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RESUMO 

 

O estudo que se apresenta consiste na análise de assentamentos de aterros rodoviários 

durante a construção e em serviço. Foi analisado um aterro inspirado num aterro da Auto-

Estrada A10 (Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado), construído com margas e margas 

tratadas com cal. Trata-se de um aterro especial pois as margas são materiais evolutivos 

conhecidos pelas suas características hidromecânicas apresentarem degradação no tempo, 

para além de apresentarem algum potencial expansivo. As acções meteorológicas são as 

principais causas de degradação das margas, sendo as mais importantes os ciclos de 

molhagem-secagem devido à chuva. 

 

Foi efectuado um modelo numérico onde se simulou a construção do aterro para analisar os 

efeitos da rigidez introduzida pelo tratamento com cal, seguida da sua molhagem por entrada 

de água da chuva pela superfície dos taludes, para analisar a relevância nas deformações em 

serviço dos assentamentos devidos a fenómenos expansivos. O programa de cálculo utilizado 

foi o Code Bright, pois permite fazer uma análise hidromecânica acoplada que inclui as 

deformações devidas à molhagem (variação de sucção). 

 

Para a caracterização do modelo numérico foram realizados ensaios laboratoriais no Instituto 

Superior Técnico (ensaios edométricos, medição do coeficiente de permeabilidade, ensaios de 

compressão uniaxial e ensaios triaxiais).  

 

Tendo em consideração os dados obtidos experimentalmente e os resultados do modelo 

numérico foi possível concluir que, apesar do tratamento das margas com cal rigidificar o 

comportamento do aterro, é possível que não se justifique a sua utilização pois as margas 

utilizadas apresentam um baixo comportamento expansivo e as deformações verificadas 

devido à molhagem são irrelevantes. 

 

 

 

Palavras-chave 

 

Aterro, Margas, Tratamento com Cal, Expansibilidade/colapso, Compressibilidade, Molhagem 
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ABSTRACT 

 

The study presented in this work consists on settlement analysis of road embankments along 

the construction and in service. A case study was analysed inspired in the embankment AT1 

from A10 Highway (Arruda dos Vinhos / Carregado), built with marls and marls treated with 

lime. It consists on a special case because the marls used for its construction are evolutive 

materials, therefore known for the degradation of their hydro-mechanical characteristics in time 

and also for presenting some expansive potential. Weather conditions are the main causes of 

marl degradation, being wetting-drying cycles the most important ones. 

 

A numerical model was done where the construction of the embankment was simulated to 

analyze the effects of the stiffness introduced by the marl treatment with lime. Wetting due to 

rain along exploration was also simulated to analyze the occurrence of possible deformations 

due to expansive phenomena. Code Bright was the numerical code used for calculation 

because it allowed a hydro-mechanical coupled analysis to include the deformations induced by 

wetting (suction variations). 

 

Model calibration was done with data from laboratorial tests performed at Instituto Superior 

Técnico (oedometric tests, measurement of the permeability coefficient, simple compression 

tests and triaxial tests). 

 

The main conclusion of the study, also corroborated by the data from the laboratorial tests, is 

that the marl treatment with lime may not be justified because the marls show a low expansible 

potential and the computed deformations were not relevant. 

 

 

 

Keywords 

 

Embankment, Marls, Treatment with lime, Swelling/collapse, Compressibility, Wetting 
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SIMBOLOGIA E NOTAÇÕES 

 

A – parâmetro A de Skempton relacionado com o excesso de pressão intersticial na água 

ASTM – American Society for Testing and Materials 

B – parâmetro B de Skempton  

BBM – Barcelona basic model 

Cc – índice de compressibilidade elastoplástica para variações unidimensionais 

Cs – índice de compressibilidade elástica para variações unidimensionais 

CH – clay high 

CL – clay low 

su – resistência não drenada 

e – índice de vazios 

ei – índice de vazios inicial 

Ei – energia específica de compactação i 

Eu – módulo de rigidez não drenado 

G – módulo de distorção 

Gs – densidade do solo 

H0 – altura inicial do provete 

IP – índice de plasticidade 

k – coeficiente de permeabilidade 

κ(0) – índice de compressibilidade elástica para variações isotrópicas de tensão, de um solo 

saturado 

κ(s) – índice de compressibilidade elástica para variações isotrópicas de tensão, de um solo 

com sucção s 

LC – loading collapse 

LEC – linha de estados críticos 

Mc – gradiente da linha de estados críticos 

M’ – módulo edométrico 

mv – compressibilidade unidimensional 

n ou φ – porosidade  

Pa ou ua– pressão do ar 

p – tensão média 

po – tensão média de cedência quando o solo tem um sucção s 

pc – tensão média de referência (pressão atmosférica) 

po* – tensão média de cedência quando o solo está saturado 

p’ – tensão média efectiva 

patm – pressão atmosférica 

Pl ou uw – pressão do líquido 
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q – tensão deviatórica ou distorcional 

r – valor limite da rigidez do solo saturado 

R.C. – compactação relativa 

Rp – grau de sobreconsolidação 

s – sucção matricial ou capilar 

SC – areia argilosa 

Se – grau de saturação tendo em conta a pressão do líquido 

Sr – grau de saturação 

t – tempo  

TTE – trajectória de tensões efectivas 

TTT – trajectória de tensões totais 

u – pressão intersticial 

ui – pressão intersticial inicial 

v – volume específico 

Vi – volume inicial do solo 

Vf – volume final do solo 

Vmolde – volume do molde 

W – peso total do solo no molde 

w – teor em água 

wL ou wLL – limite de liquidez 

wLP – limite de plasticidade 

wópt – teor em água óptimo 

Ws – peso dos sólidos na amostra do solo 

wsat – teor em água que corresponde à saturação 

Ww – peso de água na amostra do solo 

β - parâmetro de variação de rigidez com a sucção 

εa – deformação axial 

εR – deformação radial 

εvol ou δεv – deformação volumétrica 

φ - ângulo de resistência ao corte em termos de tensões totais 

φ’ - ângulo de resistência ao corte em termos de tensões efectivas 

γd – peso volúmico aparente seco 

γh – peso volúmico húmido 

γw – peso volúmico da água 

λ(0) – índice de compressibilidade elastoplástico para a variação isotrópica de tensão do solo 

saturado 

λ(s) – índice de compressibilidade elastoplástico para a variação isotrópica de tensão do solo 

com sucção s 

q – tensão deviatórica  
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σ1 – tensão principal segundo a direcção 1; 

σ2 – tensão principal segundo a direcção 2; 

σ3 – tensão principal segundo a direcção 3; 

σ’ – tensão efectiva 

σ – tensão  

σcons – tensão de consolidação 

σ’v – tensão efectiva vertical 

σv – tensão vertical 

σa – tensão principal axial 

σR – tensão principal radial 

σced – tensão de cedência 

σm – tensão média 

σo – tensão inicial 

∆σ - variação de tensão 

∆e – variação de índice de vazios 

∆u – variação de pressão intersticial 

∆H – variação da altura do provete 

∆t – intervalo de tempo 

τ – resistência ao corte 

ν – coeficiente de Poisson 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretende-se sobretudo quantificar os efeitos da molhagem nos assentamentos 

de aterros rodoviários. Como caso de aplicação considerou-se o aterro A1 da Auto-Estrada 

A10 Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado (figura 1.1), na construção do qual foram usadas 

margas (mais concretamente margas da formação da Abadia, Jurássico Superior). Nas zonas 

exteriores do aterro, as margas usadas na construção foram tratadas com cal. 

 

 

Figura 1.1 – Planta do aterro A1 da Auto-Estrada A10 (Cenorgeo, 2002). 

 

Visto tratar-se de um aterro de uma auto-estrada, as exigências na limitação das deformações 

em serviço são bastante elevadas. Um pavimento adequadamente dimensionado deve resistir, 

sem deformações nem desgaste apreciável, aos esforços transmitidos pelos veículos durante o 

período de vida da obra. Se o terreno de fundação do pavimento exibir assentamentos 

diferenciais, estão a ser criadas condições para que o pavimento apresente também 

deformações, penalizando assim as condições de serviço.  

 

Independentemente do material utilizado na construção do aterro, a precipitação pode 

condicionar um bom funcionamento da via em serviço, pois a molhagem pode levar a que 

ocorram deformações do material compactado (colapso ou empolamento), deslizamento nos 

taludes e erosão da superfície do terreno (Alonso et al, 1999). Os efeitos da molhagem podem 

ser uma preocupação em projecto, recorrendo-se então, a sistemas de drenagem adequados. 

Geralmente assume-se que estes sistemas de drenagem são suficientes para impedir a 

molhagem e os seus efeitos prejudiciais, dispensando por isso o cálculo dos assentamentos 
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que daí pudessem advir. No entanto, um cálculo mais realista dos assentamentos em serviço 

de aterros, deve considerar também a molhagem. 

 

A consideração da molhagem no dimensionamento de aterros em serviço tem especial 

relevância para o aterro em estudo, visto ter sido construído com margas que são materiais 

que se podem revelar evolutivos (sofrem alteração das suas características ao longo do tempo 

devido às acções do meio ambiente), podendo ainda apresentar, em certas circunstâncias, 

algum potencial expansivo. Essa alteração reflecte-se essencialmente na diminuição da 

resistência e aumento da compressibilidade. 

 

A degradação no tempo das características mecânicas das margas deve-se essencialmente às 

acções meteorológicas. Entre estas, as mais importantes são a molhagem devido à chuva, e a 

secagem. Tratando-se de aterros construídos com margas, a amplitude das deformações pode 

ser superior à verificada em solos tradicionalmente utilizados para a construção de aterros, que 

são solos não expansivos ou cujo potencial expansivo é muito baixo. 

 

Tendo como preocupação quantificar os assentamentos devido à molhagem do aterro após 

construção, simulou-se essa molhagem devido à entrada de água da chuva através da 

superfície dos taludes. A utilização do modelo numérico foi feita recorrendo a valores dos 

parâmetros obtidos dos resultados dos ensaios experimentais realizados no âmbito do trabalho 

(edómetros, medição de k (coeficiente de permeabilidade) e ensaios triaxiais). O programa de 

cálculo utilizado foi o Code Bright (Olivella et al., 1996) que permite efectuar uma análise 

hidromecânica acoplada admitindo um meio poroso deformável. 

 

Após uma breve introdução ao assunto principal desta dissertação (Capítulo 1), serão 

introduzidos no Capítulo 2, os conceitos que irão fundamentar os resultados obtidos neste 

estudo. 

 

No Capítulo 3 caracteriza-se o aterro em estudo, e só no Capítulo 4 são descritos e analisados 

os resultados dos ensaios laboratoriais de caracterização do comportamento hidromecânico 

das margas, que foram realizados para quantificação dos parâmetros do modelo numérico. 

 

Finalmente, no Capítulo 5, é efectuada uma análise numérica susceptível de descrever o 

comportamento do aterro da Auto-Estrada A10. 

 

As conclusões do estudo efectuado são apresentadas no Capítulo 6. Com base nessas 

conclusões, procura-se contribuir para um melhor conhecimento da utilização de materiais 

evolutivos em futuros projectos relacionados com a engenharia civil, mais precisamente com 

aterros de auto-estradas construídos com margas do tipo das da Formação da Abadia. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Aterros são estruturas geotécnicas cujas características mecânicas (resistência e 

deformabilidade) são controladas pela escolha dos materiais e pelo processo de construção, 

nomeadamente pelas condições de compactação. 

 

No caso dos aterros de estradas, os principais aspectos a considerar no seu dimensionamento 

são assegurar baixa compressibilidade e uma boa resistência. Sendo o apoio dos pavimentos 

rígido, a ocorrência de assentamentos diferenciais pode ser incompatível com as exigências 

em serviço. A resistência tem o seu papel mais importante no que diz respeito à estabilidade da 

estrutura, isto é, aos estados limites últimos.  

 

A consideração do comportamento expansivo do material utilizado na construção (variação de 

volume com a variação da sucção para um determinado carregamento, ASTM D4767), não é 

prática usual em projectos, uma vez que os materiais são normalmente seleccionados de modo 

a evitar este comportamento (materiais com baixa plasticidade). No aterro estudado neste 

trabalho não foi possível evitar o uso de margas, pelo que foi necessário considerar também a 

sua eventual expansibilidade. 

 

Para a compreensão da influência do processo construtivo nestas três características 

(expansibilidade, resistência e compressibilidade), é necessário ter presente os conceitos 

referentes à curva de compactação, à estrutura de um solo, ao “Barcelona Basic Model”, assim 

como algumas considerações sobre a necessidade de se aplicar a mecânica de solos não 

saturada aos casos dos aterros para vias de comunicação. 

 

2.1 Curva de compactação 

 

Define-se compactação como o processo mecânico a partir do qual se aumenta o peso 

volúmico aparente de um solo, através da expulsão de ar, mantendo constante a quantidade de 

água (Santos Pereira, 2005). 

 

A compactação de um solo é medida através da relação entre o respectivo peso volúmico 

aparente seco (γd) e o teor em água (ω) correspondente, sendo estes parâmetros calculados 

através das equações (1) e (2), respectivamente. 
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em que: 

 

Vmolde – volume do molde; 

Wω – peso da quantidade de água na amostra de solo; 

Ws – peso das partículas sólidas na amostra de solo; 

W – peso total do solo no molde. 

 

Essa relação pode ser expressa através de uma curva (curva de compactação), sendo 

representado o teor em água no eixo das abcissas, e o peso volúmico aparente seco no eixo 

das ordenadas (Figura 2.1). Ao valor máximo da ordenada chama-se “peso volúmico aparente 

seco máximo” (γd,máx), e à correspondente abcissa “teor em água óptimo” (wópt). Chama-se 

“ramo seco” ao lado esquerdo da curva, onde os teores em água são inferiores ao óptimo, e 

“ramo húmido” ao lado direito da curva. A curva de compactação apresenta esta forma só para 

solos finos argilosos, como é o caso das margas, após serem sujeitos ao processo de 

compactação. 

 

 

                                        Ramo seco              Ramo húmido 

Figura 2.1 – Curva de compactação e curva de saturação para solos finos argilosos 

(Santos Pereira, 2005). 
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Através da análise da figura 2.1, pode-se concluir que inicialmente (até atingir o ωóptimo), quando 

aumentado o teor em água, o peso volúmico aparente seco também aumenta. No entanto, a 

partir de um determinado ponto (depois de atingir o ωóptimo), se for aumentado o teor em água, o 

peso volúmico aparente seco diminui.  

