os 280 

Ma. 

Como anteriormente referido, as formações litológicas que constituem o sistema 

das áreas de estudo, podem ser individualizadas em três grandes unidades: terraços 

fluviais e praias antigas (idade pliocénica), uma sequência granodecrescente 

(cascalhenta e coberta de lodos orgânicos), mantos dunares e aluviões modernos. 

É importante salientar, que na zona litoral, relacionado com o Vouga e outros 

pequenos rios, desenvolveram-se grandes deposições de sedimentos, formando assim 

um dispositivo do tipo delta (half-delta), erroneamente designado por Ria de Aveiro. Este 

delta abrange a faixa litoral de Ovar. 

A amostra colhida em Ovar (Carta Geológica 13-C- Ovar -1: 50 000), apresenta-

se como uma amostra característica do manto arenoso, dunar, exibindo uma 

composição arenosa e sobretudo com predominância das granulometrias médias a finas 

(Figura V-5). Estes solos arenosos, assentam sobretudo sobre xistos do Paleozoico, a 

Norte, nomeadamente desde Esmoriz, Ovar até Estarreja e Salreu. Estes tipos de 

depósitos refletem uma grande extensão de afloramento, no entanto, uma espessura 

pequena, entre 10 e 20 metros, podendo alcançar valores de 30 metros. A amostra 

arenosa colhida consiste numa areia fina, limpa, apresentando uma predominância na 

fração de areia média, com uma fração silto-argilosa muito inferior a 10% (Teixeira, 

1963). 
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Figura V-5 - Localização amostra arenosa colhida em Ovar representada na carta geológica 13C-

Ovar à escala 1:50 000 (extraído e adaptado de Teireira, 1963). 

 

Mais a Sul, a amostra colhida em Bustos (Carta Geológica 16-C - Vagos – 1:50 

000), representa uma composição argilosa característica do Cretácico superior. Esta 

unidade é designada como Argilas de Vagos (Figura V-6). É caracterizada em geral, por 

camadas de argilas de cores alternadamente esverdeadas e avermelhadas (de 

espessuras que variam entre 0,30 m e 1,5 m), sendo possível a observação nos 

barreiros Mano (Vagos), Sotelha (Bustos), Raso (São Romão-Vagos), Sardais 

(Salgueiro), Ladeira de Sosa (Sosa) e Costa (Vagos-Mira). Barbosa (1963), refere que, 

casualmente, surgem intercalados com as camadas argilosas, camadas gresosas de 

cores amareladas ou cinzentas e ainda finas camadas de calcários dolomíticos. A 

formação das Argilas de Vagos apresenta uma forma de tipo prismática, no qual a 

espessura aumenta gradualmente no sentido norte e poente. 
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De referir ainda, que normativamente e salvo exceções, em toda a região, as 

espessuras são sempre mais reduzidas na faixa litoral e oriental, onde os depósitos vão 

adelgaçando até desaparecerem, no contacto com o substrato, por norma xistos 

antigos. 

 

 

Figura V-6 - Localização da amostra argilosa colhida em Bustos, na carta geológica 16-C - Vagos 

à escala 1: 50 000 (extraído e adaptado de Barbosa, 1981) 
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VI) Estudo Experimental 
VI.1- Introdução 

Neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os dados obtidos no âmbito dos 

ensaios de laboratório, recorrendo aos ensaios mecânicos e físicos e a sua correlação. 

Este trabalho foi realizado segundo metodologias analíticas descritas previamente, nos 

capítulos anteriores. Com os resultados dos ensaios efetuados, tentar-se-á verificar se 

as diversas configurações geométricas do ensaio de corte direto condicionam os 

resultados obtidos neste ensaio, se existe alguma relação com as diversas composições 

estudadas e se é possível chegar a alguma conclusão geotécnica. 

No Capítulo VI em questão, será exposto os procedimentos para a 

caracterização mecânica do solo, assim como o procedimento de preparação das 

amostras remexidas, a análise física do material ensaiado por meio dos ensaios de: 

granulometria, teor de humidade, peso específico e limites de consistência. Finalizando, 

foi feito um enquadramento aos estudos da influência de alguns fatores nos resultados 

dos ensaios de corte, sendo eles, a alteração dos materiais da amostra, a alteração da 

consolidação (carga vertical) e a alteração das dimensões das caixas de corte. 

A associação e correlação dos ensaios mecânicos e físicos pretende fornecer 

resultados com maior fiabilidade à resposta do maciço quando submetido a um 

acréscimo de tensão. Entretanto, um programa de trabalhos detalhado prévio é 

fundamental para perfazer as exigências de projeto na análise geotécnica. 

Para o enquadramento aos estudos, foi feito inicialmente um programa de 

trabalhos orientado para desenvolver comparativamente os diferentes ensaios. A seguir, 

tem-se um quadro demonstrativo deste programa, no Quadro VI.1. 
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Quadro VI.1 – Programa de trabalhos dos ensaios realizados 

 

Amostra Arenosa Ovar (1) Amostra Argilosa Vagos (2) 

Consolidação (Tensão Vertical) Consolidação (Tensão Vertical) 

9,81 kPa 19,61 kPa 39,23 kPa 9,81 kPa 19,61 kPa 39,23 kPa 
78,45 

kPa 

Caixa 

Quadrada 

(10x10cm2) 

AM1 

CQ10 - 

9,8 

AM1 CQ10 

- 19,6 

AM1 CQ10 

- 39,2 

AM2 

CQ10 - 

9,8 

AM2 

CQ10 - 

19,6 

AM2 

CQ10 - 

39,2 

AM2 

CQ10 

- 

78,45 

Caixa 

Quadrada 

(6x6cm2) 

AM1 

CQ6 - 

9,8 

AM1 CQ6 - 

19,6 

AM1 CQ6 - 

39,2 

AM2 CQ6 

- 9,8 

AM2 CQ6 

- 19,6 

AM2 CQ6 

- 39,2 
- 

Caixa 

Redonda 

(d=5cm) 

AM1 

CR5 - 9,8 

AM1 CR5 - 

19,6 

AM1 CR5 - 

39,2 

AM2 CR5 

- 9,8 

AM2 CR5 

- 19,6 

AM2 CR5 

- 39,2 
- 

* Taxa de deslocamento constante igual a 1,00 mm/min para todos os 

ensaios. 
  

 

A organização deste programa de trabalhos tem por objetivo a verificação do 

comportamento mecânico de dois solos encontrados na região de Aveiro através do 

equipamento de corte direto. Para isto, nos ensaios, buscou-se mensurar a capacidade 

de resistência ao corte de um solo arenoso e de outro argiloso, ambos reconstituídos, 

quando submetidos a uma força de corte atuando sobre uma velocidade constante, além 

de diversificar as tensões normais aplicadas no topo das amostras e as dimensões 

destas. 

Os ensaios foram realizados em dois laboratórios distintos, os ensaios em que a 

caixa de corte tem dimensão quadrada com área 10x10 cm2 (CQ10) foram executados 

no Laboratório de Geotecnia do Departamento de Geociências da Universidade de 

Aveiro e os ensaios de dimensões quadrada com área 6x6 cm2 (CQ6) e redonda com 

diâmetro igual a 5 cm (CR5) foram executados no Laboratório de Geotecnia do 

Departamento de Engenharia Civil da mesma universidade. Todos os ensaios seguiram 

as orientações normativas, de modo a obter resultados com o mínimo de falhas 

possíveis. 

 

VI.2- Métodos Analíticos 

VI.2.2. Preparação e Ensaios Físicos da Amostra Argilosa 

Por se tratar de uma amostra remexida, o solo argiloso utilizado nos ensaios 

desta dissertação não pode ser utilizado de forma direta para a montagem da amostra 
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no equipamento de corte direto. Desta forma, após a recolha desta amostra, foi preciso 

preparar o solo argiloso com a finalidade de moldá-lo na caixa de corte do ensaio. 

Para isso, o primeiro passo foi partir os blocos grandes da argila recolhida, em 

pedaços menores utilizando um martelo pequeno, como vê-se na Figura VI-1. 

 

 

Figura VI-1 - Preparação da amostra argilosa para moldagem dos blocos. 

