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RESUMO 

 

O fenômeno da liquefação estática, objeto de estudo deste trabalho, ocorre em solos saturados 

ou com alto grau de saturação que apresentam perda de resistência durante o cisalhamento não 

drenado, sendo comum em areais e siltes muito fofos, bem como argilas sensíveis. No contexto 

da mineração brasileira, o estudo da liquefação estática tem se tornado um assunto de alta 

relevância devido às características geotécnicas dos rejeitos granulares. Quando dispostos 

hidraulicamente nas barragens, os rejeitos tendem a apresentar alto grau de saturação e índice 

de vazios, condições propícias à ocorrência da liquefação. O fenômeno da liquefação foi o 

motivo de diversos casos de ruptura de barragens de rejeito, como a ruptura da Barragem B-I 

em Brumadinho (MG) em 2019 e da Barragem do Fundão em Mariana (MG) em 2015. Diversas 

metodologias têm sido propostas para avaliar o potencial à liquefação dos solos. Essas 

metodologias consistem em classificar o comportamento dos solos durante o cisalhamento 

(contrátil ou dilatante) por meio da análise de ensaios in situ, tipicamente os ensaios Cone 

Penetration Test (CPTu) e Standard Penetration Test (SPT). Dos ensaios in-situ disponíveis 

comercialmente no Brasil, o ensaio CPTu é o que apresenta melhor qualidade para avaliar o 

potencial à liquefação, devido à sua alta precisão, boa repetibilidade e grande quantidade de 

informações obtidas. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma comparação das 

principais metodologias apresentadas na bibliografia para avaliar a susceptibilidade à 

liquefação de um rejeito silto-arenoso com base em ensaios do tipo CPTu, sendo elas: i) Olson 

(2001), ii) Robertson (2016), iii) Plewes et al. (1992) e iv) Shuttle e Cunning (2008). Além 

disso, o trabalho propõe uma metodologia para a correção da envoltória sugerida por Olson 

(2001) para solos de alta e média compressibilidade. Para o rejeito avaliado neste trabalho, as 

metodologias propostas por Robertson (2016), Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning (2008) 

apresentaram resultados bastante semelhantes, exceto para o trecho entre 16m - 27m, que 

apresenta maior heterogeneidade de comportamento. A correção da envoltória sugerida por 

Olson (2001) proposta neste trabalho não se mostrou suficiente para que os resultados fossem 

aderentes às demais metodologias avaliadas, o que reforça as limitações de aplicabilidade deste 

método, especialmente em rejeitos de média ou alta compressibilidade. 

Palavras-chave: liquefação; CPTu; silte; susceptibilidade à liquefação; ensaio de campo; 
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ABSTRACT 

 

Flow Liquefaction, which is the subject of this study, is a behavior observed in saturated or 

nearly saturated soils that show a strain softening response during undrained shear, most 

commonly observed in very loose sands and silts as well as very sensitive clays. In the mining 

industry, flow liquefaction is a subject of high relevance due to the geotechnical characteristics 

of the tailings. Hydraulically deposited tailings tend to show high saturation and void ratios, 

which are hazardous conditions to flow liquefaction. Flow liquefaction has been the cause of 

many failures of tailings dams like Dam B-I in Brumadinho (MG) in (2019) and Fundão 

Tailings Dam in Mariana (MG) in 2015. Many methodologies have been developed to evaluate 

the susceptibility to flow liquefaction. These methodologies consist of classifying the behavior 

of the soil during shear (contractive or dilative) using in situ tests, typically the Cone Penetration 

Test (CPTu) or the Standard Penetration Test (SPT). Among the in-situ tests commercially 

available in Brazil, the CPTu tests has been the preferred method to evaluate the susceptibility 

to flow liquefaction since it provides high precision and reliable data, high repeatability, and 

detailed information of the soil profile. The present study aims to compare the most used 

methodologies present in the literature to evaluate the susceptibility to flow liquefaction of a 

sandy-silt tailings using a CPTu test, which are: i) Olson (2001), ii) Robertson (2016), iii) 

Plewes et al. (1992) and iv) Shuttle and Cunning (2008). Furthermore, it is the objective of this 

study to develop a procedure to correct the boundary suggested by Olson (2001) in order to 

evaluate the susceptibility to flow liquefaction for soils of medium and high compressibility. 

For the sandy-silt tailings studied herein the methodologies proposed by Robertson (2016), 

Plewes et al. (1992) and Shuttle e Cunning (2008) yielded similar results, except for the portion 

of the profile between 16m – 27m, which exhibited higher heterogeneity in its behavior. The 

suggested procedure to correct the boundary proposed by Olson (2001) did not show results 

similar to the other methodologies evaluated, which highlights the limitations of this method, 

especially in tailings of medium to high compressibility. 

 

 

Key words: liquefaction; CPTu; silt; susceptibility to flow liquefaction; field investigation. 
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Qtn,cs - Resistência de ponta normalizada e equivalente à de areais limpas; 

Rf – Razão de atrito; 

SBTn – Ábaco de Classificação Comportamental Normalizado (Normalized Soil Behaviour 

Type); 

SH – Strain Hardening; 

SPT - Ensaio de Penetração do tipo Standard Penetration Test; 

SS – Strain Softening; 

Su – Resistência ao cisalhamento não drenada; 

Su(LIQ) – Resistência ao cisalhamento liquefeita; 

Su(Pico) – Resistência ao cisalhamento de pico; 

u1 – Poropressão gerada durante a cravação do ensaio CPTu e aferida na ponta do cone; 

u2 - Poropressão gerada durante a cravação do ensaio CPTu e aferida na base do cone; 

u3 - Poropressão gerada durante a cravação do ensaio CPTu e aferida na luva do cone; 

uo – Poropressão de equilíbrio/ou “in-situ”; 

US – Estado Último (Ultimate State); 

USCS – Sistema Unificado de Classificação de Solos; 
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USL – Linha de Estado Último (Ultimate State Line); 

w – Teor de Umidade (em %); 

γ - Deformação Cisalhante; 

Γ – Índice de vazios no estado crítico associado a p’=1 kPa; 

γ – Peso específico natural; 

γd – Peso específico seco; 

γw – Peso específico da água; 

λ (λe) – Inclinação da linha de estado crítico no plano e – p’ (eixo das abcissas utilizando 

logaritmo natural); 

λ10 - Inclinação da linha de estado crítico no plano e – p’ (eixo das abcissas utilizando 

logaritmo na base 10); 

Μtc (MTxC)- Inclinação da linha de estado crítico no plano p’ – q (obtida por meio de ensaios 

de compressão triaxial); 

ν – Volume Específico (1+e) 

σ’1 – Tensão Principal Maior Efetiva; 

σ’3 – Tensão Principal Menor Efetiva; 

σ’h - Tensão horizontal efetiva; 

σ’n – Tensão Normal Efetiva; 

σ’oct – Tensão Octaédrica Efetiva; 

σ'v0 (σ’v) - Tensão vertical efetiva; 

σv0 (σv) - Tensão vertical Total; 

τ – Tensão Cisalhante; 

τ’oct – Tensão Cisalhante Octaédrica; 

’ – Ângulo de atrito efetivo; 

c – Ângulo de atrito no estado crítico – (em termos de tensões efetivas); 
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ψ – Parâmetro de estado; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Casagrande (1975) mostrou que solos muito fofos tendem a reduzir de volume durante o 

cisalhamento drenado enquanto solos inicialmente densos, sob as mesmas condições de 

carregamento, tendem a sofrer aumento do índice de vazios até atingir o estado crítico, onde 

não há mais variação volumétrica com deformações axiais. Durante carregamentos não 

drenados, solos contráteis tendem a gerar excesso de poropressão positiva, reduzindo a tensão 

efetiva e, por consequência, a sua resistência ao cisalhamento. O oposto ocorre com solos que 

exibem comportamento dilatante, que tendem a gerar excesso de poropressões negativas 

durante a fase de cisalhamento (embora a maioria dos solos que exibem comportamento 

dilatante apresentem uma fase inicial de contração). 