 

O ensaio de compactação (Proctor, 1933) utilizado para controlo de compactação em obra foi o 

ensaio de compactação pesado (Proctor modificado), que só difere do ensaio de compactação 

leve (Proctor normal) no que respeita à energia de compactação aplicada por unidade de 

volume.  

 

Para um mesmo solo verifica-se que a um aumento da energia específica de compactação 

corresponde uma curva de compactação que, relativamente à de menor energia, está 

deslocada para cima e para a esquerda, tal como se pode observar na figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Influência da energia específica de compactação na curva de compactação 

(Santos Pereira, 2005). 

 

2.2 Expansibilidade 

 

No que respeita a fenómenos devidos ao potencial expansivo de um solo, é importante 

compreender que estes se manifestam apenas quando ocorre um aumento sensível do teor em 

água. No caso dos aterros, que é o objectivo deste trabalho, pode ocorrer esse aumento 

quando há drenagem insuficiente das águas da chuva, ascensão do nível freático, etc. 
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As variações de volume observadas em consequência do potencial expansivo são classificadas 

em empolamento (aumento de volume) e em colapso (diminuição de volume), e dependem do 

nível de tensão instalado e das condições de compactação. Para além do nível de tensão 

instalado, a amplitude de deformação devido à molhagem depende da estrutura do solo (isto é, 

depende se foi compactado do lado do ramo seco ou húmido), tal como se observa na figura 

2.3, que representa um mapa de expansibilidade de uma amostra de areia argilosa de 

plasticidade média, quando saturada, publicado por Lawton et al (1989). 

 

 

Figura 2.3 – Mapa de deformações volumétricas ao saturar amostras com diferentes 

condições de compactação. Areia argilosa de plasticidade média (SC). Tensão aplicada 

no edómetro: 400 kPa (Lawton et al, 1989, citado por Alonso, 2004). 

 

Na figura 2.3, a deformação volumétrica (εvol) vem expressa em percentagem (%), e é 

calculada através da expressão (3). 

 

(%)100×
−

=
i

if

vol
V

VV
ε     (3) 
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em que: 

 

Vi – volume inicial do solo; 

Vf – volume final do solo após saturação; 

 

As deformações volumétricas positivas correspondem a empolamentos, e as negativas dizem 

respeito a colapsos. Para além da linha de compactação relativa crítica (R.C. crítica), que 

representa a compactação necessária para que o solo não apresente deformações 

volumétricas para uma dada tensão aplicada (εvol=0%), estão também representadas as curvas 

Sr=100% e Sr=80% (as densidades óptimas das curvas de compactação obtidas com energias 

entre o Proctor o Proctor modificado, correspondem a uma condição não saturada do solo que 

com frequência se consegue para graus de saturação de 80%). Visto isto, verifica-se então que 

os fenómenos de expansibilidade são mais evidentes do lado seco, pois só há deformações 

volumétricas do lado esquerdo da curva Sr=80%. Consoante a densidade e o teor em água 

apresentados, conclui-se a ocorrência de colapso ou empolamento.  

 

A expansibilidade, além de depender do ramo da curva de compactação e do peso volúmico 

aparente seco, também depende da tensão aplicada, como se pode analisar na figura 2.4, da 

autoria de Suriol et al (2002). O autor das figuras optou por definir as deformações volumétricas 

que representam empolamentos com sinal negativo, e as que dizem respeito à ocorrência de 

colapso, com sinal positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 

Figura 2.4 – Mapa de deformações volumétricas ao saturar amostras com diferentes 

condições de compactação. Silte argiloso de Barcelona de plasticidade média (CL). 

Tensões aplicadas nos edómetros: a)100 kPa e b)600 kPa (Suriol et al, 2002). 
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Nas figuras 2.4a) e b) estão ilustrados os mapas de deformações volumétricas ao saturar duas 

amostras iguais, mas com tensões aplicadas diferentes. Comprova-se que a densidade seca 

que marca a transição entre o empolamento e o colapso (R.C. crítica) está bem definida em 

cada um dos casos, sendo ligeiramente maior no caso de se aplicar uma tensão de 

confinamento de 600 kPa (γd=1,80 g/cm3 para σv=100 kPa, e γd=1,85 g/cm3 para σv=600 kPa). 

Tendo como referência a linha que representa 95% de compactação relativa (isto é, 

0,95xγdóptimo), observa-se que o solo submetido a maior tensão vertical, apresenta maiores 

colapsos no lado seco da curva, do que aquele que foi confinado com uma tensão menor. 

 

De acordo com as figuras 2.3 e 2.4, é possível obter as seguintes conclusões, relativamente à 

expansibilidade: 

 

 - A expansibilidade tem menor expressão no lado húmido da curva de compactação; 

- Para um dado peso volúmico aparente seco, ao saturar, a expansibilidade (expansão 

ou colapso) cresce com o aumento da sucção (ou seja, aumenta com a diminuição do teor em 

água de compactação); 

 - Para um certo teor em água, ao saturar, a expansão cresce com o peso volúmico 

aparente seco de compactação, e o colapso aumenta com a diminuição do peso volúmico 

aparente seco de compactação; 

- O peso volúmico aparente seco crítico, peso volúmico para o qual não há variação do 

volume, aumenta com o aumento da tensão aplicada. 

 

O modelo Barcelona Basic Model (mais conhecido por BBM), publicado por Alonso et al (1990), 

permite explicar o comportamento observado na molhagem para tensões verticais diferentes, e 

a estrutura do solo permite explicar a diferença existente entre a expansibilidade apresentada 

quando a amostra é compactada do lado seco ou quando é compactada do lado húmido da 

curva de compactação. 

 

2.2.1 Barcelona basic model 

 

O BBM é um modelo de comportamento elastoplástico com endurecimento, que incorpora a 

sucção como variável de estado, para além do tensor das tensões, baseado no modelo Cam 

Clay modificado. Este modelo tenta responder às dificuldades da aplicação dos princípios das 

tensões efectivas em solos não saturados. 

 

De acordo com Alonso (2004), a sucção matricial (s) é definida pela expressão (4), e varia com 

a molhagem, de acordo com a figura 2.5. Conclui-se que a sucção tende a anular-se, à medida 

que o grau de saturação (molhagem) aumenta. 
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wa uus −=      (4) 

 

em que: 

 

ua – pressão atmosférica; 

uw – pressão da água; 

 

Figura 2.5 – Variação da sucção com a molhagem de um solo (Alonso, 2004). 

 

Apesar do modelo BBM poder ser aplicado no caso de estados gerais de tensão, permitindo 

quantificar deformações e resistências em solos parcialmente saturados, neste trabalho focou-

se apenas o comportamento em compressão isotrópica. 

 

O BBM explica o aparecimento de deformações devidas a processos de molhagem 

(empolamento se as deformações ocorrem em regime elástico, ou colapso se ocorrem em 

regime elastoplástico). É possível também analisar deformações volumétricas devido a 

secagem mas a sua explicação julgou-se pouco relevante para o trabalho em estudo. 

 

Para uma breve explicação do funcionamento do BBM foram elaboradas as figuras 2.6 e 2.7, 

que analisam duas trajectórias de tensão consideradas mais elucidativas para explicar as 

variações volumétricas exibidas pelo material (colapso ou empolamento), correspondentes a 

uma variação de sucção a tensão constante. Na figura 2.7 acrescentou-se ainda uma 

trajectória correspondente a uma variação de tensão a sucção constante para explicar melhor o 

conceito de superfície de cedência no espaço (s,p), denominada curva LC e que será explicada 

posteriormente. 
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Antes da análise das figuras 2.6 e 2.7, é necessário explicar os elementos e os parâmetros 

presentes, para mais facilmente se interpretar os casos expostos: 

 

- A tensão média (p), pode ser calculada de acordo com a expressão (5).  

 

aup −
++

=
3

321 σσσ
    (5) 

 

em que: 

 

σ1 – tensão principal segundo a direcção 1; 

σ2 – tensão principal segundo a direcção 2; 

σ3 – tensão principal segundo a direcção 3; 

 (ua definida anteriormente) 

 

- Nos gráfico do plano (p,s) está representada a curva denominada Loading-Collapse 

(LC) que corresponde, tal como a linha de compressão normal, LCN, a uma superfície limite de 

estado. A curva LC pode ser obtida através da expressão (6): 
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em que: 

 

po – tensão média de cedência quando o solo tem um sucção s; 

pc – tensão média de referência (pressão atmosférica); 

po* – tensão média de cedência quando o solo está saturado; 

λ(0) – índice de compressibilidade elastoplástico para a variação isotrópica de tensão do solo 

saturado; 

λ(s) – índice de compressibilidade elastoplástico para a variação isotrópica de tensão do solo 

com sucção s; 

κ – índice de compressibilidade elástica para variação isotrópica de tensão (admite-se por 

hipótese que o índice κ é igual no caso do solo estar saturado (κ(0)) ou não (κ(s))); 

 

Na figura 2.6 está ilustrada a trajectória de A para B, com tensão aplicada constante, e com 

variação de sucção (s varia do valor inicial para zero, admitindo saturação completa) dentro da 

área compreendida pela curva LC (zona elástica). Esta trajectória representa o caso em que 

um solo apresenta empolamento para uma reduzida tensão vertical aplicada. Segundo Alonso 

(2004), quando ocorre a molhagem de um solo com tensão aplicada menor do que a tensão 
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média de cedência para o solo saturado (po*), este apresenta um empolamento, aumentando 

assim de volume específico (v), tal como demonstra o gráfico (v,p) da figura 2.6b). Trata-se de 

uma variação volumétrica reversível (ou elástica) já que a trajectória não cruza a LC. 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura 2.6 – Análise do comportamento de um solo não saturado moderadamente 

expansivo em regime elástico de acordo com o BBM: a) plano (p,s) e b) plano (ln p,v). 

 

Na figura 2.7 as trajectórias atravessam a curva LC entrando-se portanto em regime 

elastoplástico, o que implica que ocorrem deformações volumétricas irreversíveis. De C para D 

e de G para H há molhagem a tensão constante, ocorrendo colapso. Este colapso é tanto 

maior quanto maior for a diferença entre a tensão média em que se saturou o solo (po) e a 

tensão média de cedência saturada (po*). Também dependendo desta diferença e do facto de a 

trajectória poder estar parcialmente dentro da área limitada pela curva LC, como é o caso da 

ln p Κ(0) 
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trajectória de G para H, é possível observar um empolamento inicial antes do colapso. Ainda 

nesta figura, a trajectória de C para E corresponde a um aumento isotrópico de tensão a 

sucção constante. Neste caso ocorrem deformações volumétricas irreversíveis pois é 

ultrapassada a tensão de cedência. Em todos estas trajectórias ocorre o endurecimento do solo 

pois há um aumento da tensão média de cedência saturada (po* passa a ser pf*), o que 

corresponde graficamente a uma translação da curva LC. 

 

   

a) 

 

    

b) 

Figura 2.7 – Análise do comportamento de um solo não saturado moderadamente 

expansivo em regime elastoplástico de acordo com o BBM: a) plano (p,s) e b) plano 

(lnp,v). 
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2.2.2 Estrutura do solo compactado 

 

Para compreender a diferença de expansibilidade existente entre uma amostra compactada do 

lado seco e uma amostra compactada do lado húmido da curva de compactação, é importante 

conhecer a estrutura (microestrutura) de um solo (figura 2.8). Entende-se por estrutura não só 

o posicionamento relativo das partículas (chamada fábrica), mas também as eventuais ligações 

cimentícias entre essas mesmas partículas. 

 

 

 

Figura 2.8 – Estrutura floculada e dispersa dependendo do lado da curva de 

compactação de solos finos argilosos (adaptado de Santos Pereira, 2005). 

 

Verifica-se que as partículas num solo inicialmente do lado do ramo seco, apresentam uma 

estrutura floculada (figura 2.9), caracterizada por uma orientação aleatória das partículas 

enquanto que, no ramo húmido, devido a um aumento da quantidade de água, as forças 

repulsivas entre partículas sólidas aumenta, o que favorece o posicionamento das partículas 

segundo uma orientação preferencial, apresentando portanto uma estrutura dispersa (figura 

2.10). (Maranha das Neves, 2001) 

 

Estrutura floculada 

Estrutura dispersa 
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Figura 2.9 – Microfotografia de uma argila siltosa de Barcelona compactada do lado seco 

(Alonso, 2004). 

 

 

Figura 2.10 – Microfotografia de uma argila siltosa de Barcelona compactada do lado 

húmido (Alonso, 2004). 

 

Visto que o solo compactado no ramo seco apresenta partículas que se encontram dispostas 

de forma aleatória, os poros de grandes dimensões encontram-se em maior quantidade do que 

no solo compactado do lado húmido da curva, já que neste as partículas se encontram mais 

organizadas, e portanto apresentam menor quantidade de poros de grandes dimensões. 

(Santos Pereira, 2005) 
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Sabendo que os poros de grande dimensão estão relacionados com fenómenos de 

instabilidade volumétrica por compressão ou por colapso (Alonso, 2004), é de esperar que os 

solos compactados do lado seco, que são aqueles que apresentam poros de maior dimensão, 

apresentem comportamento mais expansivo.  

 

No que diz respeito à relação entre o tipo de compactação e a microestrutura e ainda os efeitos 

da molhagem nessa microestrutura consoante cada caso, refere-se o trabalho de Alonso 

(2004) e Suriol et al (2002), de onde se retiram as conclusões seguidamente apresentadas. 

 

Na figura 2.11, está representado por DD o solo compactado do lado seco, e por WW o solo 

compactado do lado húmido. Constata-se, recorrendo a uma porosimetria por intrusão de 

mercúrio, que os solos compactados do lado seco e do lado húmido têm poros com dimensões 

diferentes. Tal como explicado anteriormente, os poros da amostra compactada do lado seco, 

DD, são maiores do que os da amostra compactada do lado húmido, WW. 

 

 

Figura 2.11 – Porosimetria das amostras compactadas do lado seco (DD) e húmido (WW) 

da argila siltosa de Barcelona (Alonso, 2004). 

 

Na figura 2.12, observa-se o que é que acontece à estrutura de um solo compactado 

inicialmente do lado seco quando ocorre a molhagem (caso DW). Verifica-se uma diminuição 

dos poros de maior dimensão (pico situado nos 10+4 nm mais esbatido) e uma aproximação à 

distribuição dos poros apresentada pelo solo compactado do lado húmido da curva de 

compactação. Espera-se por isso a diminuição de volume, podendo ocorrer colapso, 

dependendo do nível de tensão aplicada na altura da molhagem. 
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Figura 2.12 – Comparação de duas porosimetria de amostras compactadas de argila 

siltosa de Barcelona: Amostra compactada do lado seco e posteriormente humedecida 

(DW) e amostra compactada do lado húmido (WW) (Alonso, 2004). 