 

Em adição ao procedimento anterior, a amostra foi passada no peneiro 19 mm 

com o objetivo de separar os blocos grosseiros que poderiam não representar muito 

bem o molde de compactação a ser montado. Para tal, juntou-se água ao solo 

desagregado com o recurso de uma garrafa espalhando-a uniformemente por toda a 

amostra. Este conjunto foi colocado num saco plástico por algum tempo, retirando o 

máximo de ar possível do interior, com o intuito da argila absorver a humidade e o teor 

de humidade ficar mais homogéneo na amostra. 

Com o solo completamente húmido, realizou-se a compactação das camadas 

num molde “CBR”, com quantidades de água correspondentes às utilizadas no ensaio 

CBR, com 25 pancadas por camada usando o peso do Proctor Pesado (ou Proctor 

Modificado). 

Por fim, usou-se uma prensa para conseguir retirar a amostra compactada do 

molde e esta foi coberta por película aderente a fim de manter a sua humidade. Em 

alguns casos, a amostra foi mantida no molde “CBR”, fechando-se as extremidades com 

discos pouco porosos, e submersa em água por alguns dias com a finalidade de manter 

sua humidade. 
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Na Figura VI-2 abaixo, podem ser vistos quatro dos blocos de amostras 

executados no molde “CBR”, dois tipos de moldadores que foram utilizados para auxílio 

da cravação e moldagem da amostra para a caixa de corte e alguns materiais utilizados 

no processo de montagem das amostras argilosas. 

 

 

Figura VI-2 – Blocos cilíndricos de amostras compactadas e desmoldadas prontas a serem 

utilizadas no processo de cravação do moldador para uso na caixa de corte. 
 

Em função deste processo de preparação, compactação, cravação e moldagem 

das amostras argilosas, algumas das amostras ensaiadas podem ter sido afetadas com 

alguma perturbação inerente do procedimento descrito acima. Porém, todas essas 

amostras argilosas foram cuidadosamente moldadas de forma a sofrerem a menor 

perturbação possível. 

De forma a complementar os resultados e analisar melhor as características da 

argila em estudo, foram feitos conjuntamente alguns ensaios físicos desta. 

A caracterização física de um solo é realizada atráves de diferentes ensaios, que 

permitem determinar e identificar as principais propriedades das partículas que 

constituem o material analisado. Os resultados obtidos são responsáveis por 

complementar e ajudar na análise dos resultados dos ensaios mecânicos realizados. 

Antes da realização dos ensaios de caracterização física da amostra argilosa, 

houve a necessidade de tratar o solo de modo a preparar os ensaios. A preparação da 

argila iniciou-se submetendo a amostra a um período de secagem em estufa, após estar 

completamente seca a amostra foi desagregada através de um pilão e almofariz, de 

modo a conseguir-se obter uma amostra completamente desagregada, conforme pode-

se observar na Figura VI-3. 
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Figura VI-3 - Preparação da amostra argilosa (AM2): a) Amostra seca retirada da estufa; b) 

Amostra pouco desagregada no almofariz; c) Amostra completamente desagregada. 
 

Todos os ensaios físicos executados neste trabalho e seus respetivos resultados 

são apresentados nos subcapítulos a seguir. 

 

VI.2.3. Ensaio de Limites de Atterberg 

O ensaio de Limites de Atterberg tem por objetivo determinar os limites de 

consistência dos solos, desta forma é também conhecido como ensaio de consistência. 

O termo consistência é usado para descrever um estado físico, ou seja, o grau de 

ligação entre as partículas das substâncias. Esses parâmetros são traduzidos em Limite 

de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP), sendo obtidos através da realização de 

ensaios guiados pela normativa NP-143:1969 em Portugal (Júnior, 2020).  

Quando aplicado aos solos finos ou coesivos, a consistência está ligada à 

quantidade de água existente no solo, ou seja, ao teor de umidade. O limite de liquidez 

é representado pelo teor em água pelo qual o solo passa a ter um comportamento 

líquido, já o limite de plasticidade é definido pelo teor em água pelo qual o solo passa 

de um estado plástico para um estado semi-sólido, impossibilitando sua qualidade de 

ser moldado. Abaixo, decorre uma foto (Figura VI-4) do desenvolvimento do Ensaio de 

Limites de Atterberg no laboratório. 
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Figura VI-4 - Amostras do solo AM2 após confeção dos ensaios de consistência, antes de seguir 

para estufa. 

 

Esses parâmetros se traduzem nos índices de plasticidade e consistência, sendo 

o primeiro expressa pela quantidade de água que o solo pode absorver em seu estado 

plástico, ou seja, a percentagem existente entre o limite plástico e líquido, enquanto o 

segundo define a consistência do solo.  

A apresentação dos resultados dos ensaios de consistência relativos à amostra 

AM2 pode ser observada no Quadro VI.2. 

 

Quadro VI.2 – Resultados dos ensaios de Limites de Atterberg para a AM2 

Parâmetros Resultados 

Limite de Liquidez - LL (%) 55,89 

Limite de Plasticidade - LP (%) 33,34 

Índice de Plasticidade - IP (%) 22,55 

Índice de Consistência - IC (%) 1,09 

 

Assim sendo, os resultados obtidos podem ser classificados baseados em 

diversas metodologias empíricas desenvolvidas por alguns autores. Segundo a 

classificação de Casagrande foi introduzido um gráfico “carta de plasticidade de 

Casagrande” que através do limite de liquidez e do índice de plasticidade é classificada 

a amostra. Portanto, segundo este gráfico, a amostra AM2 é classificada como uma 

argila de alta plasticidade (CH). 
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Para a amostra arenosa (AM1) não existem valores para os Limites de Atterberg, 

visto que este solo é uma areia não plástica, quando ensaiado na concha de 

Casagrande une por escorregamento. Os resultados desse ensaio seguem neste 

trabalho como Anexo. 

 

VI.2.4. Determinação da Densidade das Partículas – Método do Picnómetro 

Com base na Norma Portuguesa NP-83 1965 – “Determinação da densidade das 

partículas sólidas” é determinado o valor da densidade relativa de um determinado solo, 

parâmetro geralmente identificado pela letra G. A definição do valor de G para a 

densidade relativa do material em estudo é resultante do quociente da massa dum dado 

volume de partículas à temperatura do ensaio, pela massa de igual volume de água 

destilada a 20ºC.  

O procedimento deste ensaio para a amostra AM2 será descrito resumidamente 

abaixo. 

Após a preparação da amostra, o primeiro passo foi retirar duas partes da 

amostra seca com uma proporção de, pelo menos 25 g de solo cada uma, de seguida 

transferiu-se a amostra através de um funil de vidro para dentro do picnómetro e através 

da balança determinou-se a massa do picnómetro com o solo no seu interior.  

Posteriormente à pesagem, o picnómetro é cheio até cerca de três quartos com 

água destilada, mistura-se e deixa-se embeber durante pelo menos 12h, ou até as 

bolhas de ar desaparecerem. O ar remanescente extrai-se através da ebulição e da 

agitação da mistura. Após esse processo os picnómetros foram deixados em repouso 

até que o seu conteúdo atingisse a temperatura ambiente. Acrescenta-se água destilada 

isenta de ar até ao traço de referência, enxuga-se cuidadosamente e pesa-se o 

picnómetro com o solo e a água destilada. Por fim determina-se a temperatura do 

conteúdo do picnómetro. Na Figura VI-5 abaixo pode ser visualizada a mistura de solo 

com água no picnómetro. 
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Figura VI-5 - Picnómetros com a mistura da amostra AM2 + água, em repouso. 

 

No Quadro VI.3 são apresentadas as massas do picnómetro vazio, do 

picnómetro com água destilada, do picnómetro com o solo seco e picnómetro com solo 

e água, como também a temperatura determinada do conteúdo do picnómetro e o valor 

da densidade relativa das partículas, obtido.  

 

Quadro VI.3 – Resultado Densidade Relativa 

Número Picnómetro 101F 132F 

Picn. vazio (g) 61,59 61,92 

Picn. + Solo seco (g) 85,23 91,52 

Picn. + Solo saturado + H2O 

(g) 

177,34 180,07 

Picn. + H2O (g) 162,67 161,57 

Massa solo seco (g) 23,64 29,6 

Densidade real 2,64 2,67 

Densidade média final 2,65 

 

Obteve-se o valor determinado para a densidade das partículas através da média 

dos dois picnómetros e o valor para densidade relativa das partículas é de 2,65. 