 

Solos saturados que apresentam tendência ao comportamento contrátil, sob condições drenadas, 

possuem resistência ao cisalhamento em carregamentos não drenados inferior à sua resistência 

em carregamentos drenados. Em contrapartida, solos que dilatam durante o cisalhamento 

drenado tendem a apresentar resistência ao cisalhamento em carregamentos não drenados igual 

ou superior à sua resistência em carregamentos drenados. 

 

A liquefação estática, objeto de estudo desse trabalho, ocorre em solos saturados ou com alto 

grau de saturação que apresentam perda de resistência durante o cisalhamento devido à sua 

tendência à geração de excesso de poropressão positiva em carregamentos não drenados, sendo 

comuns em areais e siltes muito fofos, bem como argilas sensíveis. A Figura 1.1, apresentada 

por Robertson e Wride (1998), resume o comportamento não drenado de areias fofas e densas 

em ensaios de compressão triaxial. 

 

Como pode ser observado na Figura 1.1, solos que possuem índice de vazios inicial superior ao 

índice de vazios no estado crítico para uma dada tensão efetiva média, apresentam tendência de 

gerar excesso de poropressão positiva durante o cisalhamento não drenado, sendo a geração de 

poropressão tão maior quanto mais afastado o ponto se encontrar da linha de estado crítico. 

Solos que apresentam intensa geração de poropressão durante o cisalhamento não drenado 

podem apresentar perda brusca de resistência, comportamento chamado na literatura 

internacional de Strain Softening (sigla SS na Figura 1.1). Solos que se encontram ligeiramente 
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acima da linha de estado crítico no plano p’ - e, tendem a apresentar geração de excesso de 

poropressão positiva no início do cisalhamento seguida de mudança de fase e geração de 

excesso de poropressão negativa a grandes deformações. No gráfico tensão x deformação, esse 

material apresenta uma leve perda de resistência seguido de uma estabilização na tensão 

cisalhante e posterior ganho de resistência a grandes deformações. Esse tipo comportamento é 

denominado na bibliografia internacional de quasi steady-state. Na Figura 1.1 esse solo recebeu 

a sigla LSS em alusão ao fato de apresentar uma perda de resistência limitada (ou moderada) 

(Limited Straing Softening). 

 

 

Figura 1.1 - Comportamento não drenado típico de areias em ensaios de compressão triaxial - 

Robertson e Wride (1998). 

 

Solos que apresentam índice de vazios abaixo da linha de estado crítico no espaço p’ - e tendem 

a apresentar ganho de resistência com deformação (comportamento strain hardening), como 

exemplificado para o solo cuja sigla é SH na Figura 1.1. Esses solos tendem a apresentar uma 

breve geração de excessos de poropressões positivas seguido de transformação de fase e 

geração de excessos de poropressões negativas a grandes deformações. Solos que apresentam 
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comportamento strain hardening não possuem potencial à liquefação estática e tendem a 

apresentar resistência não drenada igual ou superior à sua resistência drenada (em termos de 

parâmetros efetivos). 

 

Como abordado por Robertson (2017), a maioria das rupturas devido à liquefação ocorreram 

em estruturas geotécnicas compostas por solos jovens, sem cimentação, não plásticos ou de 

baixa plasticidade, que apresentam comportamento frágil (strain softening) com perda 

significativa de resistência a baixas deformações durante o cisalhamento não drenado. Em 

contrapartida, solos maduros, densos e/ou de alta plasticidade, tendem a exibir comportamento 

dúctil, sem perda de resistência no cisalhamento não drenado. 

 

A avaliação da susceptibilidade à liquefação é de extrema importância para estruturas 

construídas com solos arenosos e potencialmente contráteis. No contexto da mineração 

brasileira, o estudo da liquefação estática tem se tornado um assunto de alta relevância devido 

às características geotécnicas dos rejeitos granulares. Quando dispostos hidraulicamente nas 

barragens, os rejeitos tendem a apresentar alto grau de saturação e índice de vazios, condições 

propícias à ocorrência da liquefação. Em muitas estruturas também é possível perceber camadas 

intercaladas de materiais com comportamentos arenosos (Sand-Like) e argilosos (Clay-Like), 

como mostrado por Mayne e Sharp (2019) para o rejeito da Barragem B-I em Brumadinho 

(MG), o que tende a dificultar a drenagem e dissipação de poropressões durante etapas de 

carregamento da estrutura. 

 

Como mostrado por Olson (2001), a liquefação estática pode ser engatilhada por meio de 

carregamento estático, dinâmico e/ou por fluência. Para que ocorra a ruptura de uma estrutura 

por liquefação, quantidade suficiente de material deve apresentar perda de resistência. As 

recentes rupturas por liquefação mostram que a ruptura geralmente ocorre muito rápido (ruptura 

frágil), com pouco aviso e podem causar grandes danos ambientais e, principalmente, perda de 

vidas humanas. 

 

O fenômeno de liquefação foi o motivo de diversos casos de ruptura de barragens de rejeito 

como a ruptura da Barragem B-I em Brumadinho (MG) em 2019 e da Barragem do Fundão em 

Mariana (MG) em 2015. 

 

Diversas metodologias têm sido propostas para avaliar o potencial à liquefação dos solos. Das 
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diversas abordagens, as baseadas em análises de casos históricos de ruptura por liquefação são 

as que têm sido mais amplamente usadas na prática da engenharia (Olson 2001, Robertson 2010 

e Robertson 2016). Essas metodologias consistem em classificar o comportamento dos solos 

durante o cisalhamento (contrátil ou dilatante) por meio da análise de ensaios in situ, 

tipicamente os ensaios CPTu e SPT. Dos ensaios in-situ disponíveis comercialmente no Brasil, 

o ensaio CPTu é o que apresenta melhor qualidade para avaliar o potencial à liquefação, devido 

à sua alta precisão, boa repetibilidade, baixa dependência do operador e grande quantidade de 

informações que podem ser obtidas. A preferência por ensaios de campo para avaliar o estado 

do solo é uma linha defendida por diversos autores, como por exemplo Jefferies e Been (2016) 

e Robertson (2016), principalmente no caso de materiais arenosos, tendo em vista a dificuldade 

de obtenção de amostras indeformadas, que conservam a estrutura e o índice de vazios do solo 

in situ. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo comparar diversas metodologias apresentadas na bibliografia 

para avaliação da susceptibilidade dos solos à liquefação estática com base em ensaios de 

campo, mais especificamente as metodologias aplicadas ao ensaio CPTu. Foram avaliadas as 

envoltórias de susceptibilidade à liquefação sugeridas por i) Olson (2001), ii) Plewes et al. 

(1992), iii) Shuttle e Cunning (2008) e iv) Robertson (2016). A aplicação dessas metodologias 

foi feita utilizando um ensaio CPTu realizado em rejeito silto-arenoso (>80% passante na 

peneira de #200) de alta compressibilidade. Nessa faixa de materiais, a razão qc/N60 tende a ser 

inferior a 0,6, podendo atingir magnitudes da ordem de 0,2 para solos finos. Sendo assim, a 

aplicação direta da envoltória de Olson (2001) tende a apresentar resultados muito 

conservadores, o que justifica a necessidade de correção da envoltória original sugerida pelo 

autor nessa faixa de materiais. Ciente disso, o presente trabalho buscou propor uma metodologia 

para a correção da envoltória sugerida por Olson (2001) para aplicação em solos de alta 

compressibilidade. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado em 6 capítulos. Este capítulo inicial tem o objetivo de oferecer 

uma introdução a respeito do assunto, enfatizar a relevância do estudo de liquefação no contexto 

da engenharia geotécnica e apresentar os objetivos da pesquisa. 
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O segundo capítulo tem o objetivo de apresentar as principais definições, conceitos a respeito 

da liquefação estática e dos parâmetros de estado crítico bem como a revisão bibliográfica dos 

métodos adotados neste trabalho para avaliação da susceptibilidade à liquefação com base no 

ensaio CPTu. 