 

Pode-se constatar um fenómeno semelhante para as amostras compactadas no lado húmido, 

mas com muito menor intensidade, tal como explicado para o caso da figura 2.3. 

 

2.2.3 Algumas considerações de natureza qualitativa quanto a 

expansibilidade de solos ou rochas brandas 

 

Além dos aspectos já mencionados, também os minerais presentes no solo podem influenciar o 

seu comportamento expansivo. As margas podem ser classificadas como rochas brandas 

evolutivas, que se alteram rapidamente na presença de água, e que apresentam na sua 

constituição alguns minerais argilosos (Jeremias, 1997). Alguns destes minerais são muito 

expansivos na presença de água (como é o caso da montemorilonite, por exemplo) e, se 

presentes em elevada quantidade, podem influenciar bastante o comportamento das margas. 

 

Outra forma de prever o comportamento expansivo de um solo sem conhecer os minerais 

argilosos presentes, é classificando o solo segundo a Classificação Unificada de Solos. 

Segundo esta classificação, um solo argiloso apresenta um potencial expansivo se for 

classificado como sendo um solo com rico teor em argila (CH, ou seja, Clay High). Caso seja 

classificado como sendo um solo CL (Clay Low), implica que o seu teor em argila é baixo, e 

que o seu potencial expansivo é reduzido. 
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2.3 Compressibilidade e resistência do solo 

 

A correlação existente entre estas duas características do solo, permite que ambas sejam 

abordadas simultaneamente.  

 

De forma a comparar a resistência e a compressibilidade com a curva de compactação, é 

necessário compreender a variação destas duas características com o lado da curva para o 

qual o solo foi compactado. No entanto é necessário compreender primeiro a relação entre 

compressibilidade e resistência de um solo. 

 

Segundo Maranha das Neves (2001), uma forma de relacionar compressibilidade com rigidez, 

é através do módulo edométrico M’, que é inversamente proporcional à compressibilidade 

unidimensional mv (tal como demonstra a expressão (7)).  

 

   
ε

σ

d

d

m
M

v

'1
' ==      (7) 

 

A rigidez do solo e a sua resistência estão directamente relacionadas pois também a 

resistência do solo (τ) aumenta com o aumento de tensão efectiva, tal como se pode 

comprovar com a expressão (8) da resistência ao corte.  

 

  '' φστ tg=       (8) 

 

Estas características podem ser relacionadas com a o lado do ramo da curva de compactação 

para o qual o solo foi compactado. Analisando a figura 2.13 que diz respeito à variação da 

resistência à compressão simples com o andamento da curva de compactação, pode-se 

afirmar que esta diminui com o aumento do teor em água (w) presente no solo. 

 

Figura 2.13 – Efeito da compactação na resistência de solos argilosos (Santos Pereira, 

2005). 
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Conclui-se assim que, quanto menor for o teor em água de um solo, menor é a sua 

compressibilidade, e maior é a sua resistência. 

 

Explicada a relação entre compressibilidade/resistência e a curva de compactação, relaciona-

se em seguida estes dois parâmetros com a energia de compactação (através da análise da 

estrutura), com a sucção (recorrendo ao BBM) e com o grau de sobreconsolidação. 

 

2.3.1 Estrutura do solo compactado 

 

A estrutura dos solos argilosos compactados é influenciada não só pelo lado do ramo da curva 

de compactação a que pertencem, mas também pela energia específica de compactação. De 

acordo com a figura 2.14, para um dado teor em água, um aumento de energia de 

compactação favorece o paralelismo entre partículas, fazendo com que o peso volúmico 

aparente seco aumente. Ao aumentar o peso volúmico aparente seco, diminui o índice de 

vazios, fazendo com que a resistência aumente e a compressibilidade diminua. 

 

 

 

Figura 2.14 – Influência da energia específica de compactação na estrutura de solos 

finos argilosos (Santos Pereira, 2005). 

 

2.3.2 Barcelona basic model 

 

Através do BBM, também é possível explicar a variação de compressibilidade com a variação 

da sucção até saturar: 

 

- Geralmente, um solo não saturado é mais rígido/menos compressível em regime 

elastoplástico do que se estivesse saturado. E quanto maior a sucção, maior a rigidez. É 

possível relacionar a rigidez/compressibilidade nos dois casos (índices de compressibilidade 

λ(s) e  λ(0)) através da expressão (9): 

 

Estrutura floculada 

Estrutura dispersa 
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{ }rers s +−= −βλλ )1()0()(     (9) 

em que: 

 

r – valor limite da rigidez do solo saturado; 

β – parâmetro de variação de rigidez com a sucção; 

 

- Ao contrário do que acontece em regime elastoplástico, o modelo considera que, em 

regime elástico, as compressibilidades κ(0) e κ(s) são iguais. 

 

2.3.3 Grau de sobreconsolidação 

 

Por último, outro factor que pode afectar a compressibilidade e resistência de um solo, é o grau 

de sobreconsolidação.  

 

 

 

Figura 2.15 – Sobreconsolidação (Maranha das Neves, 2001). 

 

Na figura 2.15, o mesmo solo com uma tensão aplicada de p’o, diz-se sobreconsolidado, e o 

seu grau de sobreconsolidação é dado pela expressão (10), 

 

    
'

0

'

p

p
Rp

y
=       (10) 

 

Um solo mais sobreconsolidado tem uma maior resposta em regime elástico, até atingir uma 

tensão de cedência p’y, do que um solo menos sobreconsolidado. Um solo mais 

sobreconsolidado apresenta menor compressibilidade do que um solo menos sobreconsolidado 

pois apresenta uma trajectória maior em regime elástico. 
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2.4 Conclusões 

 

De acordo com tudo o que foi referido anteriormente, é possível chegar às seguintes 

conclusões relativas à expansibilidade, compressibilidade e resistência, de forma a melhor 

compreender a influência do processo construtivo nestes três factores: 

 

Expansibilidade 

 

 - Segundo Lawton et al (1989), citado por Alonso (2004), a expansibilidade de um solo 

depende do lado da curva para o qual o solo foi compactado, apresentando maiores variações 

de volume se compactado do lado seco. Este comportamento justifica-se pela existência de 

poros de grande dimensão (estrutura floculada) e, segundo Alonso (2004), os poros de grande 

dimensão estão relacionados com fenómenos de instabilidade volumétrica por compressão ou 

por colapso; 

 - Segundo Alonso et al (1990), e de acordo com o modelo Barcelona Basic Model 

(BBM), a expansibilidade de um solo não saturado moderadamente expansivo depende da 

trajectória de tensão sofrida nos planos (p,s) e (lnp,v) correspondente ao carregamento 

(tensão/variação de sucção) aplicado. Deste modo, para uma dada estrutura correspondente a 

uma dada compactação, um solo não saturado poderá sofrer empolamento ou colapso 

conforme o estado de tensão a que se encontre no instante em que é totalmente saturado; 

 - Para além destes factores apresentados, a expansibilidade também depende dos 

minerais presentes no solo, principalmente se apresentar na sua constituição alguns minerais 

argilosos. 

 

Compressibilidade e Resistência 

 

- À medida que o teor em água (w) diminui, a compressibilidade diminui e a resistência 

aumenta. Tal deve-se à estrutura do solo resultante do processo de compactação; 

- Um aumento da energia de compactação favorece o paralelismo das partículas, 

aumentando assim o peso volúmico aparente seco, contribuindo então para uma diminuição na 

compressibilidade e um aumento na resistência; 

- É do conhecimento geral que um solo não saturado apresenta maior rigidez que um solo 

saturado, deste modo uma menor compressibilidade em regime elastoplástico do que o mesmo 

solo saturado. Segundo o BBM, admite-se que, no regime elástico, ambos os solos têm 

compressibilidade idêntica;  

- Um solo mais sobreconsolidado apresenta menor compressibilidade do que um solo 

menos sobreconsolidado pois apresenta uma trajectória maior em regime elástico.  
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3. CARACTERÍSTICAS DO ATERRO A MODELAR  

 

Tal como foi referido, o aterro em estudo deste trabalho é o aterro AT1 da Auto-Estrada A10, 

Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado.  

 

Os materiais utilizados nesses aterros foram margas do Jurássico Superior (Jeremias, 1997) 

existentes no local. Estas margas são designadas por “Margas da Abadia” e foram misturadas 

com 3,5 % de cal na zona dos taludes. Em aterros de auto-estrada não é comum a utilização 

deste tipo de materiais visto serem materiais evolutivos cujas características mecânicas se 

alteram com as acções climatéricas. A sua degradabilidade é mais evidente para teores em 

água elevados, dando por isso origem a solos com acentuada percentagem de finos e de 

plasticidade média. Para além deste aspecto, contêm minerais na sua constituição que, como 

será demonstrado adiante, lhe podem conferir alguma expansibilidade. Note-se que os terrenos 

na zona são conhecidos localmente pela população como “terrenos fervidos” (figura 3.1), 

devido aos frequentes movimentos e deslizamentos que ocorrem nas encostas (Armando Rito 

LD., 2002). 

 

 

Figura 3.1 – Aparente instabilidade da encosta. 

 

Devido à presença de grandes quantidades de margas no local (muito desse material 

proveniente dos troços de escavação da Auto-Estrada), foi economicamente vantajoso utilizar 

este material para a construção dos aterros. Esta opção implicaria a adopção de cuidados 
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especiais na exploração e colocação das margas, assim como a adopção de medidas 

especiais em projecto. Deste modo, foi opção do projectista criar medidas que permitem isolar 

o aterro de possíveis acessos de água ao seu interior. Entre essas medidas encontra-se a 

utilização de espaldas de solo-cal (figura 3.2a) nas duas vertentes do aterro, boas condições 

de drenagem nas banquetas do aterro, como se pode observar na figura 3.2b, para além da 

introdução de um sistema de drenagem adequado na base, que inclui drenos longitudinais e 

um tapete drenante, tal como se constata no perfil tipo (figura 3.3). 

 

 

a)      b) 

 

Figura 3.2 – Medidas para evitar o acesso da água ao interior do aterro: a) Tratamento 

com cal; b) Drenos transversais e longitudinais.
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Figura 3.3 – Perfil tipo do aterro AT1 da Auto-Estrada A10. Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (Cenorgeo, 2002). 
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A curva de compactação pesada de referência do solo e o respectivo intervalo de compactação 

do projecto estão representados na figura 3.4 (Maranha das Neves e Cardoso, 2006). De 

acordo com o caderno de encargos, o grau de compactação prescrito foi de 97% e o teor em 

água de compactação devia estar contido no intervalo [wópt, wópt+2%] (lado húmido). O limite 

superior do intervalo de compactação correspondente ao peso volúmico aparente seco não foi 

definido, tendo sido efectuados controlos rigorosos da compactação durante a construção do 

aterro. 
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Figura 3.4 – Curva de compactação pesada de referência (margas cinzentas) e critério de 

aceitação para compactação relativa ao teor em água (Maranha das Neves e Cardoso, 

2006). 

 

A compactação foi realizada com um cilindro vibrador pés de carneiro (figura 3.5) que efectuou 

também o espalhamento do material. Foi opção do projectista prescrever compactação pesada 

do lado húmido para fragmentar ao máximo os blocos de margas durante a construção (devido 

ao processo mecânico e à adição de água), procurando deste modo evitar que o seu potencial 

expansivo se manifestasse após a construção.  
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Figura 3.5 – Cilindro utilizado na construção dos aterros. 

 

Tendo em conta que a passagem do equipamento provoca a fragmentação do material, assim 

como a adição de água, é necessário analisar a curva granulométrica antes e depois da 

compactação. Observando a figura 3.6 (Maranha das Neves e Cardoso, 2006) que apresenta 

os fusos granulométricos correspondentes a estas duas situações, constata-se que o processo 

de compactação adoptado permitiu reduzir a dimensão das partículas pois a percentagem 

média de finos (percentagem de material passado no peneiro ASTM #200 – D=0,074mm) 

aumentou de cerca de 48% antes da compactação, para 75% após compactação. Segundo o 

que foi definido em obra, o material grosso (material retido no peneiro ASTM #3/4 – D=19,0mm, 

que corresponde a 15%) encontra-se dentro do limite imposto que foi 20%.  
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Figura 3.6 – Granulometria antes e após a compactação (Maranha das Neves e Cardoso, 

2006). 
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A fracção fina resultante do processo de compactação pode então ser tratada como um solo 

fino argiloso (classificação CL na carta de plasticidade, conforme se verificará posteriormente 

neste capítulo), sendo portanto válidos os conceitos mencionados sobre o efeito da 

compactação. 

 

A sucção instalada no solo devido ao processo de compactação é outro parâmetro que pode 

ser importante considerar, mas pouco usual em projecto. Este parâmetro é importante em solos 

compactados, logo não saturados, o que implica que a sucção não é nula. Conforme foi 

discutido anteriormente, as variações de sucção podem conduzir à ocorrência de deformações 

mais ou menos significativas consoante a natureza do material e o tipo de obra em que este é 

utilizado. 

 

Os ensaios efectuados por Maranha das Neves e Cardoso (2006), através da aplicação de 

duas técnicas diferentes (tensiómetro capacitivo e psicómetros, cuja fotografia se apresenta na 

figura 3.7), permitiu saber quais as sucções instaladas no aterro para o intervalo de 

compactação estipulado em obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Medição de sucções num solo compactado (Cardoso et al., 2008). 

 

O gráfico obtido (figura 3.8) relaciona o teor em água (w %) e o peso volúmico aparente seco 

(γd), com a sucção instalada no solo. A curva de compactação pesada e o intervalo de 

compactação executado em obra estão presentes no gráfico, através do qual é possível 

concluir que as sucções apresentadas são relativamente baixas, pois estão entre 0,3 e 1,2 

MPa. Esse facto pode ser explicado pelo facto da compactação ter sido feita do lado húmido da 

curva, obtendo-se assim um solo quase saturado. 

 

Psicrómetros para 
medição da sucção 

Tensiómetro capacitivo para 
medição da humidade relativa 
e da temperatura instalada no 
solo (sensor da Vaisala igual 

ao instalado em obra) 
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Figura 3.8 – Sucções instaladas no solo compactado para diferentes pesos volúmicos e 

teores em água (Cardoso et al., 2008). 