Para a amostra AM1 não foi feito o ensaio de densidade relativa, porém foi feito 

o ensaio de compactação Proctor obtendo-se resultados de 8,9% para o teor ótimo em 

água e de 1,94 g/cm3 para a baridade seca máxima. O pormenor dos resultados segue 

no Anexo B deste trabalho. 
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VI.2.5. Ensaio de Granulometria 

A classificação do solo e a caracterização de algumas de suas propriedades são 

realizadas através dos resultados obtidos na distribuição granulométrica do material, 

sendo esta adquiridas pelas etapas de peneiração (LNEC E 239 - 1970 [33]) e 

sedimentação (LNEC E 196 - 1966 [34]). 

No solo argiloso da amostra AM2, ao analisar visualmente o seu aspeto, vê-se 

que é um solo fino, desta forma foi feita a granulometria pelo processo de lavagem, 

como mostra a Figura VI-6 abaixo. 

 

 

Figura VI-6 - Etapas do Ensaio de Granulometria em laboratório da amostra AM2. 

 

Através da análise da curva granulométrica apresentada no gráfico da Figura 

VI-7, pode-se observar que de um modo geral a amostra apresenta uma distribuição 

granulométrica para um solo considerado fino. Comprovadamente, ao analisar em 

pormenor a distribuição granulométrica, verifica-se que a amostra apresenta cerca de 

0,19% de retidos no peneiro de abertura 0,063 mm, avaliando que a amostra é 

constituída basicamente por partículas muito finas. 
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Figura VI-7 - Gráfico da Curva Granulométrica da AM2. 

 

As frações obtidas da distribuição granulométrica da amostra encontram-se no 

Quadro VI.4. 

 

Quadro VI.4 – Frações e Distribuições Granulométricas da AM2 

Peneiro (mm) Massa retida (g) Retida (%) Retida acumulada (%) Passado (%) 

4,000 0,000 0,00 0 100,00 

2,000 0,000 0,00 0,00 100,00 

1,000 0,040 0,02 0,02 99,98 

0,500 0,100 0,05 0,07 99,93 

0,250 0,230 0,11 0,18 99,82 

0,125 0,240 0,12 0,30 99,70 

0,063 0,380 0,19 0,49 99,51 

Fundo 202,390 99,51 100,00 0,00 

Total 203,380       

 

Por fim, é possível concluir através da análise do ensaio que o solo é 

basicamente composto por partículas muito finas, o que indica um solo argiloso fino, ou 

seja, de alta plasticidade. 

A análise granulométrica da amostra AM1 se encontra pormenorizada no Anexo 

B desta dissertação, contudo, em resumo, a amostra ficou retida basicamente em dois 

peneiros: pouco mais de 45% do material ficou retido no peneiro de número 40 (0,425 
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mm) e 26,5% no peneiro de número 60 (0,250 mm). Desta forma, pode-se classificá-la 

como uma areia média. 

 

VI.2.6. Classificação Unificada dos Solos 

A Classificação Unificada dos Solos é o método mais conhecido e usual para 

promover a classificação do solo quanto sua aplicação como material de construção. A 

metodologia criada pelo engenheiro Arthur Casagrande é um sistema composto por 

grupos, simbolizado por um par de letras e associado a uma nomenclatura. Esses 

grupos podem ser visualizados no Quadro VI.5, os quais são posteriormente divididos 

em quinze subgrupos, consoante as características apresentadas pelos ensaios de 

composição granulométrica e limites de Atterberg. 

 

Quadro VI.5 – Nomenclaturas da Classificação Unificada - ASTM D 2487-98 

Letra G S M C O P W H L 

Significado Gravel Sand Silt Clay Organic Poorly 

Graded 

Well 

Graded 

High 

Plasticity 

Low 

Plasticity 

 

O sistema de classificação apresentado é padronizado pela norma internacional 

ASTM D 2487-98, a qual promove uma divisão baseada em percentagem ponderais da 

composição granulométrica do solo e dos parâmetros obtidos pelos limites de Atterberg. 

Os principais valores para análise correta do quadro de classificação são retirados do 

gráfico da distribuição granulométrica, do qual se obtém os valores de entrada no quadro 

de Casagrande. Por fim, ao final do referido procedimento, obteve-se a classificação CH 

para o solo AM2, se caracterizando como uma argila de alta plasticidade. 

Após análise do solo AM1, este foi classificado como uma areia mal graduada 

(SP). 

 

VI.3- Procedimento de Ensaio - Equipamento de Corte Direto 

Os Ensaios de Corte Direto são realizados através de um equipamento simples 

e de fácil manuseio constituído, principalmente, por caixas de corte e por um aparelho 

de corte, em cujas definições e procedimentos estão estabelecidos pela normativa 

internacional ASTM 3080-11 (Júnior, 2020). As especificações citadas na normativa são 

de suma importância para a correta execução dos ensaios, sendo estas apresentadas 

de forma detalhada nos subcapítulos que seguem abaixo. 
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VI.3.1. Aparelho de Corte 

Como já descrito neste projeto, a modo comparativo, os ensaios foram realizados 

em dois laboratórios distintos, sendo eles, o Laboratório de Geotecnia do Departamento 

de Geociências da Universidade de Aveiro e no Laboratório de Geotecnia do 

Departamento de Engenharia Civil da mesma universidade. Desta forma, na sequência, 

tem-se descritos dois aparelhos de corte diferentes, mas que, na prática, utilizam-se do 

mesmo mecanismo de ensaio. Portanto, e por uma questão de ter sido um dos objetivos 

principais do presente trabalho que é o de colocar o equipamento do DGeo a funcionar, 

será descrito com maior pormenor o aparelho do Laboratório de Geotecnia do 

Departamento de Geociências da U.A. 

O aparelho de corte do Laboratório de Geotecnia do DGeo compreende, 

essencialmente, por uma travessa apoiada em dois montantes fixos ao chão de modo 

a evitar o efeito de torque na amostra, na qual se encontra uma unidade motorizada 

com regulação de velocidade para aplicação de forças de corte, um recipiente que inclui 

um transportador da caixa de corte, um anel dinamométrico, e um sistema de aplicação 

de cargas verticais e dispositivos capazes de medir os deslocamentos verticais e 

horizontais da amostra. Todos estes componentes descritos acima podem ser vistos na 

Figura VI-8. 

 

 

Figura VI-8 – a) Equipamento de Corte Direto do Laboratório de Geotecnia do Departamento de 

Geociências da Universidade de Aveiro; b) Pormenor das peças da caixa de corte e caixa de 

suporte. 
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VI.3.2. Caixa de Corte 

A caixa de corte tem, geralmente, a forma quadrada, sendo composta por duas 

metades que se justapõem segundo um plano paralelo à base de modo a serem 

capazes de deslizarem uma sobre a outra, este conjunto é apoiado sobre uma caixa 

metálica maior. Suas dimensões podem ser de 60x60 mm2 ou 100x100 mm2 e abriga 

tanto a amostra de solo a ser ensaiada quanto as placas pertencentes ao equipamento 

(Júnior, 2020). 

No interior das caixas de corte, o solo fica compreendido entre duas placas 

porosas que apresentam uma das superfícies nervurada, que fica em contato com o 

solo para prender melhor o provete, enquanto a superfície lisa ficará em contato com 

uma outra placa maciça que compreende a base da metade inferior da caixa de corte e 

na parte superior fica em contato com a placa de carga. 

Os principais componentes da caixa de corte são as bases circundantes laterais 

superiores e inferiores, que apesar de divididas, suas metades são unidas por parafusos 

de alinhamento, posteriormente retirados quando o ensaio se inicia. Essas duas bases, 

em contato uma com a outra, têm mecanismos que permitem o deslizamento delas 

quando o ensaio acontece. A parte inferior é fixada na caixa de suporte através de 

parafusos que oferecem um apoio sólido, enquanto a parte superior é conectada a um 

sistema de carga para forças de corte.  

Finalmente, a placa de carga é uma estrutura rígida e localizada no topo da caixa 

de corte, sendo provida de uma concavidade na parte superior, a qual recebe a carga 

axial do dispositivo de carregamento e a transmite no sentido vertical para a amostra 

(Júnior, 2020). A Figura VI-9 abaixo identifica as várias etapas de colocação das placas 

superiores. 

 

 

Figura VI-9 - Etapas da montagem do ensaio, da esquerda para a direita: primeiro foram 

colocadas as placas inferiores juntamente com o papel filtro (que não estão ilustradas na figura), 

em seguida a amostra (1); o papel filtro (2); a placa porosa superior (3); e por fim a placa de 

carga (4). 
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VI.3.3. Painel de Controlo 

O painel de controlo do equipamento em questão consiste numa ferramenta, com 

diferentes botões que permitem selecionar e alterar as configurações necessárias para 

a realização do ensaio, tais como velocidade de aplicação do corte, deslocamento 

máximo e a velocidade de reversão da amostra. 