 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia proposta para a correção da envoltória de 

susceptibilidade à liquefação de Olson (2001), necessária para os solos de alta 

compressibilidade bem como a equação sugerida neste trabalho para a utilização da envoltória 

de Shuttle e Cunning (2008). Além disso, este capítulo apresenta a caracterização geotécnica 

do rejeito. 

 

O quarto capítulo se destina ao estudo de caso desenvolvido neste trabalho, em que as 

metodologias apresentadas nos capítulos 2 e 3 são aplicadas utilizando um ensaio de piezocone 

(CPTu) realizado em um rejeito silto-arenoso proveniente do beneficiamento de minério de 

ferro. Esse capítulo mostra ainda uma comparação entre as metodologias utilizadas e o resultado 

obtido com a aplicação da correção proposta para a envoltória sugerida por Olson (2001). 

 

No quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões e considerações finais a respeito 

dos resultados obtidos neste trabalho. 

 

Por fim, no sexto capítulo são listadas as referências bibliográficas consultadas para a 

elaboração deste trabalho. 

 

O trabalho elaborado tem natureza acadêmica e as formulações desenvolvidas não devem ser 

aplicadas na prática da engenharia geotécnica sem a devida validação, estudo e análise crítica 

por parte dos responsáveis. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo apresenta as principais definições acerca da ocorrência do fenômeno da 

liquefação e introduz os principais conceitos necessários para o seu entendimento. Além disso, 

serão apresentadas as metodologias utilizadas neste trabalho para a avaliação da 

susceptibilidade à liquefação de um rejeito silto-arenoso com base em um ensaio de piezocone 

(CPTu). 

 

2.2 DEFINIÇÃO 

 

Antes de avançar na explicação da mecânica do comportamento da liquefação se faz necessário 

definir de maneira apropriada este fenômeno. Para tanto, a definição apresentada por Gonzalo 

Castro (Castro 1969) será utilizada com adaptações do autor: 

 

A liquefação de areias saturadas é o fenômeno pelo qual a areia sofre tamanha redução em 

sua resistência ao cisalhamento que a massa de solo flui, se espalhando até que a tensão 

cisalhante atuante no interior dessa massa se torne compatível à resistência ao cisalhamento 

liquefeita da areia. 

 

Como pode ser observado na definição, a ocorrência do fenômeno da liquefação implicada em 

perda significativa da resistência ao cisalhamento (alta fragilidade) e ocorre tipicamente em 

solos arenosos saturados. 

 

2.3 ÍNDICE DE VAZIOS CRÍTICO 

 

As primeiras observações da ocorrência do fenômeno da liquefação em solos granulares foram 

apresentadas por Arthur Casagrande antes mesmo do desenvolvimento de ensaios que 

pudessem simular a condição de carregamento sob volume constante. Usando ensaios de 

cisalhamento direto em condição drenada, o autor percebeu que areias muito fofas 

apresentavam tendência à contração durante o cisalhamento enquanto areias muito densas 

apresentavam tendência à dilatação, como mostra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Variação volumétrica observada em areias fofas e areias densas - Casagrande 1936 

modificado. 

 

O autor também introduziu o conceito de índice de vazios crítico ao perceber que ambas as 

amostras (areias fofas e areias densas) atingem o mesmo índice de vazios a grandes 

deformações. Após realizar ensaios com diferentes níveis de tensão, Arthur Casagrande 

percebeu que o índice de vazios crítico possui relação inversa com a tensão confinante, i.e., 

quanto maior a tensão confinante do ensaio, menor o valor de índice de vazios crítico obtido. 

Para entender o comportamento esperado para areias fofas e densas na condição de 

cisalhamento não drenado (sob volume constante), o autor fez uso dos resultados obtidos em 

ensaios de cisalhamento direto em condição drenada, como mostra a Figura 2.2. Como pode 

ser observado, o autor apresenta três gráficos obtidos por meio de ensaios de cisalhamento 

direto com tensão normal de 1kgf/cm² (100 kPa) para três condições de compacidade: i) Areia 

Fofa, ii) Areia Densa e iii) Amostra com índice de vazios correspondente ao índice de vazios 

crítico. Nesta mesma figura, as linhas Lc, Dc, Mc representam as curvas de adensamento dessas 

amostras determinadas em ensaios de adensamento oedométrico. Como pode ser observado, a 

areia fofa tende a reduzir o seu índice de vazios com o incremento de deformações, ao passo 

que a areia densa tende a dilatar (aumentar o índice de vazios) até atingir um mesmo valor de 

índice de vazios a grandes deformações, intitulado pelo autor de índice de vazios crítico. O 

conjunto dos pontos que representa os valores de índice de vazios crítico para cada nível de 
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tensão de confinamento do ensaio de cisalhamento direto foi nomeado de Linha E (E Line) na 

Figura 2.2. Para entender o que aconteceria caso o ensaio fosse realizado em condição não 

drenada, i.e., sem deformação volumétrica, considere o ponto “p” apresentado na Figura 2.2 no 

gráfico de índice de vazios (e) por tensão normal efetiva (σ’n). Em uma condição de 

carregamento não drenado, a areia fofa iria apresentar tendência à contração durante o 

cisalhamento, gerando excesso de poropressão e redução da tensão efetiva até atingir a Linha 

E no ponto “q”.  Como pode ser observado, a trajetória realizada implica em redução 

significativa da tensão vertical efetiva e, consequentemente, da resistência ao cisalhamento. 

 

 

Figura 2.2 - Resultados de ensaios de cisalhamento direto em condição drenada para areias com 

diferentes índices de vazio - Casagrande 1975. 

 

Os trabalhos iniciais de Arthur Casagrande levaram à conclusão de três pontos principais 

(Casagrande 1975): 

 

1. Todas as combinações de índice de vazios e tensão normal efetiva localizadas abaixo 

da Linha E, representam estados em que o solo irá exibir comportamento dilatante e, 

portanto, não apresentam risco a ocorrência de liquefação; 

2. Todas as combinações de índice de vazios e tensão normal efetiva localizadas acima da 

Linha E, representam estados em que o solo irá exibir comportamento contrátil e, 
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portanto, apresentam risco à ocorrência de liquefação. Quanto mais à direta o ponto 

estiver da Linha E, maior será a perda de resistência para atingir o estado crítico. 

3. A relação entre a tensão confinante e o índice de vazios crítico é inversamente 

proporcional, i.e., quanto maior a tensão confinante, menor o índice de vazios crítico. 

 

2.4 LINHA DE ESTADO CRÍTICO 

 

Embora Arthur Casagrande já houvesse identificado o mecanismo da liquefação, foi seu aluno 

Gonzalo Castro (Castro 1969) quem conseguiu demonstrar experimentalmente a ocorrência do 

fenômeno, usando ensaios de compressão triaxial não drenado (sob volume constante) com 

tensão controlada. O uso de ensaios do tipo tensão controlada se devem ao fato de Casagrande 

acreditar que o mecanismo de ruptura no campo seria mais bem representado por esse tipo de 

ensaio, uma vez que a tensão não é reduzida após a indução da liquefação, de forma análoga ao 

que ocorre no campo. 

 

A determinação da linha de estado crítico foi realizada usando dados de ensaios triaxiais não 

drenados realizados sob tensão controlada (F Line) e deformação controlada (Esc Line) obtendo-

se linhas distintas, como mostra a Figura 2.3. O motivo para a diferença, segundo o autor, se 

deve à taxa de deformação, que é bem maior nos ensaios sob tensão controlada (da ordem de 

20.000 vezes, segundo o autor). As baixas taxas de deformação dos ensaios sob deformação 

controlada poderiam fazer com que grupos localizados de grãos de areias perdessem 

temporariamente sua estrutura de fluxo por liquefação, aumentando a resistência do material. 

 

Estudos posteriores (Sladen et al. 1985), no entanto, não indicaram a existência de linhas de 

estado crítico distintas em ensaios triaxiais sob tensão controlada e sob deformação controlada. 