 

Para a caracterização de um material relativamente à sua mineralogia, e consequentemente 

obter uma noção do seu potencial expansivo, é possível recorrer a duas técnicas distintas. A 

primeira técnica, e a mais rápida, consiste em utilizar a carta de plasticidade para classificar a 

fracção fina do solo, tentando prever deste modo a sua mineralogia; a segunda, e mais precisa, 

consiste em fazer uma análise por difracção de raios X ao solo, identificando assim os seus 

minerais. 

 

De acordo com a carta de plasticidade (figura 3.9), e tendo em conta que os limites de liquidez 

e de plasticidade medidos foram de 37% (wLL) e 22% (wLP) respectivamente (Maranha das 

Neves e Cardoso, 2006), ou seja, IP = 37% - 22% = 15% (índice de plasticidade), é possível 

classificar o solo do aterro, segundo a Classificação Unificada de Solos, como pertencendo à 

classe CL (argila magra). Assim sendo, está-se perante um solo argiloso de baixa plasticidade. 

Os valores dos limites de Atterberg (wLL e wLP) também permitem classificar de forma indirecta 

o potencial expansivo dos solos, tal como se apresenta posteriormente no capítulo 4. 
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Figura 3.9 – Representação do solo na carta de plasticidade. 

 

Os resultados da análise mineralógica por difracção de raios X estão presentes na figura 3.10, 

onde é possível verificar a presença de elevadas quantidades de minerais de quartzo (Q), 

calcite (C), mica (M) e clorite (Cl), e a reduzida presença de minerais argilosos expansivos. 

Deste modo, é expectável que estas margas não exibam comportamento expansivo, tal como 

se previa através da carta de plasticidade, pois o solo foi classificado como pertencendo à 

classe das argilas magras, tendo portanto um reduzido comportamento expansivo. 

 

 

Figura 3.10 – Registo difratométrico da amostra (Oliveira, 2006). 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO 

HIDROMECÂNICO DAS MARGAS 

 

Para a caracterização dos modelos de comportamento hidromecânico dos materiais utilizados 

na construção do aterro caso-estudo adoptados no programa de cálculo, foi necessário realizar 

ensaios laboratoriais. Parte desses ensaios tinham já sido realizados por Maranha das Neves e 

Cardoso (2006), outra parte foi realizada no decurso deste trabalho no Instituto Superior 

Técnico, e outra foi realizada por Godinho (2007). 

 

A parte experimental deste trabalho focou essencialmente a obtenção de parâmetros 

necessários para a utilização do modelo numérico. Deste modo, foram efectuados ensaios 

edométricos (compressibilidade), ensaios de expansibilidade e ensaios triaxiais (resistência) de 

margas compactadas. Godinho (2007) efectuou ensaios semelhantes, mas para as margas 

tratadas com cal (no decorrer deste trabalho, este material será designado por solo-cal).  

 

Descrevem-se os procedimentos experimentais seguidos, e o tratamento de resultados que 

permitiu a obtenção dos parâmetros necessários para a caracterização do comportamento 

mecânico das margas (solo). São ainda apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

efectuados para as margas tratadas com cal, pois estes parâmetros também foram necessários 

para a utilização do modelo numérico. 

 

4.1 Características conhecidas 

 

Nesta secção apresentam-se os parâmetros que eram conhecidos antes de se ter iniciado este 

trabalho. 

4.1.1 Limites de Atterberg 

 

O limite de liquidez (wLL), que corresponde ao teor em água acima do qual o solo se comporta 

como um líquido, e o limite de plasticidade (wLP), que é definido como o teor em água abaixo do 

qual o solo se comporta como uma rocha muito branda e friável, são frequentemente 

designados limites de Atterberg. O índice de plasticidade, IP, representa o intervalo de teor em 

água de um solo para o qual este exibe um comportamento plástico, e é obtido pela expressão 

(12). 

 

   LPLL wwIP −=      (12) 
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Ao permitir, do ponto de vista da sua plasticidade, classificar a fracção fina do solo, estes 

parâmetros permitem prever o comportamento do solo sem ser necessário conhecer a sua 

composição mineralógica. 

 

Recorrendo à carta de plasticidade já apresentada (figura 3.9), foi possível classificar o solo do 

aterro segundo a Classificação Unificada de Solos, como pertencendo à classe CL (argila 

magra). Dado o seu reduzido limite de liquidez (wLL<50%), conclui-se que a fracção fina das 

margas utilizadas na construção do aterro se comportam como uma argila de baixa 

plasticidade. 

 

Após o tratamento com cal, segundo Godinho (2007), a fracção fina comporta-se como um silte 

de baixa plasticidade (pertence à classe ML), pois apresenta um limite de liquidez (wLL) de 

36%, e um limite de plasticidade (wLP) de 29%, tendo portanto um índice de plasticidade (IP) de 

7%. 

 

A carta de plasticidade com a justificação da classificação do solo-cal está apresentada na 

figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Representação do solo-cal na carta de plasticidade. 

 

4.1.2 Curva de compactação 

 

Realizaram-se ensaios de compactação para as margas, com a fracção de solo que passou no 

peneiro ASTM #3/4 (D = 19,0 mm). Esses ensaios foram efectuados com compactação pesada 

(tentando reproduzir a energia aplicada em obra), segundo o procedimento adoptado, que 

7 

36 
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consta da especificação E 197 (1996), tendo como objectivo determinar o teor em água óptimo 

(wópt) e o peso volúmico aparente seco máximo (γdmax). 

 

A curva de compactação obtida para o solo, e o respectivo par (wópt, γdmax) estão representados 

na figura 3.5. presente no capítulo 3. Os mesmos, mas considerando agora o solo-cal, foram 

obtidos por Godinho (2007) e apresentam-se na figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 – Curva de compactação pesada de referência do solo-cal (margas com 3,5% 

de cal) e critério de aceitação para compactação relativa ao teor em água. 

 

No quadro 4.1 estão indicados os parâmetros retirados das respectivas curvas de 

compactação. 

 

Quadro 4.1 – Quadro resumo dos pares (wópt, γγγγdmax)  do solo e do solo-cal. 

 wópt (%) γγγγdmáx (kN/m3) 

SOLO 11,8 19,3 
SOLO-CAL 11,5 20,3 

 

4.1.3 Curva de retenção 

 

A curva de retenção de um solo traduz, entre outras propriedades de solos não saturados, a 

correspondência entre teor em água do solo e a sucção nele instalada (Fredlund and Rahardjo, 

1993) e (Romero and Vaunat, 2000). 
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Visto que o teor em água de um solo é facilmente obtido, com este valor, e através da curva de 

retenção, é possível saber de uma forma aproximada a sucção instalada sem necessidade de 

realizar ensaios laboratoriais. 

 

De acordo com o descrito por Cardoso et al. (2008), a medição das sucções foi efectuada 

utilizando psicrómetros (Woodburn et al., 1993) e o equipamento WP4 (WP4, 2004). As 

amostras utilizadas foram compactadas dentro do intervalo de compactação previsto no 

caderno de encargos. Os resultados obtidos podem ser observados na figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Pontos das curvas de retenção do solo e do solo-cal obtidos 

experimentalmente (Cardoso et al, 2008). 

 

Utilizou-se a equação sugerida por Van Genuchten (1980) para definir a curva de retenção 

tanto do solo como do solo-cal (expressão (13)). 
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onde: 

 

Se – Grau de saturação tendo em conta a pressão do líquido, Pl; 

Pg – Pressão do gás, que se assume ser igual à pressão atmosférica de 0,1 Mpa; 

P – Pressão de entrada do ar (a calibrar com os resultados experimentais); 

λ – Constante (a calibrar com os resultados experimentais). 

 

Os valores adoptados para a pressão de entrada (P), e o parâmetro constante (λ), para cada 

curva de secagem e molhagem, e para cada tipo de material (solo e solo-cal), estão presentes 

no quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 – Parâmetros adoptados para as curvas de retenção. 

Secagem Molhagem 
 P (MPa) λλλλ    P (MPa) λλλλ    

SOLO 0,31 0,23 0,18 0,23 
SOLO-CAL 0,51 0,25 0,08 0,20 

 

Calculados os parâmetros necessários para a caracterização das curvas de retenção, é 

possível traçar as curvas de molhagem e secagem para cada solo, tal como está representado 

na figura 4.4, para o solo e solo-cal. 
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Figura 4.4 – Curvas de retenção ajustadas do solo e do solo-cal. 
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Ao comparar as quatro curvas obtidas (duas para cada solo) na figura 4.4 (as figuras com os 

pontos e as curvas de cada um dos materiais separadamente, podem ser observadas no 

Anexo I), é possível perceber que as curvas de retenção não diferem muito entre o solo e o 

solo-cal, indicando que o tratamento do solo com cal não altera significativamente a sucção no 

solo. Os troços de molhagem dos dois materiais são ligeiramente diferentes, mas tal pode ser 

explicado por eventuais reacções da cal com a água adicionada durante o troço de molhagem 

ou pela alteração da estrutura do material, conforme discutido por Godinho (2007). 

 

A estrutura dos dois materiais foi estudada de modo a esclarecer esta questão, tendo-se 

realizado duas porosimetrias por intrusão de mercúrio, cujos resultados se apresentam na 

figura 4.5. Pela análise desta figura, conclui-se que, apesar do solo ter maior quantidade de 

poros de maior diâmetro, a diferença entre o solo e o solo-cal não é muito relevante.  
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Figura 4.5 – Comparação da porosimetria do solo e do solo-cal. 

 

Para além das porosimetrias, por intrusão de mercúrio determinaram-se os índices de vazios 

(e), a porosidade (n) e o teor em água de saturação (wsat), do solo e do solo-cal, compactados 

dentro do intervalo de compactação previsto no caderno de encargos. Os valores obtidos estão 

indicados no quadro 4.3. 

 

Quadro 4.3 – índice de vazios, porosidade e wsat do solo e do solo-cal. 

 w (%) γγγγd (kN/m3) e n (%) wsat (%) 

SOLO 13,0 18,0 0,526 34,5 19,2 
SOLO-CAL 12,0 18,1 0,510 33,8 18,6 
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4.2 Ensaios edométricos e de expansibilidade 

 

Os ensaios edométricos realizados permitiram caracterizar os materiais não só quanto à sua 

compressibilidade, mas também a sua expansibilidade. Os edómetros utilizados apresenta-se 

na figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 – Edómetro. 

 

Para caracterizar a compressibilidade e a expansibilidade do solo, utilizou-se o método B da 

norma ASTM D4546, por ser mais simples e por permitir simular de uma forma mais realista as 

diversas fases a que um aterro pode estar sujeito. A realização deste ensaio foi feita da 

seguinte forma: 

 

- Foram preparadas duas amostras (apresentavam dimensões de aproximadamente 19 

mm de espessura e 70 mm de diâmetro) com características de compactação conforme o 

estipulado no caderno de encargos, ou seja, compactação pesada, com teor em água 

pertencente ao intervalo [wópt; wópt+2%] e com um grau de compactação mínimo de 97%; 

- Foram preparados dois edómetros e efectuados os carregamentos até atingir a 

tensão pretendida para medir a expansibilidade em cada caso; 

- Após a estabilização dos deslocamentos provocados pela tensão aplicada, o provete 

foi inundado (utilizou-se água destilada) e mantido submerso o resto do ensaio para assegurar 

que ficava completamente saturado. Neste processo, e de acordo com o BBM, pode ocorrer 

expansão, expansão seguida de colapso ou colapso. As tensões verticais no instante da 

embebidação foram de 25kPa e 250kPa, correspondendo a pontos do aterro com diferentes 

profundidades; 

- Após o final da fase de carregamento, procedeu-se à fase de descarga. 

 

Tendo como base a realização destes ensaios, procedeu-se à análise dos resultados com o 

objectivo de caracterizar os materiais quanto à sua compressibilidade e expansibilidade. 
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4.2.1 Ensaios edométricos (compressibilidade) 

  

Qualquer material sujeito a uma variação de tensão apresenta deformações, e caso o solo se 

encontre confinado lateralmente (deformações laterais, δεhorizontal, nulas), essa deformação só 

ocorre na direcção vertical (δεvertical) e corresponde a uma deformação volumétrica (δεv = δεvertical 

+ 2δεhorizontal = δεvertical). À propriedade que caracteriza as deformações volumétricas sofridas 

pelo solo quando sujeito a um estado de tensão dá-se o nome de compressibilidade (Atkinson, 

1978). 

 

Nos ensaios edométricos consideram-se válidas as hipóteses base da Teoria de Consolidação 

Unidimensional de Terzaghi (Terzaghi, 1967), após a saturação do solo:  

 

- o solo encontra-se saturado;  

- o solo encontra-se confinado lateralmente (anel rígido), sendo as deformações 

existentes apenas as verticais;  

- o fluxo da água é vertical (anel impermeável e amostra com uma pedra porosa no 

topo e outra na base). 

 

Os resultados obtidos, para o solo, para cada uma das tensões verticais no instante da 

embebidação, estão representados nas figuras 4.7 e 4.8. 
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Figura 4.8 – Representação das linhas de compressão elástica e do troço de compressão 

virgem. 

 

Antes da interpretação do comportamento do solo, convém explicar o traçado da linha de 

compressão elástica e da linha de compressão virgem representadas na figura 4.8: 

 

 - a linha de compressão elástica e com declive Cs, foi traçada paralela às linhas 1, 2 e 

3, e colocada a passar no primeiro ponto saturado do gráfico em que se podia assegurar que o 

comportamento era elástico (após empolamento devido a saturação para tensão vertical de 25 

kPa). Para o cálculo de Cs foi utilizado o troço de descarga 800-400 kPa do ensaio saturado a 

tensão vertical de 25 kPa; 

 - a linha de compressão virgem com declive Cc extrapolado, foi traçada tangente ao 

prolongamento das respectivas trajectórias, colocada de forma a intersectar a recta de declive 

Cs de modo a que a cedência estivesse num ponto coerente com os resultados apresentados. 

Para o cálculo de Cc experimental  foi utilizado o troço de carga 400-800 kPa do ensaio 

saturado a tensão vertical de 25 kPa.  