Alguns painéis de controlo, como o pertencente no equipamento de corte do 

DeCivil, são mais atuais e compreendem mais comandos em que permitem, além de 

selecionar e alterar as configurações, estas serem feitas de forma mais simples e com 

maior precisão, conforme a Figura VI-10. 

 

 

Figura VI-10 - Equipamento de Corte Direto do Laboratório de Geotecnia do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e à esquerda o painel de controlo deste. 
 

VI.3.4. Dispositivos de Carregamento 

O sistema de carregamento do ensaio de corte direto compõe a última parte do 

aparelho de corte e tem como função principal, a aplicação de cargas na amostra. A 

constituição desse sistema é formada por dispositivos em alavanca ou pneumáticos, 

que sejam capazes de aplicar esforços normais e cortantes na porção de solo em 

questão (Júnior, 2020). 

O sistema de aplicação e medição da carga axial no topo da caixa, é 

caracterizado por um mecanismo em alavanca na parte inferior da base do 

equipamento, o qual é ativado ao inserir pesos mortos. A aplicação desses pesos é 

realizada de acordo com a necessidade de tensão estimada para consolidação, sendo 

traduzida numa relação de 1:10, ou seja, a cada 1 kg colocado é aplicada uma carga de 
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10 kg no topo da amostra. A norma ASTM 3080-11 especifica que o dispositivo seja 

capaz de manter a força normal com um excedente máximo de ±1% do total estimado 

(Júnior, 2020).  

Por fim, a aplicação de tensões cortantes é realizada através da ligação entre o 

equipamento e a parte superior da caixa de corte, a qual está submetida a uma taxa 

uniforme de deslocamento (variável, a depender do equipamento, entre 0,0025 a 3,0 

mm/min). A taxa de desvio selecionada é mantida através do motor elétrico presente no 

interior da unidade motorizada e a tensão de corte medida por um anel dinamométrico 

de alta precisão (Júnior, 2020). 

 

VI.3.5. Sistema de Aquisição de Dados 

A aquisição de dados precisa e detalhada na realização dos ensaios laboratoriais 

é de fundamental importância para uma correta análise das características físicas e 

mecânicas de um determinado solo. Contudo, a dinâmica proposta pelo Ensaio de Corte 

Direto é comummente baseada na obtenção de resultados por meios de sensores 

analógicos e resultados anotados manualmente, possibilitando a ocorrência de erros 

humanos, associado aos já mencionados anteriormente (Júnior, 2020).  

À vista disso, foi feita uma colaboração entre a empresa de ensaios geotécnicos 

Base Tripla Unipessoal, Lda. e o Departamento de Geociências da Universidade de 

Aveiro de modo a substituir os mecanismos antigos de aquisição dos resultados do 

equipamento de corte direto do laboratório de geotecnia deste departamento para evitar 

possibilidades de falhas. A cooperação foi feita baseada na obtenção de um sistema de 

aquisição de dados com alta repetibilidade, por meio de uma célula de carga, sensores 

TLDT 25mm (Linear Differential Transformer Transducer), uma placa de aquisição de 

dados e um aplicativo software WinTA2USB, cujo painel de interface é mostrado na 

Figura VI-11. 
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Figura VI-11 - Painel de interface de software WinTA2USB. 
 

A célula de carga, com especificação C3 TS, tem capacidade para medir no 

máximo 1.000 Kgf e tem uma frequência natural de 2,5 KHz. Os sensores TLDT 

utilizados para o ensaio possuem capacidade de leitura máxima do deslocamento igual 

a 25 mm. A placa de aquisição de dados TA2USB é um conversor com 2 canais de 

2mV/V e 2 canais de 10/10V. 

Desse modo é possível obter os dados de força de corte (tensão de corte), 

deslocamento vertical e deslocamento horizontal e a posterior construção do gráfico em 

função da tensão tangencial e deslocamento relativo, determinando assim, os valores 

dos parâmetros mecânicos do solo.  

O intervalo de tempo para a medição dos dados, o intervalo de aquisição, os 

valores máximos do gráfico e outras configurações do ensaio utilizadas podem ser 

escolhidas pelo utilizador na interface do WinTA2USB antes do início da realização do 

ensaio. Na janela principal do software é possível ver a medição dos valores em cada 

TLDT, além das opções de iniciar ou parar o registo dos sensores a qualquer instante. 

Ao fim do ensaio, os dados obtidos durante sua realização são lidos e posteriormente 

apresentados por meio de arquivo CSV (arquivo de valores separados por vírgula) no 

Software Excel.  
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VI.4- Estudo da Influência de Alguns Fatores na Resistência ao Corte 

Para esta dissertação, foram feitas alterações de alguns fatores, a efeito de 

comparação, para as diferentes configurações do Ensaio de Corte Direto, como pode 

ser observado no Quadro VI.1 do Programa de Trabalhos. 

A alteração nos materiais teve o objetivo de comparar dois solos de composições 

completamente distintas, sendo eles uma areia média e uma argila fina. Suas 

características físicas já puderam ser descritas e comparadas anteriormente neste 

trabalho, o que corrobora o fato de serem materiais singulares em termos de 

comparação para qualquer ensaio, especialmente para um de resistência ao corte como 

é o Ensaio de Corte Direto. 

As alterações das cargas verticais pretendeu justificar uma relação desta com 

as forças de corte. Geralmente, com o aumento da carga vertical a força de corte é 

também crescente, o que afirma o estudo desta alteração. Porém, as cargas verticais 

devem ser muito bem definidas anteriormente ao ensaio, de modo que elas possam 

incrementar um valor associado ao valor da força de corte máxima no ensaio. 

Ocasionalmente, a variação de carga vertical pode ser tão insignificante que não justifica 

o seu incremento. 

Foram feitas também, neste estudo, alterações das dimensões (e formas) das 

caixas de corte, justificado pelo fato de existirem, na bibliografia, caixas de corte com 

diferentes tamanhos, o que possibilitou ainda a análise de uma terceira caixa de formato 

cilíndrico comparativa às outras paralelepipédicas. 

No próximo capítulo, serão discutidos os resultados associados a essas 

alterações nos Ensaios de Corte Direto. 
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VII) Discussão dos Trabalhos realizados 
VII.1- Introdução aos Resultados 

Neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os dados obtidos no âmbito dos 

ensaios executados, recorrendo aos gráficos e à teoria de Mohr-Coulomb. O trabalho 

foi realizado segundo metodologias analíticas descritas previamente, no Capítulo VI. 

Com os resultados das análises efetuadas, tentar-se-á verificar se existe alguma relação 

entre as diversas variações de composição estudadas e se é possível chegar a alguma 

informação coerente ao comportamento dos solos. 

Serão apresentados os resultados obtidos, conforme planeamento do plano de 

trabalhos retratado no Capítulo VI. Os resultados desses ensaios foram tratados e 

preenchidos graficamente para uma melhor análise e discussão do comportamento 

mecânico dos solos face a suas diferentes configurações. 

É importante evidenciar que todos os ensaios previstos foram realizados, 

inclusive os que obtiveram resultados inesperados, os quais foram refeitos para aferição 

de técnica e metodologia aplicada. 

Nos subcapítulos seguintes, será realizada uma abordagem aos resultados e 

análises dos ensaios realizados. 

 

VII.2- Resultados e Análises 

A análise dos resultados inicia-se a partir do cálculo das tensões normais e 

tangenciais obtidas através do valor da carga axial estática utilizada a dividir pela área 

da secção transversal da amostra e da força de corte medida no anel dinamométrico 

também a dividir pela área da secção transversal, como é apresentado nas equações 9 

e 10: 
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! = 	 !"     (Equação 9) 

 

onde: 

t é a tensão de corte (kPa); 

F é a força de corte medida no anel dinamométrico (kN); 

A é a área inicial da amostra (m2). 

 

$ = 	#"     (Equação 10) 

onde: 

s é a tensão normal (kPa); 

N é a força vertical que atua sobre a amostra (kN). 