 

O comportamento típico de solos arenosos contráteis em ensaios de compressão triaxial não 

drenado é apresentado na Figura 2.4. Como pode ser observado nesta figura, a tensão 

desviadora atinge seu máximo valor a baixas deformações axiais apresentando significativa 

perda de resistência após atingir o pico. A geração de poropressão positiva indica que o material 

apresenta tendência à contração durante o cisalhamento atingindo valores da ordem de grandeza 

da tensão de confinamento, o que implica que σ’3f ~ 0 ao final do ensaio, como mostrado por 

Casagrande (1975). A razão de tensões (q/p’) a grandes deformações tende a ser 

aproximadamente a mesma para todos os ensaios, sendo este valor correspondente à inclinação 
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da linha de estado crítico no espaço p’ - q (parâmetro Μ). 

 

 

Figura 2.3 - Linhas do estado crítico determinada para ensaios de i) Tensão Controlada (F Line) e ii) 

Deformação Controlada (Esc Line) - Casagrande (1975). 

 

 

Figura 2.4 - Resultados típicos de ensaios de compressão triaxial não drenados em areias contráteis 

(Sladen et al. 1985). 
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A linha de estado crítico pode ser projetada no plano p’ - e ou no plano p’ - q como mostra 

Figura 2.5. Como pode ser observado nesta figura, amostras com o mesmo índice de vazios (ea) 

e tensões confinantes diferentes (p’1, p’2 e p’3) atingem o mesmo estado de tensão no estado 

crítico (ou estado permanente), correspondendo aos pontos qssa e p’ssa (tensão desviadora e 

tensão efetiva média no estado permanente, referente ao ponto com índice de vazios inicial ea). 

Além disso, como mostrado por Sladen et al. (1985), o estado de tensão correspondente à 

condição de máxima resistência ao cisalhamento (resistência de pico) pode ser ajustado por 

uma envoltória de colapso, que também passa pelo ponto corresponde ao estado de tensão no 

estado crítico para um dado índice de vazios. 

 

A inclinação da linha de estado crítico no plano p’ - q é designada pelo símbolo Μ (letra grega 

Mu maiúscula) sendo comumente utilizados os subscritos “tc” para se referenciar ao parâmetro 

obtido por meio do ensaio de compressão triaxial (i.e., Mtc). Como mostrado na Figura 2.5, Mtc 

é a relação entre a tensão desviadora e a tensão efetiva média no estado crítico, podendo ser 

definido da seguinte forma (em que o subscrito “c” é usado para se referenciar ao estado crítico): 

 

Μtc =
qc

pc
′           (2.1) 

 

 

Figura 2.5 - Linha de Estado Crítico nos planos i) p’ - q e ii) p’ - e (Sladen et al. 1985). 
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A inclinação da linha de estado crítico no espaço p’ - q (Μtc) também pode ser expressa em 

termos do ângulo de atrito no estado crítico (comumente denominado de ângulo de atrito a 

volume constante, c): 

 

Mtc =
6 sin ϕc

3−sin ϕc
          (2.2) 

 

No espaço p’ - e (tensão efetiva média x índice de vazios) a linha de estado crítico normalmente 

é expressa em formato semi-logarítmico no eixo das abcissas e pode ser escrita da seguinte 

forma: 

 

ec = Γ − λ ln pc
′          (2.3) 

 

em que Γ e λ, assim como o parâmetro Μ, são propriedades intrínsecas do solo. Na Equação 

3.3 o subscrito “c” é usado para se referenciar ao índice de vazios e à tensão efetiva média no 

estado crítico. 

 

Como a linha de estado crítico pode ser apresentada com o eixo das abcissas em logaritmo 

natural ou logaritmo na base 10, é comum o uso de λ (ou λe) para se referenciar à primeira 

condição e λ10 para esta última, sendo que λ10=2,303λ. 

 

A linha do estado crítico, portanto, é uma envoltória tridimensional nos planos p’ – e – q, como 

mostrado na Figura 2.6. A projeção dessa envoltória nos planos p’ – e e p’ – q dão origem às 

linhas de estado crítico bidimensionais cujas inclinações são denominadas por λ (ou λ10) e Μtc, 

respectivamente. 



 

33 

 

 

Figura 2.6 – Linha de estado crítico no espaço p’ – υ – q - (Atkinson e Bransby 2012). υ = volume 

específico (υ = 1+e). 

 

2.5 PARÂMETRO DE ESTADO 

 

Para avaliar o estado do solo e definir quanto à sua tendência à contração ou dilatação durante 

o cisalhamento, Jefferies and Been (2016) sugerem o uso do parâmetro de estado (ψ), definido 

segundo Equação 2.4 

 

ψ = e − ec          (2.4) 

 

em que “e” representa o índice de vazios in situ e “ec” representa o índice de vazios no estado 

crítico para o mesmo valor de tensão efetiva média. 

 

Um aspecto fundamental do conceito de parâmetro de estado é o fato de que o comportamento 

do solo durante o cisalhamento é definido levando em consideração o índice de vazios e o estado 

de tensão in situ em relação à linha de estado crítico. Definido desta forma, passa a ser 

importante o conhecimento da compacidade do solo (caracterizada pelo índice de vazios) e do 

estado de tensão, para a compreensão quanto à sua tendência de contração ou dilatação durante 

o cisalhamento. A Figura 2.7 ilustra a definição do parâmetro de estado. 
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Figura 2.7 - Definição do Parâmetro de Estado - Jefferies e Been 2016 

 

De acordo com a definição apresentada acima, solos que possuem índice de vazios in situ 

superior ao índice de vazios no estado crítico (ψ>0) irão apresentar comportamento contrátil e, 

portanto, são susceptíveis à ocorrência da liquefação. Em contrapartida, solos que apresentar 

índice de vazios in situ inferior ao índice de vazios no estado crítico (ψ<0) tendem a apresentar 

comportamento dilatante e, portanto, não apresentam perda de resistência em carregamentos 

não drenados. 

 

Estudos experimentais conduzidos por Jefferies e Been (2016) e Shuttle e Cunning (2007) 

sugerem que solos que apresentam ψ>-0,05 tendem a apresentar comportamento de strain 

softening sob cisalhamentos não drenado. Este critério será utilizado neste trabalho para definir 

as regiões de solos contráteis e dilatantes. 

 

2.6 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO COM BASE NA 

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

 

De acordo com Terzaghi et al. (1996), depósitos de solos não coesivos são suscetíveis à 

liquefação quando apresentam índices de vazios suficientemente altos de tal forma que o 

material possa apresentar comportamento contrátil durante o cisalhamento. Além disso, é 
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necessário que a permeabilidade do solo seja suficientemente baixa para que durante um 

carregamento, estático ou dinâmico, não ocorra a dissipação do excesso de poropressão gerado. 

Essas características dependem de fatores como formato dos grãos, granulometria, índice de 

vazios, estado de tensões in situ, presença de microestrutura no solo e histórico de tensões. 

 

Areias finas, que possuem menos de 5% passante na peneira de nº 200, e areias siltosas não 

plásticas são os materiais mais suscetíveis à liquefação segundo os autores, quando dispostos 

in situ com altos índices de vazios. Misturas de areias grossas e médias apresentam uma menor 

susceptibilidade à liquefação por se tratar, em geral, de materiais altamente permeáveis, a não 

ser em situações em que esse material se encontre confinado por camadas de baixa 

permeabilidade. Para solos que apresentam mais de 5% passante na peneira de n° 200 se torna 

necessário avaliar a quantidade e plasticidade dos finos. Rejeitos provenientes de mineração 

tendem a apresentar quantidade substancialmente maior do que 5% passante na peneira de nº 

200 e apresentar alto potencial à liquefação, principalmente em casos de rejeitos não plásticos 

ou de baixa plasticidade. Terzaghi et al. (1996) também destaca que areias mal graduadas ou 

uniformes tendem a ser mais susceptíveis à liquefação quando comparadas às areias bem 

graduadas. 

 

Com base nestas observações e na análise da granulometria de materiais que sofreram ou não 

liquefação durante a ocorrência de sismos, Tsuchida (1970) propôs um critério para a avaliação 

da susceptibilidade à liquefação com base na distribuição granulométrica do solo, conforme 

ilustra a Figura 2.8. Como pode ser observado, o autor sugeriu dois contornos de curvas 

granulométricas para Solos Mais Suscetíveis à Liquefação (Most Liquefiable Soils) e Solos 

Potencialmente Suscetíveis à Liquefação (Potentially Liquefiable Soil). 