 

Sabendo que os parâmetros Cs e Cc (correspondentes a variações unidimensionais) estão 

directamente relacionados com os parâmetros κ e λ respectivamente (correspondentes a 

variações volumétricas), através das expressões (14) e (15) (Maranha das Neves, 2001), pode-

se recorrer ao BBM, para traduzir o comportamento observado nas figuras 4.7 e 4.8 

apresentado pelo solo: 
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κ3,2=SC      (14) 

λ3,2=cC      (15) 

 

 - o índice de expansibilidade ou de recompressibilidade unidimensional, Cs, ou 

volumétrico, κ, diz respeito às deformações elásticas, logo é idêntico para a carga ou descarga. 

O BBM admite que este valor é independente do grau de saturação/sucção do solo; 

 - após atingir a cedência, o solo apresenta uma maior compressibilidade, identificada 

através de um índice de compressibilidade (λ ou Cc)  maior que o índice de expansibilidade ou 

de recompressibilidade (κ ou Cs); 

 - visto que a tensão de cedência se situa entre 250kPa e os 1000kPa (que corresponde 

ao p’o* segundo o BBM, e portanto está situado no troço elástico), ocorre sempre empolamento 

no momento da saturação, até para a tensão mais elevada (250kPa) para a qual se tinha 

previsto a ocorrência de colapso; 

 

O cálculo dos índices de compressibilidade e de expansibilidade é feito de acordo com as 

expressões (16) e (17). 

 

  
υσlog∆

∆
=

e
CS     (16) 

υσlog∆

∆
=

e
Cc     (17) 

 

O quadro 4.4 apresenta o resumo dos parâmetros obtidos para o solo, tendo em conta as 

justificações já apresentadas. Neste quadro também se apresentam os parâmetros obtidos por 

Godinho (2007) para o solo-cal. Ao comparar os resultados dos dois materiais (quadro 4.4), 

conclui-se que o solo-cal é menos compressível do que o solo. As diferenças de 

compressibilidade implicam diferenças de rigidez, o que pode levar à fendilhação do aterro na 

união dos dois tipos de solo, causando assim problemas de infiltração. Essa análise será feita 

no capítulo referente à análise do modelo numérico. 

 

Quadro 4.4 – Resumo dos parâmetros relacionados com os ensaios edométricos. 

 Cs Cc experimental Cc extrapolado 
SOLO 0,0199 0,0963 0,1846 

SOLO-CAL 0,0066 0,0465 0,0956 
RELAÇÃO 

SOLO/SOLO-CAL 
3,0 2,1 1,9 
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Por comparação com o valor de Cs, pensa-se que o valor de Cc extrapolado é mais realista do 

que o valor de Cc experimental (a relação Cc/Cs deve andar próxima de 10, pois são solos 

compactados). Caso se junte a esta relação a observação dos empolamentos verificados para 

os dois casos, pensa-se que a extrapolação dos dados experimentais, com as rectas 

correspondentes ao prolongamento de cada ensaio, é aceitável. 

 

A permeabilidade do solo e do solo-cal foi determinada com base nos ensaios edométricos, e 

recorrendo ao método de Casagrande (1936). Os resultados estão indicados no quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 – Coeficiente de permeabilidade calculado através do método de 

Casagrande. 

 permeabilidade k (m/s) 
SOLO 9 x 10-11 

SOLO-CAL 5 x 10-11 
RELAÇÃO 

SOLO/SOLO-CAL 
1,8 

 

 

Apesar do solo-cal ser menos permeável que o solo, as permeabilidades têm a mesma ordem 

de grandeza e, por serem muito baixas, permitem considerar que os dois materiais são muito 

pouco permeáveis. Por isso, é válido referir que a utilização da cal não deveria ter como 

objectivo a diminuição da permeabilidade de um solo que já é muito pouco permeável pois as 

diferenças observadas não são significativas. 

 

4.2.2 Ensaios de expansibilidade 

 

Tal como referido, na realização dos ensaios edométricos foi possível caracterizar uma amostra 

não só quanto à sua compressibilidade, como também quanto à sua expansibilidade. A 

expansibilidade diz respeito à variação de volume registada quando se procede à saturação do 

material por embebidação a tensão constante.  

 

Os valores obtidos após a realização destes ensaios, e tendo em conta os gráficos das figuras 

4.7 e 4.8, podem ser observados no quadro 4.6. A expansibilidade ε do material foi obtida 

através da equação 18. 

 

 

 

 

 

 



 40 

Quadro 4.6 – Quadro-resumo com os resultados da expansibilidade observada nos 

ensaios edométricos – Compactação pesada. 

σσσσv=25kPa    σσσσv=250kPa    

2,90% 0,53% 
Solo 

Baixa a média Baixa 

0,54% -0,12% 
Solo-Cal 

Baixa Não expansiva 
RELAÇÃO 

SOLO/SOLO-CAL 
5,4  

   

 

100(%)
0

×
∆

=
H

H
ε     (18) 

 

onde: 

 

ε  – expansibilidade do material, correspondendo a colapso ou expansão se menor ou maior do 

que 0 respectivamente; 

∆H – variação da altura do provete; 

H0 – altura inicial do provete.  

 

A classificação da expansibilidade verificada em cada ensaio obedece ao critério indicado no 

quadro 4.7, sendo o valor obtido da expansibilidade comparado com a coluna da expansão 

livre. 

 

Quadro 4.7 – Critério para classificação da expansibilidade de acordo com resultados de 

ensaios de expansibilidade aplicando pressão para compensar a expansão ou com 

expansão livre. 

Grau Pressão de expansão (kPa) Expansão livre (%) 

I - Baixa <25 <1 
II - Baixa a média 25-125 1-4 
III - Média a alta 125-300 4-10 
IV - Muito alta >300 >10 

 

 

Através da análise dos resultados, conclui-se que as margas apresentam baixa a média 

expansibilidade, o que era já esperado, visto a sua mineralogia apresentar poucos minerais 

expansivos e a sua compactação ter sido efectuada do lado húmido da curva, o que favorece a 

pouca expansibilidade apresentada. Após a análise da expansibilidade do solo (que se julgava 

muito expansivo antes da realização dos ensaios) apercebe-se que a utilização da cal, tal como 
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se sucedeu com a permeabilidade, apesar de melhorar as características das margas, não é 

muito significativa pois a expansibilidade apresentada pelas margas já é muito reduzida. 

 

Outra forma de caracterizar uma amostra do ponto de vista da expansibilidade, é através de 

relações empíricas sugeridas por vários autores (recorrendo aos limites de Atterberg), 

apresentadas no quadro 4.8 (White and Bergeson, 2002). 

 

Quadro 4.8 – Relação entre os limites de consistência e a expansibilidade expectável 

sugeridas por vários autores e sintetizadas por White and Bergeson (2002). 

Autores Relação e potencial expansivo 
IP<18%   Baixa 
18%<IP<28%  Média 
28%<IP<41%  Alta 

Holtz and Gibbs 

IP>35%   Muito alta 
IP<15%   Baixa 
15%<IP<30%  Média 
20%<IP<55%  Alta 

Seed et al. 

IP>40%   Muito alta 

IP<15% wL<50% Baixa 

10%<IP<30% 50%≤wL≤60% Média 
U.S. Department of the 

Army 
20%<IP<55% wL>60% Alta 

 

Como as margas utilizadas no aterro em estudo têm um IP de 15% e um wL de 37% está-se, 

segundo os vários autores, perante um solo com expansibilidade baixa a média. 

 

Relativamente às margas adicionadas com cal, chega-se a uma conclusão semelhante, pois 

apresentam um IP de 7% e um wL de 36%, correspondendo assim a um solo de baixa 

expansibilidade. 

 

Para confirmar a baixa a média expansibilidade do solo, foi feito um ensaio no LNEC (figura 

4.11) de uma amostra recolhida do aterro, descrito por Oliveira (2006). Neste ensaio também 

se obteve uma baixa a média expansibilidade (ε =1,77%). Este ensaio tem uma vantagem 

relativamente ao efectuado com os edómetros, ao considerar a influência da fracção 

granulométrica mais grosseira na variação volumétrica das margas pois, segundo Maranha das 

Neves (1998), os principais problemas associados à utilização de rochas brandas na 

construção de aterros relacionam-se, essencialmente, com a granulometria e com as 

características mecânicas dos elementos de maiores dimensões. 
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Figura 4.9 – Edómetro de grandes dimensões do LNEC (Diâmetro= 200mm) (Oliveira, 

2006). 

 

 

4.3 Ensaio triaxial consolidado não drenado (ensaio CU) 

 

Os ensaios triaxiais são usados não só para quantificar os parâmetros de resistência dos solos, 

como também para caracterizar o comportamento tensão-deformação destes materiais. A 

principal vantagem do ensaio triaxial consolidado não drenado consiste na sua rapidez. 

 

Tal como efectuado para os ensaios edométricos descritos anteriormente, os provetes 

preparados foram compactados de acordo com o estipulado em obra, tendo sido realizada uma 

compactação pesada para o solo, com a qual se obteve um provete com os parâmetros γd=2,02 

g/cm3 e w=12,8% (figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Provete de solo após compactação pesada. 
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O procedimento seguido após a preparação das amostrar foi o seguinte: 

 

- Foram colocados três provetes (com uma relação altura/diâmetro aproximadamente 

igual a 2, mais precisamente uma relação 140,1mm/69,8mm = 2,01) nos respectivos triaxiais, 

entre duas placas porosas (tendo atenção para não conterem ar que pudesse prejudicar a 

saturação); 

- Foi colocada uma membrana impermeável (para isolar o provete da câmara com 

água), previamente colocada em vácuo, e presa com quatro anéis de borracha (dois em cima e 

dois em baixo) mais conhecidos por “O Ring”; 

- Encheu-se a câmara com água. 

 

O aspecto final das amostras montadas nos respectivos aparelhos triaxiais foi o que se 

apresenta na figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – Célula triaxial e seus componentes. 
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Os ensaios triaxiais realizados foram do tipo consolidado não drenado (CU). Foi realizado este 

tipo de ensaio visto ser o que representa mais adequadamente as condições do solo durante a 

construção. 

 

Os ensaios dividiram-se em três fases: saturação, consolidação e corte 

 

- Saturação: A saturação foi conseguida através da imposição de uma “back-pressure” 

e de uma “cell-pressure” por um GDS, tendo a água entrado pela base e topo do provete. 

Nesta fase, foi necessário recorrer à expressão de Skempton (1954) para calcular o grau de 

saturação do provete. Segundo esta, a variação da pressão na água intersticial dos solos pode 

ser calculada através da equação (19). 

 

 

 ( )[ ]313 σσσ ∆−∆+∆=∆ ABu    (19)  

 

   

Aplicando pequenos acréscimos de tensão isotrópica, a expressão (19) reduz-se à expressão 

(20) onde se pode obter o parâmetro B, que está relacionado com a saturação do solo. 

 

3σ∆

∆
=

u
B      (20) 

 

 

Ou seja, no caso em que o provete está completamente saturado (quando não houver ar), toda 

a variação de tensão (∆σ) no solo deve ser inicialmente “absorvida” pelo estado líquido. Assim, 

perante um solo saturado deve ser obtido o indicado na expressão (21). 

 

 

13 =⇔∆=∆ Buσ      (21) 

 

 

A resposta a um aumento de pressão na câmara de ∆σ, no caso do solo estar saturado, deve 

ser idêntica ao ilustrado nas figuras 4.12, 4.13 e 4.14. 
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Figura 4.12 – Evolução da tensão total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Evolução do excesso de tensão neutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Evolução da tensão efectiva. 

 

Segundo o procedimento ASTM D4767, só é possível avançar para a fase de consolidação, 

quando for obtido um valor B ≥0,95 (correspondente a Sr= 95%, solo praticamente saturado). 

Assim sendo, o B foi medido da seguinte forma: fecharam-se as válvulas que servem para 

saturar o provete, de forma a não ocorrer drenagem, e aumentou-se a pressão na câmara 
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(∆σ3); seguidamente esperou-se cerca de dois minutos e leu-se o valor de ∆u, calculando o 

valor de B através da expressão (20).  

 

- Consolidação: Após a saturação, os três provetes foram consolidados isotropicamente 

para tensões efectivas diferentes (50 kPa, 100 kPa e 200 kPa), o que foi conseguido por 

aumento da pressão da água na câmara (e consequente diminuição de volume), deixando a 

amostra drenar até que o excesso de pressão da água intersticial se dissipasse. Nesta fase as 

tensões presentes no provete foram as seguintes: 

 

3131 '' σσσσ ∆=∆=∆=∆      01 >∆σ      0=∆u    (22) 

 

A consolidação dos provetes foi feita para tensões efectivas diferentes de forma a obter três 

círculos de Mohr distintos, a envolvente Mohr-Coulomb e o consequente ângulo de resistência 

ao corte efectivo φ’, parâmetro necessário para o modelo numérico. Um exemplo deste tipo de 

cálculo pode ser observado na figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Envolvente Mohr-Coulomb (Maranha das Neves, 2001). 

 

- Corte: Durante esta fase a pressão na câmara foi mantida constante, enquanto foram 

aplicados à amostra incrementos de carga axial (∆σ1) até atingir a ruptura. Como não ocorre 

drenagem, por medição directa obtiveram-se apenas as tensões totais. Para determinar a 

trajectória das tensões efectivas, mediram-se as variações do excesso de pressão da água 

intersticial, as quais foram subtraídas às tensões totais, tendo sido assim aplicado o princípio 

das tensões efectivas, representado pela expressão (23).  

 

u−= σσ '               (23) 

φ’ 



 47 

 

Apesar da trajectória das tensões totais (TTT) no espaço (p,q) ser linear, a trajectória das 

tensões efectivas não o é, pois a pressão intersticial não varia linearmente. As três trajectórias 

obtidas, dependendo se o solo se encontra do lado seco (D) ou do lado húmido (W) em relação 

à linha de estados críticos (LEC), devem ser semelhantes às representadas na figura 4.16. No 

final do ensaio, foram obtidos três provetes com uma forma idêntica à apresentada na figura 

4.17. 

 

Figura 4.16 – Comportamento de um solo do lado seco (D) ou do lado húmido (W) em 

relação à LEC, quando submetido a tensão de corte com drenagem impedida (Maranha 

das Neves, 2001). 

 

 

Figura 4.17 – Provete de solo (σσσσcons= 50 kPa) após um ensaio triaxial consolidado não 

drenado. 
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De forma a concluir que a rotura de um provete foi atingida, é necessário que o provete, 

durante a fase de corte, apresente deformações axiais (ε1) para uma tensão deviatórica (q) 

aproximadamente constante. Os resultados deste ensaio permitem classificar o solo de acordo 

com o seu grau de consolidação: argila normalmente consolidada (NC) ou argila fortemente 

sobreconsolidada (muito OC), tal como está demonstrado na figura 4.18.  