 

Em ensaios desse tipo e ao trabalhar com equipamentos de corte direto, espera-

se a ocorrência de dispersão dos resultados, visto que os ensaios não são realizados 

com controle de drenagem. Posto isto, é necessária a realização do ensaio com o 

mínimo de 3 testes utilizando as duas amostras para cada dimensão de caixa, testando 

cada uma delas sobre um valor definido de tensão normal.  

Relativamente aos ensaios elaborados para discussão deste presente trabalho, 

foi fundamental calcular antecipadamente a carga vertical aplicada referente para cada 

dimensão de caixa diferente, associando-as com as tensões normais constantes para 

cada grupo de 3 ensaios. Neste caso, foram usadas as cargas de 1 kg, 2kg e 4kg para 

a caixa CQ10, associando-se as tensões normais à caixa CQ6 equivalendo as cargas 

de 0,36 kg, 0,72 kg e 1,44 kg respetivamente e à caixa CR5 equivalendo 0,19625 kg, 

0,3925 kg e 0,785 kg respetivamente. Essas cargas representam tensões iguais a 9,81 

kPa, 19,61 kPa e 39,23 kPa. Além dessas, a título de constatação dos resultados do 

ensaio, foi feito um teste com uma carga de 8 kg na caixa CQ10 apenas para a amostra 

AM2, equivalendo uma tensão de 78,45 kPa. 

No que concerne à taxa de deslocamento, este foi um parâmetro dos ensaios 

que não divergiu, foi mantido constante o valor de 1mm/min para todos os ensaios. 

Salienta-se ainda, que todos os ensaios realizados foram do tipo adensado 

rápido. Como já referido neste trabalho, esse tipo de ensaio rápido está, geralmente, 

associado aos solos não coesivos como são os casos das areias, porém, na busca por 

manter a velocidade de ensaio constante, as amostras argilosas também foram testadas 
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com a mesma celeridade. Para isto, foram aplicadas as tensões normais e após uma 

estabilização das deformações verticais, que no caso do presente estudo foi estipulada 

numa drenagem média de 5 minutos apenas para os ensaios da AM1 CQ10 (3 ensaios 

de solo arenoso na caixa 10x10 cm2) e de, em média, 30 minutos para os restantes 

ensaios, aplicou-se a tensão tangencial. 

Os resultados obtidos durante a realização dos ensaios, englobam uma 

amostragem total de 19 ensaios, cada um sobre determinada carga axial, dimensão de 

caixa e tipo de amostra. Os resultados de cada um destes ensaios foram resumidos nos 

quadros abaixo. 

 

Quadro VII.1 – Resultados das tensões de corte e normal para AM1 CQ10, AM1 CQ6 e AM1 

CR5. 

Tensão 

normal (kPa) 

AM1 CQ10 AM1 CQ6 AM1 CR5 

Tensão de corte 

(kPa) 

Tensão de corte 

(kPa) 

Tensão de corte 

(kPa) 

9,81 9,90 7,49 6,13 

19,61 20,20 13,62 14,39 

39,23 32,61 22,21 27,80 

 

Quadro VII.2 – Resultados das tensões de corte e normal para AM2 CQ10, AM2 CQ6 e AM2 

CR5. 

Tensão 

normal (kPa) 

AM2 CQ10 AM2 CQ6 AM2 CR5 

Tensão de corte 

(kPa) 

Tensão de corte 

(kPa) 

Tensão de corte 

(kPa) 

9,81 24,61 25,82 30,95 

19,61 23,14 29,71 34,32 

39,23 23,73 33,50 41,06 

 

Em continuação ao trabalho e com os valores das tensões de corte e normais 

calculadas, foram desenhadas as envolventes de rotura com base na definição do 

critério de Mohr-Coulomb. Os gráficos dessas envolventes são apresentados para as 

diferentes amostras AM1 e AM2, tendo permitido a definição dos valores de coesão (c´) 

e do ângulo de atrito interno dos solos (f´), através das equações das retas. A 

metodologia de determinação desses parâmetros é definida através da interpretação da 

equação estipulada pela linha de tendência linear formada a partir do conjunto de pontos 
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determinados das tensões tangencial e normal. Esses valores foram expostos nos 

Gráficos abaixo. 

 

 

Figura VII-1 – Diagrama de Mohr-Coulomb para 3 ensaios (9 pontos) com a amostra AM1 

realizados sobre variações de cargas verticais e dimensões das caixas. 
 

 
Figura VII-2 - Diagrama de Mohr-Coulomb para 3 ensaios (9 pontos) com a amostra AM2 

realizados sobre variações de cargas verticais e dimensões das caixas. 

 

Foi necessário corrigir o ponto da AM2 CR5 – 19,6 devido ao ensaio ter sido 

executado com um bloco de amostra reconstituída originada de um solo argiloso que 

diferia das outras duas ensaiadas. 

Além disso, foram repetidos alguns dos ensaios na AM2 CQ10, visto o 

comportamento atípico deste conjunto de amostras, todavia, os ensaios não ocorreram 

de modo a equivalerem para correção dos resultados aplicados. Desta forma, foi feito 

um novo ensaio experimental com uma carga axial maior (AM2 CQ10 – 78,45) para 

efeito de estudos e possível correção da linha de tendência. Este último ensaio, porém, 

não foi acrescentado no Diagrama de Mohr-Coulomb da Figura VII-2 por apresentar um 
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valor de tensão normal a diferir comparativamente dos outros conjuntos de amostras. 

Porém, para termos de estudos, os resultados do ensaio com a AM2 CQ10 – 78,45, 

resumidamente apresentaram os seguintes valores, para a coesão foi igual a 11,86 kPa 

e o ângulo de atrito igual a 30,77º. 

Salienta-se ainda que foram definidos previamente o teor em água de todas as 

amostras antes destas serem ensaiadas. 

A elaboração dos gráficos acima permite calcular os valores de coesão e ângulo 

de atrito de cada um dos ensaios, os quais podem ser observados no quadro 

subsequente. 

 

Quadro VII.3 – Valores das coesões e ângulos de atrito associados aos valores de teor em água 

e peso volúmico das amostras. 
 

AM1 CQ10 AM2 CQ10 AM1 CQ6 AM2 CQ6 AM1 CR5 AM2 CR5 

Coesão (kPa) 0 24,32 0 23,93 0 27,59 

Ângulo de 

atrito (º) 
41,27 - 1,22 30,96 14,11 35,36 18,95 

Teor em 

água (%) 
1,51 31,24 1,31 28,18 1,10 31,94 

Peso 

volúmico 

(N/m3) 

15.566,19 16.759,60 15.351,62 18.370,74 15.433,28 17.806,07 

 

Através da análise do Quadro VII.3 pode-se avaliar que os valores de coesão 

são aceitáveis, porém não se pode ponderar o mesmo sobre os valores de ângulo de 

atrito, uma vez que o valor para a AM2 CQ10 não pode ser considerado coerente, 

assertivamente pelo mesmo motivo acima discutido. Essa adversidade pode ter sido 

ocasionada pela dificuldade de reconstituição e moldagem na caixa de corte das 

amostras argilosas. Outro motivo que também pode ser associado a essa diferença no 

valor do ângulo de atrito da AM2 CQ10 pode ter relação com a velocidade de 

deslocamento dos ensaios para as amostras argilosas. 

Outro ponto importante diz respeito aos valores de teor em água serem menores 

nas amostras arenosas e maiores nas amostras argilosas, completamente coerente 

com o tipo de ensaio desenvolvido neste trabalho. De modo a se obter um ensaio 

adensado rápido para ambas amostras, as argilas foram testadas com um teor maior de 

humidade. Os pesos volúmicos também tiveram valores adequados. 
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Com a finalidade de utilizar os valores de ângulo de atrito da amostra arenosa 

(AM1) e os valores de coesão da amostra argilosa (AM2), foram feitos dois gráficos 

comparativos. Estes gráficos podem ser ilustrados na Figura VII-3 abaixo. 

  

Figura VII-3 – Gráficos comparativos com os valores de ângulo de atrito da amostra AM1 e 

coesão da amostra AM2. 

 

Os resultados da variação do valor do ângulo de atrito referentes a amostra AM1 

realizados neste trabalho sofreram um decréscimo na AM1 CQ6. Esta ocorrência pode 

ser justificada por fatores associados ao ensaio de laboratório, o que configura como 

um erro aceitável. Relativamente à configuração das caixas, entende-se que caixas de 

corte maiores tendem a representar melhor as condições do maciço e assim, quando 

comparadas as duas com formatos iguais, ou seja, quadradas (CQ10 e CQ6), entende-

se que o valor na caixa CQ6 tem essa diferença por ser uma amostra menos 

representativa. A CR5, comparativamente à CQ10 também é menor e apresentou um 

valor pouco menor. 