 

Tendo em vista que rejeitos de mineração podem apresentar grande porcentagem de partículas 

finas (na ordem de grandeza de siltes e argilas) com ausência e plasticidade e argilominerais, 

Ishihara (1985) apresentou uma faixa de curvas granulométricas para avaliação da 

susceptibilidade à liquefação de rejeitos de mineração, como mostra a Figura 2.9. 
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Figura 2.8 - Limites de curvas granulométricas para avaliação da susceptibilidade à liquefação de 

solos – Tsuchida (1970) citado em Terzaghi et al. (1996). 

 

 
Figura 2.9 - Limites de curvas granulométricas de rejeitos com baixa resistência à liquefação – 

Ishihara (1985) citado em Terzaghi et al. (1996). 

 

2.7 MÉTODO DE OLSON (2001) 

 

Olson (2001) propôs uma metodologia para o estudo de liquefação em estruturas sujeitas a 

cisalhamento estático. A metodologia proposta pelo autor consiste em três etapas: i) Avaliação 

da Susceptibilidade à Liquefação, ii) Análise do Gatilho à Liquefação e iii) Análise Pós-

Gatilho/Análise de Fluxo por Liquefação. A metodologia foi desenvolvida com base na retro-

análise de 33 casos históricos de ruptura por liquefação e apresenta a vantagem de não 

necessitar de ensaios de laboratório ou fatores de correção parciais para sua implementação, 

como é o caso das metodologias desenvolvidas por Poulos et al. (1985) e Seed e Harder (1990). 
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Para calcular a resistência de pico dos materiais que sofreram liquefação, Olson (2001) dividiu 

os casos históricos de rupturas por liquefação em três categorias: i) ruptura induzida por 

carregamento estático, ii) ruptura induzida por deformação e iii) ruptura induzida por 

carregamento sísmico. Para fins de obtenção da resistência não drenada de pico, apenas os casos 

históricos de rupturas induzidas por carregamento estático podem ser usados, uma vez que a 

tensão cisalhante mobilizada imediatamente anterior à ruptura corresponde à resistência de 

pico. Para ilustrar esse conceito considere a Figura 2.10 que ilustra as três formas de 

carregamento que podem engatilhar a perda de resistência do solo em mobilizações não 

drenadas. 

 

 

Figura 2.10 - Representação esquemática do comportamento de solos arenosos em carregamento não 

drenado – Olson (2001) 

 

O ponto A na Figura 2.10 representa o estado de tensão inicial de um dado ponto do solo, que 

apresenta comportamento contrátil e se encontra em condições saturadas. Esse estado de tensão 

pode ter sido atingido por carregamento drenado, não drenado ou parcialmente drenado. 

Durante a construção ou alteamento de uma barragem, o estado de tensão desse ponto se altera 

deslocando do ponto A para o ponto B (resistência de pico em condições não drenadas), 

considerando que a taxa de carregamento e as condições de drenagem são tais que impliquem 

uma mobilização não drenada no material com potencial à liquefação. Quando a tensão atuante 

nesse ponto atinge a magnitude da resistência de pico do solo, a estrutura do solo colapsa e a 

liquefação pode ser deflagrada, perdendo resistência até atingir a resistência residual ou 

liquefeita (Ponto C). Sendo assim, para os casos de rupturas induzidas por carregamento 

estático, a tensão cisalhante mobilizada no material contrátil imediatamente antes da ruptura 

corresponde à resistência de pico. 

 

A condição de ruptura induzida por deformação é ilustrada na Figura 2.10 por meio da trajetória 
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A-D-C. De maneira análoga ao cenário de carregamento estático, o ponto A representa o estado 

de tensão inicial de um dado ponto do solo, que apresenta comportamento contrátil e se encontra 

em condições saturadas. Para esse mecanismo de ruptura é necessário que a tensão cisalhante 

estática (Ponto A) seja superior à resistência liquefeita do solo (Ponto C). Nesse caso, a tensão 

cisalhante atuante é grande o suficiente para gerar deformações no maciço ou na fundação. Se 

a deformação for grande o suficiente e as condições de contorno forem tais que gerem uma 

condição de carregamento não drenado, o estado de tensão desloca-se do Ponto A para o Ponto 

D, localizado na envoltória de colapso, onde a liquefação pode ser deflagrada. Como pode ser 

observado na Figura 2.10, a tensão cisalhante mobilizada imediatamente anterior à ruptura 

(Ponto D) é inferior à resistência de pico em mobilização não drenada do solo (Ponto B). No 

entanto, segundo Olson (2001), vários casos de rupturas induzidas por deformação, 

particularmente os casos em que a deformação responsável por engatilhar a liquefação ocorre 

simultaneamente ao alteamento da estrutura, apresentaram tensão cisalhante mobilizada 

anterior à ruptura próxima da resistência de pico do material. 

 

De forma análoga à ruptura induzida por deformação, as rupturas induzidas por carregamento 

sísmico geralmente não apresentam condições de tensão anterior à ruptura que se aproximam 

da resistência de pico do solo. Para ilustrar esse modo de falha, considere um elemento do solo 

cujo estado de tensão inicial é representado pelo ponto A’ na Figura 2.10, tendo tensão 

cisalhante estática superior à sua resistência liquefeita. Esse ponto é então submetido a um 

carregamento sísmico ou dinâmico, gerando acúmulo de poropressão suficiente para levá-lo até 

o ponto E, localizado na envoltória de colapso do solo. Como pode ser observado, a tensão 

cisalhante mobilizada imediatamente anterior à ruptura (Ponto E) é inferior à resistência de pico 

do solo em carregamentos não drenados estáticos (Ponto B). 

 

Dos 33 casos históricos de rupturas por liquefação estudados por Olson (2001) 30 deles 

apresentaram informações suficientes das condições pré-ruptura, o que permitiu que as retro-

análises fossem realizadas. No total foram estudados cinco casos de rupturas induzidas por 

carregamento estático, para os quais obteve-se razões de resistência de pico variando de 0,24 a 

0,30. 

 

Além disso, foram estudados pelo autor seis casos de rupturas induzidas por deformação com 

razões de resistência não drenada mobilizadas anteriormente à ruptura variando entre 0,20 e 

0,28. De acordo com as análises realizadas por Olson (2001) três casos de rupturas induzidas 
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por deformação apresentaram condições pré-ruptura que permitiram concluir que a resistência 

mobilizada anterior à ruptura corresponde à resistência de pico. Os demais casos avaliados, 

provavelmente mobilizaram resistências inferiores à resistência de pico imediatamente antes da 

ruptura. 

 

Finalmente, dezenove casos de rupturas induzidas por carregamento sísmico foram reportados 

pelo autor, obtendo-se razões de resistência não drenada mobilizadas anteriormente à ruptura 

da ordem de 0,15 a 0,32. É de se esperar que as razões de resistência não drenadas obtidas por 

retro-análises de rupturas por liquefação induzidas por carregamento sísmico sejam inferiores 

à razão de resistência não drenada de pico. Nos casos em que a tensão cisalhante estática é 

próxima da resistência não drenada de pico, apenas um pequeno carregamento sísmico pode ser 

suficiente para engatilhar a liquefação, sendo esse esforço dinâmico tanto maior quanto maior 

for a distância do estado de tensão in situ para a envoltória de colapso. Como as resistências 

retro-calculadas não correspondem à resistência de pico do material, esses casos históricos não 

foram usados no desenvolvimento das equações para obtenção da razão de resistência de pico. 