 

Figura 4.18 – Tensões e trajectórias de tensão num ensaio triaxial consolidado não 

drenado (Maranha das Neves, 2007). 

 

A envolvente Mohr-Coulomb obtida após a realização destas três fases, e o respectivo ângulo 

de resistência ao corte (φ'), está representada na figura 4.19. No quadro 4.9 estão indicadas as 

tensões e as pressões intersticiais presentes no final da fase de corte. 
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Figura 4.19 – Envolvente Mohr-Coulomb, desprezando um dos ensaios por possíveis 

erros acidentais. 
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Quadro 4.9 – Resultados na rotura dos ensaios triaxiais consolidados não drenados. 

σσσσcons (kPa)    σσσσ1 (kPa)    σσσσ3 (kPa)    ∆∆∆∆u (kPa)    σσσσ'1 (kPa)    σσσσ'3 (kPa)    
50 293,09 45,40 -66,09 359,18 111,49 
100 395,96 91,30 -48,17 444,13 139,47 
200 582,60 201,60 -47,05 629,65 248,65 

 

 

O terceiro ensaio, correspondente a uma tensão de consolidação de 200 kPa, não foi 

considerado pois os resultados apresentavam um desvio significativo em relação aos outros 

dois ensaios que deram ângulos de resistência ao corte idênticos e muito próximos de 31º 

(mais precisamente 31,21º e 31,38º). O ângulo obtido no terceiro ensaio foi 25,71º, e esta 

diferença pode dever-se a erros que ocorreram durante o ensaio, por exemplo no equipamento 

de leitura ou má compactação do provete que não foi detectada na montagem. O facto de se 

realizar três ensaios tem esta vantagem, pois para traçar a envolvente de Mohr-Coulomb, 

apenas são precisos dois círculos (não tendo em consideração a origem do referencial, pois, 

tratando-se de um solo, a envolvente no estado crítico passa necessariamente pela origem). 

 

Para o cálculo da envolvente de Mohr-Coulomb do solo-cal foram realizados ensaios triaxiais 

semelhantes (Godinho, 2007). Os valores de φ’ obtidos para ambos os solos estão 

representados no quadro 4.10, onde se constata a maior resistência apresentada pelo solo-cal. 

 

Quadro 4.10 – Resistência ao corte em termos de tensões efectivas (φφφφ’). 

 φφφφ’ (o) 
SOLO 31 

SOLO-CAL 37 
 

 

Com o objectivo de se verificar o tipo de consolidação apresentado pelo solo, apresenta-se nas 

figuras 4.20 e 4.21 os gráficos referentes ao primeiro ensaio (tensão de consolidação de 50 

kPa, estando os gráficos relativos às tensões de consolidação de 100 e 200 kPa apresentados 

no Anexo II), que permitem retirar essas ilações. 
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Figura 4.20 – Tensão deviatórica versus deformação axial (tensão de consolidação de 50 

kPa). 
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Figura 4.21 – Excesso de tensão neutra versus deformação axial (tensão de 

consolidação de 50 kPa). 

 

De acordo com a figura 4.18 (Maranha das Neves, 2001), está-se perante um solo fortemente 

sobreconsolidado (muito OC). O facto da variação da pressão intersticial no estado crítico ser 

negativa, implica que o solo se encontra do lado seco em relação ao estado crítico, e segundo 

o mesmo autor, um solo que se encontre neste estado, tem tendência para ter um 

comportamento dilatante, logo fortemente sobreconsolidado. 

 

Outra forma de demonstrar que se está perante um solo fortemente sobreconsolidado, é 

através da análise da trajectória tensão média versus tensão deviatórica que, segundo a figura 

4.16, é diferente no caso de se estar perante um solo normalmente consolidado (lado húmido) 

ou fortemente sobreconsolidado (lado seco). As trajectórias obtidas estão representadas no 

gráfico da figura 4.22 e, visto que a tensão média efectiva de consolidação (p’) é menor do que 

a tensão média efectiva crítica (p’crítico), está-se perante um solo muito OC. O gradiente da linha 
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de estados críticos (Mc) pode ser calculado a partir do ângulo de resistência ao corte já obtido, 

através da expressão (24). 
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Figura 4.22 – Tensão média efectiva versus tensão deviatórica. 

 

De acordo com os gráficos das figuras 4.20 e 4.21 também é possível concluir qual o valor da 

tensão última do solo. Quando a tensão deviatórica (q) ou a variação de pressão intersticial são 

aproximadamente constantes, e a deformação axial (ε1) continua a aumentar, isso implica que 

se atingiu a tensão última (qcrítico) do solo, e no caso do ensaio triaxial consolidado para uma 

tensão de 50 kPa, essa tensão foi de 250 kPa. Os valores da tensão última obtidas para as 

tensões de consolidação 100 kPa e 200 kPa foram de 305 kPa e 385 kPa respectivamente, tal 

como pode ser observar no Anexo II. 

 

Apesar de se ter calculado a permeabilidade saturada (k) através do ensaio edométrico, a 

forma mais correcta de a calcular seria com o equipamento do ensaio triaxial, mas tal não foi 

possível pois a permeabilidade é muito baixa, e o GDS (figura 4.23) não tem precisão (para um 

curto espaço de tempo) para medir volumes tão reduzidos. 

  

p’crítico 

p’crítico 

Mc = 1,25 
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Figura 4.23 – Controlador de pressão e volume de água GDS, utilizado nos ensaios 

triaxiais realizados. 

 

4.4 Ensaio de compressão uniaxial (compressão 

simples) 

 

Este ensaio teve como objectivo caracterizar  o módulo de rigidez não drenado (Eu), e também 

determinar com grande rapidez a resistência não drenada (su) do solo (Maranha das Neves, 

2001). 

 

O ensaio foi efectuado numa câmara de ensaio triaxial, mas ao contrário do  que sucedeu nos 

ensaios triaxiais anteriores, neste ensaio não foi obviamente aplicada qualquer tensão na 

câmara (radial), para não haver confinamento lateral. O provete ensaiado foi preparado com 

características de compactação conforme o estipulado no caderno de encargos. Efectuou-se o 

carregamento rapidamente até atingir a rotura (figura 4.24), admitindo assim que o 

comportamento exibido é não drenado. 

 

 

Figura 4.24 – Provete após ensaio de compressão uniaxial. 
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Os resultados deste ensaio apresentam-se na figura 4.25 e 4.26. Da sua análise é possível 

determinar os parâmetros Eu e su. 

 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Deformação axial εεεε1 (%) 

T
en

sã
o

 d
ev

ia
tó

ri
a 

q
 (k

P
a)

 

Figura 4.25 – Representação do gráfico tensão-deformação do ensaio de compressão 

não confinado. 

 

O módulo de rigidez não drenado (Eu) foi obtido a partir da tangente ao gráfico na origem. 

Tendo este um valor de 52 MPa, e considerando o coeficiente de Poisson (ν) de 0,3 (valor 

usualmente adoptado na mecânica dos solos para materiais argilosos não saturados, em 

condições não drenadas), através da expressão (25), obtém-se o módulo de distorção G. 
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Figura 4.26 – Ensaio de compressão uniaxial. 
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O parâmetro su, correspondente ao raio do círculo, foi calculado a partir da tensão última 

(qcrítico), que corresponde ao “pico” do gráfico tensão-deformação (4.25), pode ser calculado 

através da expressão (26). 

 

kPasu 325
2

650

2

1 ===
σ

    (26) 

 

Os parâmetros Eu, G e su referentes ao solo e ao solo-cal (Godinho, 2007) estão apresentados 

no quadro 4.11, constatando-se mais uma vez, que o solo-cal é mais rígido do que o solo. 

Conclui-se também que o solo-cal apresenta maior su. 

 

Quadro 4.11 – Parâmetros referentes ao ensaio de compressão uniaxial. 

 Eu (MPa) G (MPa) su (kPa) 
SOLO 52 20 325 

SOLO-CAL 180 70 560 
RELAÇÃO 

SOLO/SOLO-CAL 
0,3 0,3 0,6 
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5. ANÁLISE NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO DO 

ATERRO DA AUTO-ESTRADA A10 

 

O objectivo deste capítulo consiste em descrever o modelo utilizado para simular o 

comportamento do aterro A1 da auto-estrada A10 Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado, e 

analisar os resultados prevendo os assentamentos que possam deteriorar as condições de 

serviço da via. Foi utilizado um modelo de elementos finitos. A análise foi feita e o cálculo foi 

efectuado com o código numérico Code Bright (Olivella et al., 1996), que permite efectuar a 

análise hidromecânica acoplada de estruturas geotécnicas assumindo que o solo é um meio 

poroso deformável não saturado. De forma a compreender melhor o comportamento do 

programa utilizado, apresenta-se na figura 5.1 um esquema representativo desse acoplamento. 

 

 

 

Figura 5.1 – Esquema representativo da análise hidromecânica acoplada realizada pelo 

Code Bright. 

 

A modelação do comportamento do terreno compreendeu uma primeira fase de construção, 

seguida de uma segunda fase de molhagem devido à precipitação. Não foi considerada  uma 

eventual subida do nível freático, pois admitiu-se que o aterro apresenta boas condições de 

drenagem na sua fundação. Para além desse aspecto, também não foi considerada a 

molhagem do topo do aterro, pois admitiu-se que o pavimento (betuminoso) é praticamente 

impermeável. 

 

Meio poroso φ deformável φ varia 

φ = n = Vv/V 

CARREGAMENTO 

Parte Mecânica 
  Tensões 

VAR. SUCÇÃO 

Parte Hidráulica 

  Sucções 

Deformações Var. volume 

Var. φ 

Meio Poroso 

Deformável Não 

Saturado 
Var. k 

intrínseca 
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A definição do problema compreendeu três etapas distintas: 

  

(i)  Definição da geometria, condições de fronteira e valores iniciais da porosidade, 

sucção, etc; 

(ii)  Escolha dos modelos constitutivos mais adequados para a análise pretendida; 

(iii) Definição dos intervalos de tempo a adoptar para o processo construtivo e para a 

molhagem. 

 

Foram realizadas as seguintes análises: 

 

(i)   Determinação dos deslocamentos durante a construção; 

(ii) Determinação das tensões no corpo do aterro para identificação de possível 

aparecimento de fendas que possam dar origem a caminhos preferenciais para a 

entrada de água; 

(iii) Cálculo das deformações devidas à molhagem. 

 

Seguidamente serão descritas em pormenor as três etapas acima referidas, seguindo-se a 

apresentação e análise dos cálculos efectuados. 

 

5.1 Definição do problema 

 

O aterro em causa já foi apresentado na figura 3.3 do capítulo 3, e apresenta as seguintes 

condições:  

 

Geometria  

 

– 8 metros de altura até à banqueta, e 10 metros de altura entre a banqueta e o topo do aterro;  

– a inclinação dos taludes é de 2/3 (V/H); 

– espaldas de solo-cal com 8,90 metros de largura até à banqueta e 5 metros de largura até ao 

topo do aterro; 

– uma banqueta com 3,90 metros; 

– tem uma largura no topo igual a 35 metros; 

– os materiais foram colocados de acordo com a figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Aterro AT1 com a geometria e materiais adoptados. 

 

Malha de elementos finitos 

 

– a malha de elementos finitos criada está representada na figura 5.3. Teve-se o cuidado de 

refinar mais a malha de elementos finitos nos locais onde é previsto haver maior variação de 

sucções, ou seja, junto aos taludes que é onde ocorre a precipitação. 

 

 

Figura 5.3 –Malha de elementos finitos. Foram utilizados elementos finitos triangulares 

num total de 2001 nós. 

 

Condições de Fronteira 

 

– o terreno de fundação está impedido de se mover na direcção x e y; 

– ignorou-se a existência de drenos. 
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Condições iniciais 

 

– admitiu-se que o solo e o solo-cal apresentavam uma sucção inicial de 3 Mpa, considerando-

se que ocorreu secagem do solo durante a construção do aterro (o solo, de acordo com o 

estipulado em obra, teria no máximo 1,2 Mpa de sucção, tal como já foi referido); 

– adoptou-se uma porosidade inicial para o solo de 0,35 e para o solo-cal de 0,34; 

– como é normal neste tipo de análise numérica, foi imposta uma reduzida tensão de 

confinamento inicial de 0,01 MPa. 

 

Acções consideradas 

 

– foi imposto um carregamento no topo do aterro, correspondente ao peso próprio de um 

pavimento com 0,05 metros de espessura, de 1,2 kPa (γbetuminoso=24 kN/m3); 

– após construção, ocorrência de precipitação durante cinco dias apenas nos taludes, de forma 

a tentar saturar a zona do talude em contacto directo com a água de precipitação, 

consequentemente impondo s=0 no fim desses dias nessas fronteiras; 

– molhagem (impondo-se sucção=0 na fronteira do talude, pois entende-se que esta já se 

encontra saturada) durante dois dias; 

 

5.2 Modelos constitutivos 

 

Descrevem-se em primeiro lugar as equações características que o programa incorpora para 

descrever o comportamento hidráulico e mecânico dos materiais em causa, bem como se 

justificam todos os parâmetros necessários para a caracterização desses mesmos materiais. 

 

O modelo mecânico utilizado para o solo e para o solo-cal, foi o modelo BBM mas apenas na 

parte elástica. Deste modo, apenas foram calculadas deformações volumétricas elásticas, 

tendo sido utilizada a expressão (27). 
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onde: 

 

p – tensão média; 

s – sucção; 

e – índice de vazios. 
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Para além dos parâmetros associados ao BBM também se definiram os parâmetros G (módulo 

de distorção) e ν (coeficiente de Poisson), importantes para o cálculo de deformações elásticas 

em condições não isotrópicas de tensão. Foi também definido o parâmetro tens (tensão) 

referente à tensão de confinamento. 

 

No quadro 5.1 estão definidos os restantes parâmetros da expressão (27), e os valores 

adoptados para o solo e solo-cal, com base nas características calculadas através dos diversos 

ensaios realizados. 

 

Quadro 5.1 – Parâmetros mecânicos. 