Ao analisar os dados do gráfico de variação do valor da coesão para a amostra 

AM2, pode-se constatar que este configura uma variação baixa, sendo assim bem 

representado. Apesar dos valores das caixas CQ10 e CQ6 serem muito próximos, na 

caixa CR5 o valor é um pouco mais alto, porém com pouca variação. Essa variação 

pode configurar erros comuns associados aos ensaios laboratoriais. Ainda, para melhor 

comparação da amostra CR5, o ideal seria fazer ensaios com amostras em caixas 

redondas com outros tamanhos. 

 

VII.3- Trabalhos realizados na Empresa 

Esta dissertação foi desenvolvida em concordância com um trabalho de estágio 

curricular realizado em colaboração com a empresa Base Tripla e o Departamento de 

Geociências da Universidade de Aveiro, havendo o objetivo em comum de investir no 
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equipamento de corte direto existente no laboratório de geotecnia deste departamento. 

Desta forma, foi realizada uma abordagem ao trabalho inicial desenvolvido, que 

corresponde ao período de estágio curricular ocorrido na empresa Base Tripla (de março 

de 2021 até agosto de 2021), em que se realizaram trabalhos de montagem do 

equipamento com novas peças de aquisição de dados, recolha de amostras e testes no 

equipamento. Além disso foram executados alguns documentos técnicos de apoio à 

utilização do equipamento de corte direto, uma ficha resumo informativa, um guião de 

desempenho do equipamento e um quadro para preenchimento dos ensaios a serem 

realizados, todos estes documentos são apresentados no Anexo deste trabalho. Os 

restantes trabalhos efetuados no âmbito do estágio curricular foram em colaboração aos 

trabalhos do Professor Doutor Agostinho Benta. 
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VIII) Conclusões 
Após o estudo e análise dos resultados dos 6 ensaios realizados nesta 

dissertação, pode-se tirar algumas conclusões: 

1. Através da análise comparativa relacionada aos diferentes tipos de 

amostras dos ensaios de corte direto, pode-se constatar que os 

resultados obtidos para a amostra arenosa (AM1) demonstram ter sido 

melhor sucedidos do que os resultados para a amostra argilosa (AM2). 

Isto pode-se dever, ao fato da areia ter um comportamento permeável e 

mais ajustável à caixa de corte do que a argila, que tem um 

comportamento mais plástico quando em contato com a água. Além 

disso, os ensaios com a amostra argilosa poderiam ter sido efetuados 

com uma velocidade de corte menor, já que o recomendado para esse 

tipo de solo seriam ensaios lentos. Desta forma, foi mais difícil interpretar 

os resultados da amostra argilosa. 

2. Ao avaliar comparativamente os ensaios de corte direto entre as 

diferentes caixas de corte, pode-se perceber que entre as caixas 

quadradas CQ10 e CQ6, os resultados dos ensaios, relativamente a 

amostra arenosa, demonstraram que a caixa maior (CQ10) obteve uma 

curva mais ajustada do que a caixa menor (CQ6). Já no ensaio com a 

amostra argilosa, a caixa CQ10 não se comportou caracteristicamente 

prevista, obtendo-se uma reta praticamente horizontal no diagrama de 

Mohr-Coulomb. Os valores experimentais obtidos neste ensaio 

demonstram que a variação é muito baixa, desta forma a tendência é 

obter uma reta quase horizontal. O erro associado aos ensaios é maior 

do que o efeito da diferença de tensões. 

3. Na avaliação feita com relação às variações das tensões verticais, os 

resultados dos ensaios foram, na sua maioria, considerados 

contundentes. Apenas o resultado da AM2 CQ10 no diagrama de Mohr-

Coulomb foi avaliado como imprevisto, visto o seu comportamento face 

aos demais resultados. Esperava-se que a tensão de corte fosse 

crescente com o aumento das tensões verticais, o que não foi observado 
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na AM2 CQ10. Dessa forma, foi feito um ensaio com uma tensão maior, 

de forma a avaliar melhor o comportamento deste ensaio, o qual ocorreu 

de maneira esperada, confirmando ter havido um erro inerente às 

práticas laboratoriais (do ensaio ou das amostras). 

4. Uma das dificuldades verificadas durante a realização dos ensaios 

ocorreu quando se pretendeu utilizar a amostra argilosa para moldar os 

provetes da caixa de corte. Foi necessário transformar as amostras 

remexidas em blocos moldados em laboratório. Esta técnica foi sendo 

aprimorada ao longo do processo para todos os blocos, visto que, foram 

executados moldes conforme a necessidade dos ensaios, e por isso, os 

primeiros blocos moldados de solo foram realizados de forma 

experimental. 

5. Ainda, associada à moldagem do solo argiloso, neste caso 

especificamente à caixa de corte, foram constatadas algumas 

adversidades na realização deste procedimento. Os primeiros blocos 

moldados no formato da caixa foram empíricos, visto que, estes não 

adquiriram a forma adequada para serem inseridos na caixa de corte, 

tendo de ser por muitas vezes cortadas algumas rebarbas de solo para 

caber no recipiente ou o bloco sofrer rachaduras quando era moldado no 

formato da caixa. Estes procedimentos podem ter correlacionado erros 

na composição das amostras argilosas e, consequentemente, aos 

resultados dos ensaios. Concluindo-se assim que nos solos argilosos os 

resultados são dependentes da amostragem. 

6. Em termos gerais, os ensaios executados garantiram resultados 

conclusivos para o que se esperava neste trabalho. Os valores de coesão 

e ângulo de atrito foram coerentes e não obtiveram grandes diferenças 

comparativamente às distintas caixas de corte. Com exceção nos 

resultados do ângulo de atrito da AM1 CQ6 e da coesão da AM2 CR5, 

que obtiveram uma diferença pouco menor às amostras a que cada uma 

destas foi comparada. Como já discutido, essa diferença deve-se ao 

tamanho dessas caixas serem menores, e consequentemente, amostras 

menos representativas do maciço. Para uma maior correlação dos dados 

dos ensaios de corte direto, seria necessário considerar um maior 

conjunto de amostras. 

7. Por último, como objetivo do presente trabalho, percebe-se que a 

diferença entre os equipamentos dos dois laboratórios de geotecnia 

(DGeo e DeCivil) não configura um grande efeito nos resultados dos 
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ensaios, o que pode garantir a funcionalidade do equipamento de corte 

direto configurado durante os trabalhos desta dissertação. Decerto há o 

que melhorar em termos de ajustes finos no equipamento de corte do 

laboratório de geotecnia do Departamento de Geociências, porém o uso 

deste é garantidamente funcional e aceitável. 

Por último, os trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio curricular provido 

pela Base Tripla, permitiu para além dos trabalhos articulados durante a dissertação, 

desenvolver ferramentas bastante relevantes, tanto numa perspetiva científica como 

também profissional, no sentido de crescimento e progresso no que diz respeito à 

cooperação e trabalho desenvolvidos durante o estágio e ainda o desenvolvimento das 

competências profissionais. 
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Ensaio de Corte Direto 
Objetivo 

Determinação do ângulo de atrito e coesão de um solo. 

Domínio de Aplicação 

Este procedimento aplica-se a solos. 

Aparelhos e Utensílios 

1. Máquina de corte direto; 
2. Conjunto da Caixa de corte; 
3. Filtros de papel; 
4. Balança de precisão; 
5. Paquímetro. 