 

O primeiro passo no estudo de liquefação sugerido por Olson (2001) é a avaliação da 

susceptibilidade à liquefação, que consiste basicamente na determinação das zonas de materiais 

contráteis em um dado perfil geológico. Olson (2001) estudou diversas metodologias propostas 

na literatura para avaliar a susceptibilidade à liquefação dos solos com base em ensaios SPT e 

endossou a utilização da envoltória sugerida por Fear e Robertson (1995), como mostrado na 

Figura 2.11. A envoltória de Fear e Robertson (1995) foi proposta para avaliar a 

susceptibilidade à liquefação de materiais arenosos a partir de conceitos da teoria de mecânica 

dos solos em estado crítico e ensaios de laboratório. Essa envoltória consegue capturar 

praticamente todos os valores médios dos casos históricos estudados por Olson (2001), exceto 

por um caso. Uma vez que existe uma boa adesão entre teoria, ensaios de laboratório e casos 

históricos de ruptura, Olson (2001) recomendou o uso da envoltória de Fear e Robertson (1995) 

para a avaliação da susceptibilidade à liquefação. De forma análoga ao ensaio SPT, no ensaio 

CPTu a envoltória sugerida por Fear e Robertson (1995) foi recomenda pelo autor, adotando a 

relação qc/N60 = 0,60 para conversão da envoltória, como é mostrado na Figura 2.12. Cabe 

salientar que a relação qc/N60 = 0,60 é um valor típico de solos arenosos e tende a ser menor 

para solos siltosos e argilosos (Robertson e Campanella 1983, Burland e Burbidge 1985, Stark 

e Olson 1995), gerando a necessidade de correção da envoltória nessa faixa de materiais, como 

será abordado adiante. 



 

40 

 

As Equações 2.5 e 2.6 descrevem a envoltória de Fear e Robertson (1995) sugeridas por Olson 

(2001) para os ensaios SPT e CPTu, respectivamente: 

 

(σv0′)Envoltória = 9,5812x10−4[(N1)60]4,7863      (2.5) 

 

(σv0′)Envoltória = 1,1047x10−2(qc1)4,7863      (2.6) 

 

em que: 

 

(N1)60 = Número de golpes do ensaio SPT normalizado e corrigido para 60% da energia teórica 

de queda livre do martelo; 

qc1 = Resistência de ponta normalizada do ensaio CPTu. 

 

Os estudos de liquefação utilizando dados de SPT são comumente expressos em número de 

golpes corrigidos para 60% da energia teórica de queda livre do martelo (N60), conforme 

sugerido por Seed et al. (1985), segundo a Equação (2.7) 

 

N60 = NSPT (
ER

60
)         (2.7) 

 

em que: 

 

NSPT: Número de golpes medido no ensaio SPT; 

ER: Porcentagem de energia utilizada no ensaio SPT (relativa à energia teórica de queda livre 

do martelo). Segundo Schnaid e Odebrecht (2012) os ensaios realizados no Brasil, com 

acionamento manual do martelo, normalmente aplicam energia da ordem de 70% a 80 % da 

energia teórica de queda livre; 

N60: Número de golpes corrigido para 60% da energia teórica de queda livre do martelo; 

 

Os valores de N60 são normalizados para uma tensão de aproximadamente 100kPa (1 atm), 

seguindo a equação sugerida por Liao e Whitman (1986): 

 

(N1)60 = N60. CN = N60. (
Pa

σ′v0
)

n

       (2.8) 
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em que 

 

σ'v0: Tensão vertical efetiva; 

Pa= Pressão atmosférica na mesma unidade de σ'v0; 

n = Expoente adimensional, tipicamente adotado igual a 0,50 para areias (valor adotado por 

Olson, 2001). Como será abordado mais adiante, o expoente “n” varia entre 0,50 (para areias) 

a 1,0 (para solos finos). 

 

Para o ensaio CPTu, Olson (2001) propôs a utilização do fator de correção sugerido por Seed 

et al. (1983) para a normalização da resistência de ponta do ensaio, segundo a Equação 2.9, 

(Kayen et al. 1992): 

 

qc1 = qc. Cq          (2.9) 

 

em que: 

 

Cq =
1,8

0,8+(
σv0

′

Pa
⁄ )

         (2.10) 

 

Importante salientar que a normalização dos parâmetros adotada por Olson (2001) remete à 

abordagem de uma condição equivalente (Reference Condicion Approach). Nessa metodologia 

a resistência obtida em um dado nível de tensão é convertida para uma resistência equivalente 

em um nível de tensão de referência. Usualmente a tensão de referência adotada é um 1atm 

(≈100kPa) e, portanto, os parâmetros convertidos para esse nível de tensão recebem o subscrito 

“1” (i.e., N60 é convertido em N1(60) no ensaio SPT e, de maneira análoga, qc é convertido em 

qc1). 
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Figura 2.11 - Envoltória de Fear e Robertson (1995) sugerida por Olson (2001) para avaliação da 

susceptibilidade à liquefação usando o ensaio Standard Penetration Test (SPT). 

 

 

Figura 2.12 - Envoltória de Fear e Robertson (1995) sugerida por Olson (2001) para avaliação do 

potencial à liquefação usando o ensaio Cone Penetration Test (CPTu). 
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2.8 MÉTODO DE ROBERTSON (2016) 

 

Diversos sistemas de classificação do solo com base nos ensaios do tipo CPT ou CPTu foram 

propostos na literatura durante a década de 1980, utilizando-se parâmetros não normalizados, 

como a resistência de ponta (qc) e a razão de atrito (Rf), além de parâmetros normalizados como 

o parâmetro de poropressão (Bq). Dentre estes métodos os principais são os ábacos sugeridos 

por Douglas e Olsen (1981), Jones e Rust (1982) e Robertson et al. (1986). Dentre os vários 

sistemas de classificação comportamental existentes, a proposta de Robertson et al. (1986) vem 

se consolidando como uma das principais ferramentas utilizada na prática da engenharia 

geotécnica para interpretação dos dados obtidos a partir do ensaio CPTu. Como será mostrado 

adiante, tal sistema de classificação passou por diversas atualizações até chegar no ábaco 

proposto por Robertson (2016). Antes de apresentar o sistema de classificação proposto pelo 

autor, no entanto, algumas considerações a respeito da leitura da poropressão gerada durante o 

processo de cravação do piezocone no solo serão apresentadas. 

 

A leitura da poropressão gerada durante a cravação do cone sofre grande influência da posição 

do elemento filtrante, que pode ser localizado na ponta do cone (posição u1), na base do cone 

(posição u2) ou na luva do cone (posição u3), como mostra a Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 - Localização do elemento filtrante nas posições u1 (ponta do cone), u2 (base do cone) e u3 

(luva do cone) – Lunne et al. (1997). 

 

Como mostrado por Robertson et al. (1986), argilas fissuradas ou altamente pré-adensadas e 
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areias densas apresentam altos valores de poropressão lidos na ponta do cone (u1), ao passo que 

apresentam baixas poropressões (por vezes inferior à poropressão de equilíbrio – u0) quando a 

leitura é feita na base do cone (posição u2). Exceção ocorre em argilas que apresentam 

cimentação ou argilas pré-adensadas com alta sensibilidade, as quais tendem a gerar altos 

valores de poropressão na posição u2 devido ao colapso da estrutura do solo. Argilas 

normalmente adensadas e areias fofas apresentam menor relação u1/u2, da ordem de 1,2, como 

mostra a Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 - Razão da poropressão gerada durante a cravação pela poropressão de equilíbrio (u/u0) em 

função da posição do elemento filtrante (Lunne et al. 1997). 

 

Embora a posição do elemento filtrante seja importante, atualmente há um razoável consenso 

em se tomar a leitura da poropressão na posição u2. Dentre as vantagens dessa posição tem-se 

a proteção contra danos e abrasão do elemento filtrante além de ser a correta posição para 

correção das leituras de resistência de ponta (qc) devido aos efeitos de áreas desiguais. Tais 

efeitos ocorrem devido à geometria interna do cone, em que a poropressão gerada durante a 

cravação (u2) atua em uma pequena área atrás da ponteira cônica e nas extremidades da luva 

lateral, como mostrado na Figura 2.15. Desse modo, a fim de corrigir a leitura de resistência de 

ponta do cone utiliza-se a Equação 2.11. 