Parâmetro Unidades Significado Solo Solo-Cal 
ei - Porosidade inicial 0,526 0,510 

Cs - 

índice de 

compressibilidade 

elástica para 

variações 

unidimensionais 

0,0199 0,0066 

a1 - 
e+

−=
1

κ
 00567,0

526,01

3,2/0199,0
−=

+
−=  00190,0

510,01

3,2/0066,0
−=

+
−=  

a2 - 
e

s

+
−=
1

κ
 00567,0

526,01

3,2/0199,0
−=

+
−=  00190,0

510,01

3,2/0066,0
−=

+
−=  

a3 - 

É nulo visto que 

se trata de um 

comportamento 

elástico 

(desprezam-se os 

termos cruzados) 

- - 

G MPa 
Módulo de 

distorção 
20 70 

ν - 
Coeficiente de 

Poisson 
0,3 0,3 

tens MPa 

Tensão de 

confinamento 

aplicada, para 

equilíbrio inicial 

0,01 0,01 

 

 

Após a explicação dos parâmetros mecânicos adoptados para o solo e solo-cal, são explicados 

os parâmetros hidráulicos necessários para a correcta caracterização dos dois tipos de solo. 
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Os parâmetros, considerados relevantes para a análise, são os referentes à curva de retenção, 

à permeabilidade intrínseca e ao cálculo da permeabilidade não saturada. 

 

O quadro 5.2 apresenta cada uma das variáveis utilizadas para a definição das expressões que 

serão explicadas de seguida: 

 

– O modelo utilizado para caracterizar a curva de retenção, foi o modelo de Van 

Genuchten, representado na expressão (28). 
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– A permeabilidade intrínseca dos materiais (k) não é constante dado tratar-se de um 

meio poroso não saturado deformável. Para o seu cálculo utilizou-se o modelo de Kozeny 

(expressão (29)). 
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onde: 

 

k – permeabilidade m/s; 

k0 – permeabilidade intrínseca; 

v – viscosidade da água. 

 

– Por último, e no que diz respeito aos parâmetros hidráulicos, a permeabilidade não 

saturada (krl) foi calculada através da expressão (30). 

 

 

k ASrl e= λ      (30) 
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Quadro 5.2 – Parâmetros hidráulicos. 

- Curva de Retenção 

Parâmetro Unidades Significado Solo Solo-Cal 

Po MPa 
Pressão do ar quando ocorre 

molhagem, referido no quadro 4.2  
0,18 0,08 

σo N m-1 Tensão na superfície 0,072 0,072 

λ - 
Parâmetro de ajuste da curva de 

retenção 
0,23 0,20 

Srl - Saturação residual 0 0 

Sls - Saturação máxima 1 1 

- Permeabilidade intrínseca 

Parâmetro Unidades Significado Solo Solo-Cal 
ko m2 Permeabilidade intrínseca 9x10-18 5x10-18 

φo - Porosidade inicial 0,35 0,34 

- Permeabilidade não saturada 

Parâmetro Unidades Significado Solo Solo-Cal 
A - Default 1 1 

λ - 
Constante (tipicamente toma o 

valor de 3) 
3 3 

Srl - Saturação residual 0 0 

Sls - Saturação máxima 1 1 

 

Para caracterizar todos os parâmetros referentes ao material, falta apenas introduzir as 

características de cada sólido. Visto que nesta análise apenas interessam as propriedades dos 

materiais relacionadas com o peso, não foram considerados quaisquer efeitos térmicos, tendo 

sido apenas considerada a densidade da fase sólida. Os parâmetros referentes à fase sólida 

introduzidos no modelo estão presentes no quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Parâmetros das propriedades das fases sólidas. 

Parâmetro Unidades Significado Solo Solo-Cal 

ρs kg m-3 
Densidade das 

partículas sólidas  
2700 2700 
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Após a discretização de cada parâmetro (referente a cada um dos materiais) que foi imputado 

ao modelo numérico, associou-se a cada superfície do modelo representativo do aterro da 

Auto-Estrada A10, um material de acordo com as especificações presentes no perfil tipo (figura 

5.2). Foi criado um terreno de fundação para permitir simular mais correctamente as fundações 

do aterro em encosta. Para este material adoptou-se uma grande rigidez, tornando nulas, dum 

ponto de vista prático, as deformações verticais. Não foi considerada a ocorrência de 

deformações devido à variação de sucção nos terrenos de fundação. 

 

5.3 Definição dos intervalos de tempo 

 

Ao ter como o objectivo o cálculo dos deslocamentos após a construção, para além dos 

deslocamentos ocorridos devido à molhagem em serviço, foi necessário dividir o processo de 

construção em diversos intervalos de tempo. Cada intervalo considerado corresponde à 

construção do aterro por camadas, e admitiu-se que em 2 dias de trabalho se compactava uma 

camada de aterro com 2 metros de altura. O facto do aterro apresentar uma altura total, desde 

o terreno de fundação até ao pavimento, de 18 metros, implicou a consideração de nove 

camadas para modelar a fase de construção do aterro. 

 

A construção do pavimento também foi tida em conta, através da imposição de um 

carregamento vertical de 1,2 kPa (considerou-se um pavimento de 0,05 metros com um peso 

volúmico de 24 kN/m3). Adoptou-se 1 dia para esta fase. 

 

Por último, adoptaram-se os tempos de 5 e 2 dias para as fases referentes à precipitação e à 

molhagem, respectivamente. Na primeira destas duas fases, foi imposta, na superfície do 

talude, uma diminuição de sucção de 3 MPa (valor inicial) para zero. Na segunda fase, impôs-

se uma diferença de sucção quase nula, pois admitiu-se que os taludes estariam saturados à 

superfície após os 5 dias de precipitação. Optou-se por simular a 1ª fase durante 5 dias, para 

permitir que a água pudesse penetrar mais profundamente no corpo do aterro e assim 

visualizar melhor o efeito da molhagem. 

 

Concluiu-se assim que o processo, desde a construção da primeira camada do aterro, até à 

ocorrência de precipitação e molhagem, ocorre num intervalo de tempo de 26 dias (9x2 + 1 + 

(5+2)=26) dividido por 12 fases. Os intervalos de tempo adoptados foram considerados de 

forma a simular os efeitos pretendidos na modelação, apesar de não parecerem ser valores 

plausíveis. As diferentes fases pelo qual o modelo passa estão esquematicamente 

apresentados nas figuras 5.4, 5.5 e 5.6. 
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Figura 5.4 – Aterro construído até ao final da 8ª fase do intervalo de tempo(final de 16 

dias). 

 

 

Figura 5.5 – Carregamento de 1,2 kPa correspondente à execução do pavimento ao fim 

do 19º dia (10ª fase). 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Superfícies por onde ocorre a entrada de água nas fases 11 (dias 19-24) e 12 

(dias 24-26). 

 ∆s = 3 MPa (11ªFase) 

 ∆s = 0,0001 MPa (12ªFase) 

Camadas em construção 

Camadas já construídas 

p = 1,2 kPa 
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5.4 Análise dos resultados 

 

Com o modelo definido, foi então possível efectuar a análise dos resultados, em termos dos 

deslocamentos verificados durante a construção e dos efeitos da molhagem na previsão de 

assentamentos. Para além destas análises, foi também verificada a existência ou não de 

tracções, pois podem conduzir à abertura de fendas, criando assim caminhos preferenciais 

para a infiltração de água, o que não é desejável. 

 

5.4.1 Assentamentos durante a fase construção 

 

A análise efectuada aos deslocamentos verticais foi feita para os pontos marcados na figura 

5.7. Os pontos escolhidos foram colocados aproximadamente no centro de cada camada, de 

forma a serem os mais representativo de cada fase de construção. As coordenadas verticais de 

cada ponto da figura 5.7 estão representadas no quadro 5.4. 

 

 

 

Figura 5.7 – Pontos escolhidos para a medição dos deslocamentos acumulados do 

aterro durante a fase de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z (m) 

X (m) 
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Quadro 5.4 – Coordenadas de cada ponto escolhido. 

 Cota Z (m) 
Fundação 18,00 
1ª camada 17,09 
2ª camada 15,06 
3ª camada 12,95 
4ª camada 10,97 
5ª camada 9,05 
6ª camada 6,98 
7ª camada 5,19 
8ª camada 3,08 
9ª camada 1,10 

 

Antes da análise dos deslocamentos obtidos com o Code Bright, convém referir que os 

deslocamentos obtidos podem vir representados de duas maneiras: 

 

 - deslocamentos incrementais; 

 - deslocamentos acumulados (ou total). 

 

A primeira forma representa o deslocamento individual de cada camada devido à construção 

de uma camada construída após esta. A segunda, representa o deslocamento total de cada 

camada, tendo também em conta o deslocamento das camadas por baixo desta. Apresentam-

se apenas os deslocamentos incrementais no quadro 5.5, pois é a análise que faz sentido 

fazer-se durante a fase de construção. O gráfico que diz respeito a estes deslocamentos está 

representado na figura 5.8. 

 

Quadro 5.5 – Deslocamento vertical incremental de cada camada. 

  Incremento de deslocamento (mm) 
 Camadas Fundação 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

1ª 0,00                   
2ª 0,00 0,94                 
3ª 0,00 0,67 2,22               
4ª 0,00 0,54 1,79 3,14             
5ª 0,00 0,40 1,34 2,35 3,29           
6ª 0,00 0,31 1,04 1,83 2,59 3,34         
7ª 0,00 0,20 0,67 1,18 1,68 2,19 2,77       
8ª 0,00 0,14 0,47 0,83 1,19 1,56 1,99 2,39     
9ª 0,00 0,10 0,33 0,59 0,84 1,11 1,42 1,70 2,08   

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Pavimento 0,00 0,03 0,09 0,16 0,23 0,30 0,38 0,47 0,57 0,68 
Total 0,00 3,34 7,96 10,08 9,82 8,50 6,56 4,56 2,65 0,68 
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Figura 5.8 – Gráfico com os deslocamentos verticais incrementais de cada camada, após 

a fase de construção. 

 

Analisando o quadro 5.5 e o gráfico da figura 5.8, verifica-se que o deslocamento incremental é 

máximo na 3ª e 4ª camada, apresentando um deslocamento aproximado de 10 mm. O 

deslocamento máximo ocorre aproximadamente a meia altura do aterro, não só devido ao 

carregamento gerado por cada carregamento posterior à sua construção, mas também devido 

ao seu afastamento, do solo de fundação que é o responsável por conferir menores 

deslocamentos às camadas inferiores. 

 

Os deslocamentos verticais presentes, após a fase de construção, não são causadores de 

problemas nas condições de serviço da via, pois a diferença registada entre a realidade e o 

descrito no projecto, é restituída antes da execução do pavimento. 

 

5.4.2 Deslocamentos horizontais após a fase construtiva 

 

Apesar deste trabalho não ter como objectivo analisar os deslocamentos horizontais do aterro, 

para uma correcta caracterização dos deslocamentos dos pontos escolhidos, e visto ser este 
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um aterro em encosta, decidiu-se proceder à sua análise. No quadro 5.6 e na figura 5.9 estão 

representados os valores obtidos para os mesmos pontos do quadro 5.4. 

 

Quadro 5.6 – Deslocamento horizontais de cada camada. 

   Deslocamento total (mm) 
 Camadas Fundação 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

1ª 0,00                   

2ª 0,00 0,10                 
3ª 0,00 0,10 0,29               

4ª 0,00 0,10 0,29 0,50             

5ª 0,00 0,04 0,15 0,28 0,50           
6ª 0,00 -0,04 -0,09 -0,12 -0,11 -0,05         

7ª 0,00 -0,11 -0,32 -0,55 -0,82 -1,11 -1,39       

8ª 0,00 -0,16 -0,46 -0,83 -1,31 -1,89 -2,62 -3,37     
9ª 0,00 -0,17 -0,52 -0,94 -1,51 -2,21 -3,13 -4,20 -5,72   

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Pavimento 0,00 -0,18 -0,54 -0,98 -1,57 -2,31 -3,26 -4,38 -5,96 -7,96 
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Figura 5.9 – Gráfico com os deslocamentos horizontais de cada camada, após cada fase 

de construção. 

 

Analisando o quadro 5.6 e a figura 5.9, constata-se que os deslocamentos horizontais, 

inicialmente segundo o eixo positivo dos X, aumentam na direcção do eixo negativo (mudando 

de sinal depois da construção da 6ª camada) até atingirem um deslocamento de 7,96 mm. Esta 

mudança de sinal deve-se ao facto do centro de gravidade do aterro mover-se do lado direito 

para o lado esquerdo à medida que se vão construindo as camadas, provocando um 

assentamento das camadas à esquerda do perfil analisado, fazendo com que ocorram 

deslocamentos horizontais para a esquerda. Comprova-se também, que os deslocamentos 

horizontais são menores, comparativamente com os deslocamentos verticais.  
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5.4.3 Análise das tracções no aterro 

 

Neste trabalho procede-se à análise de ocorrência de tracções no terreno (tracções verticais) 

pois a sua ocorrência pode estar associado ao aparecimento de fendas. Se tal acontecer, no 

caso da drenagem superficial ser deficiente, estão criados caminhos preferenciais para 

infiltrações de água no corpo do aterro e por consequência, aumenta a probabilidade de 

empolamentos ou colapsos no aterro. Analisando agora o mapa de tensões presentes na figura 

5.10, e sabendo que o programa Code Bright utiliza a convenção de sinais da mecânica 

aplicada (sinal positivo para tracções e sinal negativo para compressões), constata-se que 

existem zonas com algumas tracções, que correspondem às zonas com materiais de rigidez 

diferentes (casos A e B), e às zonas com cantos reentrantes (caso C). Estão representadas no 

quadro 5.7, as tensões de tracção presentes em cada uma destas zonas. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Mapa de tensões presentes no aterro, realçando as zonas com maiores 

tracções. 

 

 

A B 

C 
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Quadro 5.7 – Tensões de tracção instalados para os casos analisados. 

  
Tensões (Tracção) 

(kPa) 
A 27 
B 5 

Z
o

n
as

 

C 9 
 

 

Quando não se pode evitar a abertura de fendas, deve-se procurar evitar o acesso da água à 

zona fendilhada, com a utilização de um revestimento adequado, por exemplo com terra 

vegetal, ou adoptando um sistema de drenagem adequado como é o caso da introdução de 

valetas. Estas soluções foram adoptadas no projecto desta obra e constituem prática corrente, 

que neste caso particular se revelam fundamentais para o bom desempenho em serviço do 

aterro. 