Modo operatório 

• Preparar a máquina de ensaios de corte direto (limpá-la, ajustar os parâmetros 
a utilizar, verificar se está tudo a funcionar); 

• Preparar a caixa de corte, colocando sobre o corpo inferior o bloco de pressão e 
uma placa porosa. Colocar o corpo superior e aparafusar; 

• Medir o comprimento interior da caixa de corte e de uma placa porosa; 
• Colocar a amostra dentro da caixa de corte uniformemente distribuída. Não 

esquecer de colocar os filtros de papel entre a amostra e as placas porosas. 
Colocar uma placa porosa sobre a amostra e compactar com o bloco de pressão 
superior; 

• Determinar a massa da amostra colocada na caixa; 
• Colocar a caixa de corte dentro do mecanismo de corte e fixá-la com os 

parafusos laterais; 
• Colocar o defletómetro que mede o deslocamento vertical a zero; 
• Aplicar a carga escolhida girando a manivela de baixo da máquina, deixando 

uma folga suficiente para que as massas fiquem livres, durante todo o ensaio; 
• Colocar água no interior do mecanismo de corte, de modo a submergir todo o 

conjunto. Deixar o tempo suficiente para que o deslocamento vertical estabilize; 
• Retirar parafusos de fixação da caixa de corte; 
• Ajustar no equipamento a velocidade de deslocamento horizontal pretendida; 
• Iniciar movimento de corte com a tecla RUN; 
• Iniciar contagem de tempo quando verificar movimento no defletómetro do anel 

de carga; 
• Averiguar resultados no software para controlo de erros e anotações dos dados; 
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• Terminar o ensaio após um deslocamento horizontal de 8% a 10%. 
 

Documentos de Referência 

ASTM D 3080-90 – Standard test method for Direct Shear Test of Soils Under 

Consolidated Drained Conditions 

Guião de Ensaio de corte direto do Laboratório de Geotecnia do departamento 

de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. 

 

Dados exemplo de um ensaio de corte direto executado: 

Para efeitos de exemplificação, a seguir serão mostradas algumas tabelas com 

os dados iniciais de uma amostra de saibro que foram executados ensaios de corte 

direto no equipamento do Laboratório de Geotecnia do departamento de Engenharia 

Civil da Universidade de Aveiro. 

 

Ref. da amostra: Saibro 2         
            

massa inicial de 

amostra: 764,26 g        
massa final de amostra: 627,08 g        

massa de solo usado: 137,18 g  força normal (F): 4 kg  

      tensão normal (σ): 109 kPa  
Determinação de Humidade: 

   

velocidade de carga 

(v): 1 mm/min  
recipiente vazio: 132,83 g        

amostra húmida: 296,83 g        
amostra seca: 264,54 g        

teor de humidade: 24,52 %        
 

comprimento do lado, 

H₀: 60 mm 

área da secção, A₀: 3600 mm² 

altura da caixa: 33,5 mm 

altura livre na caixa: 3,7 mm 

altura inicial, L₀: 24,3 mm 

volume inicial, V₀: 87336 mm³ 

  

massa volúmica, ρ: 1,571 kg/cm³ 
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  0,01 0,01 3KN - ΔL/L₀ mm² kN kPa 
Tempo 

(s) desl.vert 
desl. 

Horiz. 
leitura 

anel ΔL ε A T ζ 

0 254 0 0 - -   -   

15 259 39 25 0,05 0,0065 3576,6 0,0604 16,888 

30 263 58 43 0,09 0,0097 3565,2 0,0964 27,039 

45 267 78 52 0,13 0,0130 3553,2 0,1144 32,196 

60 273 100 63 0,19 0,0167 3540,0 0,1364 38,531 

75 275 121 72 0,21 0,0202 3527,4 0,1544 43,772 

90 279 142 82 0,25 0,0237 3514,8 0,1744 49,619 

105 282 165 90 0,28 0,0275 3501,0 0,1904 54,384 

120 285 187 98 0,31 0,0312 3487,8 0,2064 59,178 

135 288 208 105 0,34 0,0347 3475,2 0,2204 63,421 

150 290 228 112 0,36 0,038 3463,2 0,2344 67,683 

165 291 251 119 0,37 0,0418 3449,4 0,2484 72,013 

180 292 273 126 0,38 0,0455 3436,2 0,2624 76,363 

195 293 295 132 0,39 0,0492 3423,0 0,2744 80,164 

210 293 315 138 0,39 0,0525 3411,0 0,2864 83,964 

225 294 338 142 0,40 0,0563 3397,2 0,2944 86,66 

240 295 360 148 0,41 0,0600 3384,0 0,3064 90,544 

255 296 383 152 0,42 0,0638 3370,2 0,3144 93,288 

270 297 405 157 0,43 0,0675 3357,0 0,3244 96,634 

285 298 429 160 0,44 0,0715 3342,6 0,3304 98,845 

300 298 453 165 0,44 0,0755 3328,2 0,3404 102,278 

315 296 476 169 0,42 0,0793 3314,4 0,3484 105,117 
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  0,01 0,01 3KN - ΔL/L₀ mm² kN kPa 
Tempo 

(s) desl.vert 
desl. 

Horiz. 
leitura 

anel ΔL ε A T ζ 

330 296 500 171 0,42 0,0833 3300,0 0,3524 106,788 

345 295 525 172 0,41 0,0875 3285,0 0,3544 107,884 

360 295 548 175 0,41 0,0913 3271,2 0,3604 110,174 

375 294 571 175 0,40 0,0952 3257,4 0,3604 110,64 

390 294 598 175 0,40 0,0997 3241,2 0,3604 111,193 
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Rua   Luí s   de   Camões   113-B 

Gaf anha   da   Nazar é 

ger al @bas et r i pl a. pt 

Tel :    +351   930   421   028 

www. bas et r i pl a. pt 

Cliente/Client: S.O. Contacto/Contact: 

Amostra/Sample Data entrada/Reception date: 07/06/2021 

Ref. Cliente Ref. Base Tripla Origem/From Data de ensaio/ Test date: 11/06/2021 

Trado 0,5 - 
1,5m 

 
21.062 

 
Ovar Boletim n.º CBR224 

 

ENSAIO DE CBR (California Bearing Ratio) - LNEC E 198 - 1967 

 
 
 
 
 

II - Moldagem dos provetes    

Molde N.º 1 6 14 
Compactação (n.º pancadas) 12 25 55 

Massa do Molde (g) 7768 7764 7820 

Volume do molde (cm3) 2289 2289 2289 

Massa do Molde + solo húmido (g) 12426 12566 12746 

Massa do solo húmido (g) 4658 4802 4926 

Baridade húmida (g/cm3) 2.03 2.10 2.15 
 

Cápsula n.º 408 409 411 

Massa da cápsula (g) 147.0 150.1 153.3 

Massa da cápsula + solo húmido (g) 850.9 835.8 914.7 

Massa da cápsula + solo seco (g) 783.5 769.5 840.9 

Massa de água (g) 67.4 66.3 73.8 

Teor em água (%) 10.6 10.7 10.7 
 

Baridade seca (g/cm3) 1.84 1.90 1.94 

Compactação relativa (%) 94.9 97.7 100.2 
 
 

Sobrecarga (kgf) 5000 5000 5000 

Altura do solo no molde (mm) 127.0 127.0 127.0 

Leitura inicial do defletómetro da expansão (0,01mm) 100 100 100 

Leitura final do defletómetro da expansão (0,01mm) 100 100 100 

Tempo de expansão (horas) 24.0 24.0 24.0 

Tempo de saturação (horas) 48.0 48.0 48.0 

Expansão relativa (%) 0.0 0.0 0.0 

 

III - Teor em água final 
 

Molde N.º I II III 

Massa do Molde + solo saturado (g) 12636 12687 12795 

Massa do solo saturado (g) 4868 4923 4975 

Massa do solo seco (g) 4212 4338 4449 

I - Ensaio de compactação      

Baridade seca máxima, gd: 1.94 g/cm3
 Teor em água de moldagem CBR, wCBR 

Teor óptimo em água, w: 8.9 % 1,2 x wópt%: 10.7 % 
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Teor em água final (%) 15.6 13.5 11.8 
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Rua Luí s de Camões 113-B 

Gaf anha   da   Nazar é 
ger al @baset r i pl a. pt 

Tel :   +351 930 421 028 

www. baset r i pl a. pt 

Cliente/Client: S.O. Contacto/Contact: 

Amostra/Sample  Data entrada/Reception date: 07/06/2021 

Ref. Cliente Ref. Base Tripla Origem/From Data de ensaio/ Test date: 11/06/2021 

Trado 0,5 - 1,5m 21.062 Ovar Boletim n.º GR797 

 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - LNEC E 239 

 

 

 

 

 
Peneiros/Sieves  

Material Retido 
(g) 

 
% Cumulativa de 
material passado 

  Material Retido (%) 
Abertura/Mesh mm  

4" 101.8 0.0 0.0 100.0 
2" 50.8 0.0 0.0 100.0 
1" 25.4 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.0 0.0 0.0 100.0 
1/2" 12.5 0.0 0.0 100.0 
3/8" 9.50 0.6 0.1 99.9 

4 4.75 2.5 0.5 99.4 
10 2.00 12.5 2.4 97.1 
20 0.850 36.6 6.9 90.2 
40 0.425 241.2 45.3 44.9 
60 0.250 141.0 26.5 18.4 

140 0.125 38.2 7.2 11.3 
200 0.075 7.4 1.4 9.9 

Fundo  1.0 0.2  

Total  481.0 90.3  
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Massa seca total, M1 

 
532.4 

 Massa seca após lavagem, M2 481.0 
 Massa seca dos finos removidos por lavagem, M1-M2 51.5 
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OBSERVAÇÕES:   

Amostra retirada de Trado. Prof. da Amostra: 0,50 - 1,50m.   