 

qt = qc + u2(1 − a)         (2.11) 

 

em que a razão de área do cone (a) é dada por: 
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a = An/Ac          (2.12) 

 

sendo: 

 

An= Área da seção transversal da célula de carga; 

Ac= Projeção da área do cone; 

 

 

Figura 2.15 - Ilustração da aferição de poropressão no ensaio CPTu - Lunne et al. (1997). 

 

A correta determinação da razão de área do cone (a) deve ser feita utilizando câmaras de 

calibração, como mostrado por Lunne et al. (1997). Tipicamente, os equipamentos comerciais 

apresentam a≈0,80 (valor adotado neste trabalho). 

 

A correção do atrito lateral também é um fator importante, como mostrado por Lunne et al. 

(1997). No entanto, para corrigir os efeitos da poropressão no atrito lateral é necessário 

conhecer a leitura de poropressão na posição u3 (poropressão na luva do cone), a qual não é 

usualmente realizada nos piezocones comerciais. Robertson (1990) sugere que o efeito da 

correção do atrito lateral possa ser desconsiderado, desde que a luva do cone apresente áreas 

transversais iguais em suas extremidades (i.e., Ast=Asb na Figura 2.15). As correções 

mencionadas são praticamente irrelevantes em solos arenosos, que apresentam altos valores de 

qc e baixas leituras de poropressão na cravação. No entanto, em solos argilosos e fofos, a 

correção se torna extremamente relevante, devido aos baixos valores de qc e alta geração de 
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poropressão durante a cravação. 

 

A proposta original do sistema de classificação apresentada por Robertson et al. (1986) foi 

atualizada por Robertson (1990) para introdução da resistência de ponta normalizada (Qt) e da 

razão de atrito normalizado (Fr), conforme as Equações 2.13 e 2.14: 

 

Qt =
qt−σv0

σv0
′           (2.13) 

 

Fr =
fs

qt−σv0
× 100%         (2.14) 

 

Os parâmetros normalizados são utilizados para contemplar o ganho de resistência do solo com 

o aumento das tensões confinantes, já que os parâmetros obtidos no ensaio CPTu (qc, fs e u2) 

tendem a aumentar com a profundidade. 

 

Jefferies e Davies (1993) introduziram o índice de classificação comportamental do solo (Ic), a 

fim de delimitar os contornos entre os diferentes tipos de solos no ábaco de classificação 

comportamental sugerido por Jefferies e Davies (1991). O índice Ic representa o raio de círculos 

concêntricos no ábaco proposto pelos autores. Robertson e Wride (1998) modificaram a 

definição de Ic para aplicar ao sistema de classificação proposto por Robertson (1990) conforme 

a Equação 2.15. 

 

Ic(R&W) = √[(3,47 − log Qt)2 + (log Fr + 1,22)2]     (2.15) 

 

Na Equação 2.15, o subíndice R&W é utilizado para distinguir o parâmetro Ic atualizado por 

Robertson e Wride (1998) daquele proposto originalmente por Jefferies e Davies (1993), como 

sugerido por Jefferies e Been (2016). A Figura 2.16 mostra os contornos de Ic(R&W) no ábaco 

proposto por Robertson (2009). 

 

Robertson (2009) também atualizou a equação para determinação da resistência de ponta 

normalizada do cone (Qtn) introduzindo um expoente que varia para cada tipo de solo, como 

mostra a Equações (2.16). Como pode ser observado nesta equação, o autor também utiliza uma 

tensão de referência de 1atm (≈100 kPa), de maneira análoga a Olson (2001). 
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Qtn = [
(qt−σv0)

pa
] (

pa

σv0
′ )

n

   (2.16) 

 

O expoente n é obtido por meio do índice de classificação comportamental do solo, como 

indica a Equação 2.17. 

 

𝑛 =  0,381𝐼𝑐 + 0,05 (
𝜎𝑣0

′

𝑝𝑎
) − 0,15 ≤ 1   (2.17) 

 

 
Figura 2.16 - Contornos do índice de classificação comportamental do solo (Ic) plotados no ábaco Qtn 

– Fr (Robertson 2009). 

 

Robertson (2009) sugere que um processo iterativo seja necessário para determinação de Qtn, 

uma vez que existe uma interdependência entre os parâmetros Qtn, Ic(R&W) e n. Os contornos do 

expoente (“n”) no ábaco sugerido por Robertson (2009) são apresentados na Figura 2.17, 

considerando σ’v0/Pa=1,0. Como pode ser observado, o coeficiente “n” é da ordem de 0,50 para 

solos arenosos e próximo de 1,0 para solos finos. 

 

Robertson and Wride (1998) sugeriram o valor de Ic(R&W) = 2,60 para ser adotado como critério 

de divisão entre solos que apresentam comportamento argiloso (clay-like) e arenoso (sand-like). 
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Figura 2.17 - Isolinhas do expoente “n” (considerando σ’v0/Pa=1,0) plotadas no ábaco Qtn – Fr 

(Robertson 2009). 

 

Robertson (2010) sugeriu a correção da resistência de ponta normalizada (Qtn) para obtenção 

da resistência de ponta equivalente à de areais limpas (Qtn,cs – equivalent clean sand cone 

resistance), segundo as Equações 2.18, 2.19 e 2.20 a seguir: 

 

Qtn,cs = KcQtn   (2.18) 

 

em que: 

 

Kc= fator de correção (função da fração de finos, mineralogia e plasticidade). 

 

sendo: 

 

𝐾𝑐  =  1 𝑠𝑒 𝐼𝑐 ≤ 1,64   (2.19) 

 

𝐾𝑐 =  5,581𝐼𝑐
3 − 0,403𝐼𝑐

4 − 21,63𝐼𝑐
2 + 33,75𝐼𝑐 − 17,88 𝑠𝑒 𝐼𝑐 > 1,64   (2.20) 

 

Robertson (2010) dividiu os casos históricos de ruptura por liquefação apresentados por Olson 

(2001), bem como três novos casos introduzidos pelo autor, em Classes A, B, C, D e E, com 

base na confiabilidade dos dados de ensaios CPT disponíveis. Os casos denominados de Classe 
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A são aqueles em que os ensaios do tipo CPT realizados permitiram a determinação do atrito 

lateral (fs) e da resistência de ponta (qc). Os casos classe B são aqueles em que ensaios de CPT 

mecânico estavam disponíveis, apenas com leituras de resistência de ponta (qc). Classes C, D e 

E não possuem dados de ensaios CPT, possuindo apenas dados de ensaios SPT, densidade 

relativa (Dr) e dados estimados, respectivamente. 

 

Robertson (2010) apresentou todos os casos de ruptura por liquefação denominados Classe A 

plotados no espaço Qtn-Fr, considerando os valores de Qtn e Fr dentro da faixa do valor médio 

±1 desvio padrão (i.e., aproximadamente 70% dos dados) para os materiais em que a liquefação 

ocorreu. O autor observa que estes casos ficam abaixo do contorno Qtn,cs=70 e, sendo assim, 

sugere o uso do contorno Qtn,cs= 70 como critério para dividir os materiais em contráteis 

(Qtn,cs<70) e dilatantes (Qtn,cs>70), como mostra a Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18 - Faixa de valores (média ± 1 desvio padrão) dos casos de ruptura por liquefação 

denominados Classe A e contorno Qtn,cs=70 - (Robertson 2010) 

 

Robertson (2016) atualizou o sistema de classificação comportamental normalizado 

(Normalized Soil Behaviour Type - SBTn) sugerido por Robertson (2009) introduzindo 

descrições comportamentais para cada grupo em detrimento às descrições que remetem às 

características físicas do solo (como granulometria e plasticidade). Na atualização o autor 

ressalta a distinção entre os sistemas de classificação com base em granulometria e plasticidade, 
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como o Sistema Unificado de Classificação de Solos (Unified Soil Classification System - 

USCS) e o sistema de classificação baseado em características comportamentais do solo, como 

o SBTn. 