 

De acordo com a figura 5.10 e os resultados do quadro 5.7, os locais críticos são a junção 

entre as camadas de solo e de solo-cal, particularmente junto ao pavimento, na banqueta e no 

pé do talude. Considerando então os resultados obtidos, e tendo em conta a drenagem 

utilizada no aterro A1, conclui-se os seguintes aspectos: 

 

- Na junção entre as camadas de solo e de solo-cal, não ocorre problemas de 

infiltração, pois além da tensão de tracção ser muito reduzida (5 kPa) pelo que a probabilidade 

de surgir fendilhação é praticamente nula, é uma zona que se encontra pavimentada, servindo 

como uma camada impermeabilizante nesses pontos problemáticos; 

- Na reentrância da banqueta com o talude, onde a tensão de tracção também é pouco 

significativa (9 kPa), foi colocada uma vala em meia cana de betão (figura 3.2b)), e na ligação 

do aterro com o solo de fundação, que apresenta uma elevada tensão de tracção (27 kPa), 

foram executadas valas drenantes e colocado geotêxtil (figura 3.3). Mas como as 

preocupações com estes dispositivos são de drenagem e não de impermeabilização, não se 

afigura que possam anular os inconvenientes relacionados com o aparecimento das fendas. 

 

5.4.4 Efeitos da molhagem na previsão de assentamentos 

 

Para a análise da molhagem na previsão de assentamentos, analisou-se a variação da sucção. 

Essa variação foi estudada na zona dos taludes porque se trata da superfície mais exposta à 

chuva. Trata-se portanto da zona onde ocorrem as maiores variações de sucção (s varia do 

valor inicial até zero no caso do solo-cal ficar totalmente saturado), e é nesses pontos que a 

expansibilidade de um material se revela com maior dimensão. 
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Com base neste fundamento, e de acordo com o mapa do grau de saturação (a variação do 

grau de saturação é uma medida de variação de sucção), os pontos escolhidos para analisar o 

comportamento em relação à expansibilidade, são os pontos onde esta variação é mais 

acentuada, estando representados na figura 5.11. 

  

 

 

Figura 5.11 – Zoom do perfil P1, que representa o mapa do grau de saturação. 

 

Para o perfil P1 foi feito o quadro 5.8 e traçou-se o gráfico dos deslocamentos verticais devido 

à molhagem, presente na figura 5.12. Pode-se afirmar que o assentamento devido à molhagem 

foi aproximadamente nulo. Conclui-se assim, que o solo-cal não apresenta expansibilidade, 

nem assentamentos apreciáveis. O facto dos assentamentos diminuírem em profundidade, 

deve-se à menor variação de sucção existente à medida que os pontos se afastam do exterior. 

Perfil P1 

Z (m) 

X (m) 
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Visto isto, não são previsíveis grandes assentamentos devido à precipitação que possam 

condicionar o funcionamento do aterro em serviço. 

 

Quadro 5.8 – Deslocamentos verticais para os casos analisados. 

Profundidade do ponto (m) Deslocamento vertical (x10-2 mm) 
(Colapso) 

0,01 7,39 
0,19 7,29 
0,36 7,22 
0,55 7,14 
0,74 7,04 
0,91 6,97 
1,07 6,89 
1,24 6,81 
1,48 6,70 
1,77 6,56 
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Figura 5.12 – Representação do colapso dos 10 pontos representados na figura 5.12. 

 

Este resultado já seria de esperar, após a análise da expansibilidade feita ao solo-cal através 

dos ensaios edométricos. Convém reparar que não foi atingido o grau de saturação 1 (solo 

totalmente saturado), ficando-se apenas pelo 0,90.  

 

5.4.5 Efeitos da molhagem na previsão de deslocamentos 

horizontais 

 

Pela mesma razão pela qual foi realizada a análise dos deslocamentos horizontais após a 

construção, também são apresentados os deslocamentos obtidos segundo o eixo X ocorridos 

após a molhagem. Esses deslocamentos estão representados no quadro 5.9 e figura 5.13. 



 72 

 

Quadro 5.9 – Deslocamentos horizontais para os casos analisados. 

Profundidade do ponto (m) Deslocamento horizontal (x10-2 mm) 

0,01 -0,83 
0,19 -0,87 
0,36 -0,90 
0,55 -0,92 
0,74 -0,93 
0,91 -0,95 
1,07 -0,97 
1,24 -0,99 
1,48 -1,00 
1,77 -1,01 
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Figura 5.13 – Representação do deslocamento horizontal dos 10 pontos do perfil P1. 

 

Através da análise do quadro 5.9 e da figura 5.13, conclui-se não ser provável a ocorrência de 

deslizamentos na encosta do talude devido ao efeito da molhagem, pois os deslocamentos 

horizontais apresentados são no sentido do interior do aterro (sinal negativo). O deslocamento 

máximo verificado, tal como verificado na direcção Y, é aproximadamente nulo. 

 

Pode-se assim concluir que a solução construtiva utilizada, de forma a controlar a 

expansibilidade das margas, é positiva. Mas, tendo em conta a baixa expansibilidade 

demonstrada pelo solo sem a cal, teria sido mais económico, mais fácil de realizar e, 

provavelmente com o mesmo resultado, construir o aterro recorrendo apenas às margas 

existentes no local. 
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS 

 

Este trabalho teve como principal objectivo analisar eventuais efeitos da molhagem nos 

assentamentos do aterro A1 da Auto-Estrada A10 Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado. 

Esse aterro tem a particularidade de ter sido construído com margas e margas misturadas com 

cal na zona dos taludes, as espaldas. Na suposição de que as margas teriam potencial 

expansivo, o projecto do aterro em causa previa na zona das espaldas, o tratamento das 

margas com cal de modo a tentar reduzir o seu potencial expansivo. Deste modo seriam 

evitadas as consequências negativas de possíveis expansões ou colapsos em caso de 

molhagem que poderiam ocorrer durante a exploração da obra. Do ponto de vista do 

dimensionamento o estudo efectuado centrou-se na análise da funcionalidade da estrutura e 

não na sua estabilidade. 

 

6.1 Compressibilidade, resistência e expansibilidade 

 

Para além da expansibilidade do material, também foi necessário compreender outros dois 

factores tais como a resistência e a compressibilidade, pois são os principais aspectos a 

considerar no dimensionamento de aterros construídos com solos finos. No capítulo 2 foi feita 

uma análise destes três conceitos e a forma como o processo construtivo os pode influenciar. 

Tratando-se de materiais compactados, logo não saturados, foi também necessário considerar 

conceitos de Mecânica dos Solos Não Saturados. Desta análise retiraram-se as seguintes 

conclusões: 

 

a) Expansibilidade 

 

 - Segundo Lawton et al (1989), citado por Alonso (2004), a expansibilidade de um solo 

depende do lado da curva para o qual foi compactado, apresentando maiores variações de 

volume se compactado do lado seco. Este comportamento justifica-se pela existência de poros 

de grande dimensão (estrutura floculada) e, segundo Alonso (2004), os poros de grande 

dimensão estão relacionados com fenómenos de instabilidade volumétrica por compressão ou 

por colapso; 

 - Segundo Alonso et al (1990), e de acordo com o modelo Barcelona Basic Model (mais 

conhecido por BBM), a expansibilidade de um solo não saturado moderadamente expansivo 

depende das trajectórias de tensão e de estado sofridas nos planos (p,s) e (p,v) 

correspondentes ao carregamento (tensão/variação de sucção) aplicado. Deste modo, um solo 
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fino compactado poderá sofrer empolamento ou colapso conforme o estado de tensão em que 

se encontre no instante em que sofre saturação; 

 - Para além destes factores, a expansibilidade também depende dos minerais 

presentes no solo, principalmente se apresentar na sua constituição e em percentagem 

significativa minerais argilosos expansivos.  

 

b) Compressibilidade e Resistência 

 

- À medida que o teor em água (w) diminui, a compressibilidade diminui e a resistência 

aumenta. Tal deve-se à estrutura do solo resultante do processo de compactação; 

- Um aumento da energia de compactação favorece o paralelismo das partículas, 

aumentando assim o peso volúmico aparente seco, contribuindo então para uma diminuição na 

compressibilidade e um aumento na resistência; 

- É do conhecimento geral que um solo não saturado apresenta maior rigidez que um solo 

saturado, deste modo, apresenta uma menor compressibilidade em regime elastoplástico do 

que o mesmo solo saturado. Segundo o BBM, admite-se que, no regime elástico, ambos os 

solos têm compressibilidade idêntica;  

- Um solo mais sobreconsolidado apresenta menor compressibilidade do que um solo 

menos sobreconsolidado pois apresenta uma trajectória maior em regime elástico. 

 

Concluiu-se assim que o processo de compactação influencia não só o comportamento 

mecânico (compressibilidade e resistência) dos solos finos, como também o seu 

comportamento expansivo quando sujeitos a processos de humedecimento. 

 

6.2 Resultados experimentais 

 

No capítulo 3, e através de resultados experimentais obtidos por vários autores  em margas 

utilizadas no aterro que serve de caso de estudo (Maranha das Neves e Cardoso, 2006, 

Cardoso et al. 2008 e Oliveira, 2006), concluiu-se que estas apresentavam características 

(como a mineralogia, por exemplo) que ajudavam a prever um comportamento pouco 

expansivo, ao contrário do que era inicialmente previsto. 

 

A confirmação do fraco potencial expansivo das margas foi efectuada no capítulo 4, após a 

análise dos ensaios edométricos que permitiu, não só caracterizar a expansibilidade do 

material, como também a sua compressibilidade. Nesse capítulo foi feita a caracterização do 

comportamento hidromecânico das margas através de ensaios edométricos e triaxiais, tendo 

também sido apresentados os resultados obtidos para as margas com cal, realizados por 

Godinho (2007). Concluiu-se que, apesar das margas tratadas com cal terem um melhor 

comportamento hidromecânico (menor comportamento expansivo, menor compressibilidade, 
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etc.), o comportamento demonstrado pelas margas no que dizia respeito à expansibilidade era 

muito semelhante. 

 

6.3 Resultados numéricos 

 

No modelo não foram incluídos os sistemas de drenagem que existem no aterro real de modo a 

permitir uma abordagem muito conservadora dos assentamentos devidos à molhagem. De 

facto, pode admitir-se que o modelo numérico corresponde à situação em que estes sistemas 

não se encontram em funcionamento. 

 

As características dos materiais obtidas experimentalmente e recolhidas na bibliografia citada, 

foram utilizadas no modelo numérico para análise do comportamento do aterro da Auto-Estrada 

A10, apresentada no capítulo 5. A análise foi feita recorrendo ao código numérico Code Bright 

(Olivella et al., 1996), que permite efectuar a análise hidromecânica acoplada de estruturas 

geotécnicas, assumindo que o solo é um meio poroso deformável não saturado.  

 

Foram analisadas não só as deformações devido à molhagem (principal objectivo do trabalho) 

mas também as tensões no corpo do aterro para identificação de possível aparecimento de 

fendas que se podem traduzir em caminhos preferenciais para a entrada de água. Para além 

disso, foram também calculadas tensões e deformações durante a construção de modo a ter 

uma noção da influência da rigidez relativa entre as margas e as margas tratadas com cal no 

comportamento do aterro. Do conjunto das análises efectuadas ressaltam os seguintes 

aspectos: 

 

a) Análise das tracções no aterro  

 

Foi efectuada a análise às tensões no aterro no final da construção de modo a poder identificar 

o eventual aparecimento de tracções pois estas podem indicar a ocorrência de fendas. O 

aparecimento de fendilhação pode originar caminhos preferenciais para a entrada de água no 

corpo do aterro, o que poderia suscitar a ocorrência de deformações devidas a fenómenos de 

expansibilidade. A ocorrência destas deformações era o que se pretendia evitar com o uso de 

solo-cal pelo que, se ocorresse fendilhação, constatava-se que a adição da cal na obra em 

causa seria inadequada.  

 

Dessa análise verificou-se a existência de tracções na junção entre as camadas de solo e de 

solo-cal, na reentrância da banqueta com o talude, e na ligação do aterro com o solo de 

fundação. Pensa-se que nos três casos detectados, não haverá consequências gravosas para 

o funcionamento do aterro. Isto pelas seguintes razões: 
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- Na junção entre as camadas de solo e de solo-cal, não ocorre problemas de 

infiltração, pois além da tensão de tracção ser muito reduzida (5 kPa) pelo que a probabilidade 

de surgir fendilhação é praticamente nula, é uma zona que se encontra pavimentada, servindo 

como uma camada impermeabilizante nesses pontos problemáticos; 

- Na reentrância da banqueta com o talude, onde a tensão de tracção também é pouco 

significativa (9 kPa), foi colocada uma vala em meia cana de betão (figura 3.2b)), e na ligação 

do aterro com o solo de fundação, que apresenta uma elevada tensão de tracção (27 kPa), 

foram executadas valas drenantes e colocado geotêxtil (figura 3.3). Mas como as 

preocupações com estes dispositivos são de drenagem e não de impermeabilização, não se 

afigura que possam anular os inconvenientes relacionados com o aparecimento das fendas. 

 

b) Deslocamentos após molhagem 

 

Como última análise, calcularam-se os deslocamentos originados pela molhagem dos taludes. 

Os maiores deslocamentos obtidos, tanto na vertical como na horizontal, foram praticamente 

nulos. Tendo em conta considerações anteriores sobre o potencial expansivo dos materiais, 

trata-se de um comportamento expectável. 

 

Face às observações anteriores, conclui-se que a solução apresentada para o aterro AT1 da 

Auto-Estrada A10 Sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado, permite limitar as deformações em 

serviço de uma forma significativa. No entanto, através dos ensaios de expansibilidade 

realizados, constatou-se que o tratamento com das margas com cal apenas para limitar as 

consequências do potencial expansivo deste material seria dispensável. 

 

6.4 Desenvolvimentos futuros 

 

Neste trabalho não se considerou a evolução das características mecânicas das margas 

compactadas sujeitas a ciclos de secagem molhagem. No entanto, uma previsão mais rigorosa 

dos assentamentos no tempo deveria ter essa evolução em consideração, mas tal análise 

requer modelos constitutivos mais complexos que os utilizado neste trabalho. Até à data 

desconhece-se a existência de modelos adequados para simular o comportamento de margas 

compactadas. A inclusão de um destes conceitos aumentaria a possibilidade de prever mais 

adequadamente os assentamentos do aterro durante a vida da obra, aspectos importantes no 

que diz respeito à sua funcionalidade.  
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Anexo I – Curva de retenção 
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Curvas de retenção ajustadas do solo. 
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Anexo II – Ensaios Triaxiais 
 

 

 

 
Tensão deviatórica versus deformação axial dos três ensaios triaxiais. 

 

 

 

 

Pressão intersticial versus deformação axial dos três ensaios triaxiais. 
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