 Direção Técnica: Ensaio executado por: 

 

Os resultados apresentados neste boletim referem-se à amostra recebida pela 
Base Tripla,Unip. Lda sendo a responsabilidade da sua representatividade da 

entidade que efectuou a colheita 

 

 
(R. Ferreira) 

 

 
(R. Ferreira) 
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Rua   Luí s   de   Camões   113-B 

Gaf anha   da   Nazar é 

ger al @bas et r i pl a. pt 

Tel :    +351   930   421   028 

www. bas et r i pl a. pt 
 

ENSAIO DE CBR (California Bearing Ratio) - LNEC E 198 - 1967 

 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V - Gráficos 
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IV - Fase de compressão 
 Provete  Provete II Provete III 

 
Penetra. (mm) 

Leitura anel 
(div.) 

 
Força (kgf) 

Leitura anel 
(div.) 

 
Força (kgf) 

Leitura anel 
(div.) 

 
Força (kgf) 

0.0 0 0 0 0 0 0 
0.5 22 27 22 27 29 36 
1.0 46 57 49 61 54 67 
2.0 82 101 89 110 110 136 
2.5 99 122 114 141 139 172 
3.0 119 147 140 173 172 212 
4.0 156 193 195 241 229 283 
5.0 192 237 243 300 288 356 
6.0 222 274 294 363 342 422 
7.0 257 317 344 425 398 491 
8.0 285 352 385 475 454 561 
9.0 306 378 420 519 498 615 

10.0 322 398 431 532 525 648 
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VI - Resultados     

C R (%) CBR Expansão   

95.0 12 0.0   

100.0 17 0.0   

OBSERVAÇÕES:     

Provetes moldados com teor em água 1,2 vezes superior ao teor óptimo. 

Amostra retirada de Trado. Prof. da Amostra: 0,50 - 1,50m. 
   Direção Técnica: Ensaio executado por: 

 

Os resultados apresentados neste boletim referem-se à amostra recebida pela 
Base Tripla,Unip. Lda sendo a responsabilidade da sua representatividade da 

entidade que efectuou a colheita 

 

 
(R. Ferreira) 

 

 
(R. Ferreira) 
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Rua   Luí s   de   Camões   113-B 

Gaf anha   da   Nazar é 

ger a l @baset r i pl a. pt 

Tel :    +351   930   421   028 

www. baset r i pl a. pt 

Cliente/Client: S.O. Contacto/Contact: 

Amostra/Sample  Data entrada/Reception date:    07/06/2021 

Ref. Cliente Ref. Base Tripla Origem/From Data de ensaio/ Test date:    11/06/2021 

Trado 0,5 - 1,5m 21.062 Ovar Boletim n.º LT731 

 

DETERMINAÇÃO DOS LIMITES DE CONSISTÊNCIA (NP 143-1969) 

 

 
Determinação do Limite de Liquidez 

 

Cápsula n.º  

N.º de pancadas, N  

Massa da cápsula (g)  

Massa da cápsula + solo húmido (g)  

Massa da cápsula + solo seco em estufa (g) NP 
Massa do solo seco em estufa (g)  

Massa de água (g)  

Teor em água (%)  

30.0 
28.0 
26.0 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 

 

 
1 10 

N.º de 
Pancadas 

Te
or

 e
m

 Á
gu

a 
(%

)  



 

 

 

 

 
Limite de Liquidez, LL
 
% 

 
Determinação do Limite de Plasticidade    

Cápsula n.º    

Massa da cápsula (g)    

Massa da cápsula + solo (g)    

Massa da cápsula + solo seco em estufa (g)    

Massa do solo seco em estufa (g) NP  

Massa de água (g)    

Teor em água (%)    

 Limite de Plasticidade, LP  % 

Indice de Plasticidade    

 IP =LL-LP NP % 

OBSERVAÇÕES:    

Solo não plástico; quando ensaiado na concha de Casagrande une por escorregamento. 

Amostra retirada de Trado. Prof. da Amostra: 0,50 - 1,50m.    

 
Direção Técnica: 

 
 

 

Ensaio executado por: 
 
 

 
Os resultados apresentados neste boletim referem-se à amostra recebida pela Base Tripla,Unip. 

Lda sendo a responsabilidade da sua representatividade da entidade que efectuou a colheita (R. Ferreira) (R. Ferreira) 
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Rua   Luí s   de   Camões   113-B 

Gaf anha   da   Nazar é 

ger a l @baset r i pl a. pt 

Tel :    +351   930   421   028 

www. baset r i pl a. pt 

Cliente/Client: S.O. Contacto/Contact: 

Amostra/Sample  Data entrada/Reception date: 07/06/2021 

Ref. Cliente Ref. Base Tripla Origem/From Data de ensaio/ Test date: 09/06/2021 

Trado 0,5 - 1,5m 21.062 Ovar Boletim n.º PR388 

 
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - LNEC E 197-1966      

tipo de compactação pesada  tipo de molde pequeno  

n.º de camadas 5  massa do molde 3301 g 

n.º de pancadas/camada 25  volume do molde 951 cm3 

massa do molde + solo húmido (g) 5230 5283 5318 5340 
massa do solo húmido (g) 1929 1982 2017 2039 

baridade húmida (g/cm3) 2.03 2.08 2.12 2.14 
número da cápsula 105 113 102 111 

massa da cápsula (g) 44.0 42.3 41.8 43.6 

massa da cápsula + solo húmido (g) 216.0 200.7 240.5 272.2 

massa da cápsula + solo seco (g) 207.4 189.6 223.6 249.5 

massa do solo seco (g) 163.4 147.3 181.9 205.9 

massa da água (g) 8.6 11.1 16.9 22.8 

teor em água (%) 5.3 7.5 9.3 11.1 

baridade seca (g/cm3) 1.93 1.94 1.94 1.93 

 
 

Teor óptimo em água (%) 8.9 

Baridade seca máx. (g/cm3) 1.94 
 

OBSERVAÇÕES:   

Amostra retirada de Trado. Prof. da Amostra: 0,50 - 1,50m.   

 
Direção Técnica: Ensaio executado por: 

 
Os resultados apresentados neste boletim referem-se à amostra recebida pela Base 
Tripla,Unip. Lda sendo a responsabilidade da sua representatividade da entidade que 

efectuou a colheita 

 

 
(R. Ferreira) 

 

 
(R. Ferreira) 
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Rua Luí 

s de 

Camões 

113-B Gaf 

anha da 

Nazar é 
ger al @baset r i pl a. pt 
Tel :   +351 930 421 028 
www. baset r i pl a. pt 

Cliente/Client: S.O.  Contacto/Contact:  

Amostra/Sample   Data entrada/Reception date: 07/06/2021 

Ref. Cliente Ref. Base Tripla Origem/From Data de ensaio/ Test date: 09/06/2021 

Trado 0,5 - 1,5m 21.062 Ovar Boletim n.º TA386 

DETERMINAÇÃO DO TEOR EM ÁGUA - NP 84 
 

 

                                                                    Provete n.º                                                1                        2 
 

 
                                                                          Cápsula n.º                                           104                   106 

 

Massa da cápsula (g) A 43.85  44.10 

 
Massa da cápsula e do provete húmido (g) B 

 
162.97 

  
233.25 

 
Massa da cápsula e do provete seco (g) C 

 
156.05 

  
222.53 

 
Teor de água (%) 

  
6.2 

  
6.0 

 
Teor de água (%) W 

  
6.1 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:   

Amostra retirada de Trado. Prof. da Amostra: 0,50 - 1,50m.   

 Direção Técnica: Ensaio executado por: 

 

Os resultados apresentados neste boletim referem-se à amostra recebida pela 
Base Tripla,Unip. Lda sendo a responsabilidade da sua representatividade da 

entidade que efectuou a colheita 
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