 

Robertson (2016) modificou o índice de classificação comportamental do solo para um formato 

hiperbólico, definido pela Equação 2.21: 

 

IB = 100(Qtn + 10)/(QtnFr + 70)       (2.21) 

 

Com a nova classificação, o autor divide o ábaco em regiões de materiais que apresentam 

comportamento típico de solos argilosos (Clay-like behavior), comportamento típico de solos 

arenosos (Sand-like behavior) ou um comportamento transicional entre os dois (Transitional), 

o que vai ao encontro do sugerido por Idriss e Boulanger (2008). No mesmo ábaco, Robertson 

(2016) incluiu o contorno CD=70 (Contractive-Dilative), sugerido para representar a divisão 

entre solos que apresentam comportamento contrátil e dilatante a grandes deformações. O 

contorno CD=70 foi elaborado utilizando o contorno Qtn,cs = 70, sugerido por Robertson (2010) 

com a incorporação do contorno de OCR=4 na região de materiais transicionais e argilosos 

(Transitional e Clay-Like). Dessa forma o autor utiliza de dois artifícios distintos para 

determinar o estado do solo: i) por meio do OCR para solos finos e ii) por meio do Qtn,cs para 

solos granulares. Como mostrado por Robertson (2010) os contornos de Qtn,cs são 

essencialmente contornos de parâmetro de estado (ψ). O autor também atualizou o contorno da 

região de solos argilosos contráteis com alta sensibilidade, adotando para isso o critério de St>3. 

O contorno CD=70 pode ser descrito pela Equação 2.22: 

 

CD = 70 = (Qtn − 11)(1 + 0,06Fr)17      (2.22) 

 

Como pode ser observado na Figura 2.19, o sistema de classificação comportamental sugerido 

por Robertson (2016) é baseada em dois índices. O primeiro índice se refere ao tipo de material, 

do ponto de vista comportamental, sendo S uma abreviação para Sand-Like (IB>32), C uma 

abreviação para Clay-Like (IB<22) e T uma abreviação para Transitional (22< IB <32). O 

segundo índice se refere à dilatância do material (tendência de variação de volume durante o 

cisalhamento), podendo ser contrátil (CD<70), ao qual o índice C é atribuído, ou dilatante 

(CD>70), ao qual o índice D é atribuído. 
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Para efeitos de estudos de liquefação, cabe salientar que nem todos os solos contráteis 

apresentam perda de resistência a baixas deformações (Strain-Softening) e nem todos os solos 

que apesentam comportamento de Strain-Softening apresentam alta fragilidade, como 

destacado por Robertson (2017). 

 

 

Figura 2.19 - Sistema de Classificação Comportamental Normalizado sugerido por Robertson (2016). 

 

2.9 MÉTODO DE PLEWES ET AL. (1992) 

 

Como mostrado por Jefferies e Been (2016) a determinação do parâmetro de estado (ψ) a partir 

dos resultados do ensaio CPT requer a resolução de uma equação inversa. A resistência à 

cravação do cone depende de diversos parâmetros do solo, como a sua rigidez (Ir=G/p0), o 

parâmetro de estado (ψ), as tensões efetivas horizontais (σh’) e verticais (σ’v), dentre outros. 

Dessa forma, a relação entre Qp (resistência de ponta normalizada pela tensão efetiva média) e 

as propriedades do solo pode ser expressa pela Equação 2.23: 

 

Qp = f(ψ, G, σv
′ , Μ, … )        (2.23) 

 

Qp =
(qt−p0)

p0
′           (2.24) 

 

em que: 
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G = Módulo Cisalhante; 

ψ = Parâmetro de estado; 

σ’v= Tensão vertical efetiva; 

Μ = Razão de atrito crítico (i.e., inclinação da linha de estado crítico no espaço p’ - q dada por 

M=qc/p’c, sendo qc e p’c as invariantes de tensões no estado crítico); 

Qp = Resistência de ponta normalizada pela tensão efetiva média. 

 

As invariantes de tensões octaédricas (q, p0 e p’0), considerando a condição axissimétrica de 

tensões (i.e., σ’2 = σ’3), são dadas pelas Equações 2.25, 2.26 e 2.27 

 

P0
′ =

(σ1
′ +2σ3

′ )

3
= σoct

′          (2.25) 

 

p0 =
(σ1+2σ3)

3
= σoct         (2.26) 

 

q = q′ = σ1 − σ3 = σ1
′ − σ3

′ =
3τoct

′

√2
       (2.27) 

 

Determinar o parâmetro de estado (ψ) a partir da resistência de ponta do ensaio CPT, portanto, 

requer a resolução de uma equação inversa, como mostrado pela Equação 2.28: 

 

Ψ = f −1(Qp, G, σv
′ , M, … )        (2.28) 

 

Usando a teoria de expansão da cavidade, Jefferies e Been (2016) mostraram que a equação 

inversa a ser determinada possui o formato da Equação 2.29: 

 

ψ =
− ln(

Qp
k

⁄ )

m
          (2.29) 

 

em que k e m são os parâmetros de inversão que dependem da rigidez do solo e de parâmetros 

de estado crítico, como a inclinação da linha do estado crítico (λ). 

 

Como pode ser observado pela Equação 2.29, Jefferies e Been (2016) adotam a normalização 

da resistência de ponta utilizando a tensão efetiva média e não a tensão vertical efetiva, como 

utilizado por Robertson (1990) e Olson (2001). Os efeitos das tensões horizontais e verticais 
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são discutidos por Clayton et al. (1985), citado por Jefferies e Been (2016). Por meio da 

realização de ensaios em solos arenosos utilizando câmaras de calibração e um Penetrômetro 

Dinâmico, os autores avaliaram os efeitos da variação da tensão vertical e horizontal no ganho 

de resistência do solo. Como mostrado na Figura 2.20 e Figura 2.21, o efeito do incremento da 

tensão horizontal é duas vezes mais pronunciado que o efeito do incremento da tensão vertical, 

o que corrobora a necessidade de normalização utilizando a tensão efetiva média, p’.  

 

A dificuldade para a normalização da resistência de ponta utilizando a tensão efetiva média, 

está associada à incerteza no conhecimento das tensões horizontais. Embora seja possível a 

determinação do coeficiente de empuxo no repouso (K0) com base em ensaios de campo, como 

o ensaio DMT, as correlações existentes, especialmente no caso de materiais arenosos, ainda 

carecem de validação e utilizam de coeficientes subjetivos, como mostrado por Marchetti et al. 

(2001) e Sosnoski (2016). 

 

 

Figura 2.20 - Efeito do incremento da tensão vertical efetiva na resistência à cravação de um 

Penetrômetro Dinâmico – Clayton et al. (1985) citado por Jefferies e Been (2016). 



 

54 

 

 

Figura 2.21 - Efeito do incremento da tensão horizontal efetiva na resistência à cravação de um 

Penetrômetro Dinâmico – Clayton et al. (1985) citado por Jefferies e Been (2016). 

 

Para validar a Equação 2.29 e obter os parâmetros de inversão “k” e “m”, são necessários 

estudos em câmaras de calibração (Calibration Chambers – CC). As câmaras de calibração 

funcionam de forma análoga aos ensaios triaxiais, com a diferença de que essas câmaras 

geralmente possuem diâmetro da ordem de 1,0m. Nessas estruturas, areais são depositadas com 

índices de vazios conhecidos e podem ser submetidas a diferentes estados de tensão. Na 

sequência, o ensaio CPT é realizado dentro da câmara de calibração para que correlações 

possam ser desenvolvidas entre a resistência à penetração do ensaio CPT e as propriedades 

geotécnicas dos materiais ensaiados. A Figura 2.22 mostra um exemplo de câmara de 

calibração. 

 

Jefferies e Been (2016) apresentaram os resultados de estudos em câmaras de calibração para 

13 areais para as quais as linhas de estado crítico também foram determinadas. A distribuição 

granulométrica para 12 dessas areias é apresentada na Figura 2.23. Como pode ser observado 

nesta figura, a maior parte dos solos estudados são areais uniformes, sendo avaliado apenas um 

caso que apresenta fração fina (Yatesville silty sand). A ausência de solos (especialmente 

rejeitos) estudados em câmaras de calibração para determinação dos coeficientes de inversão 

“k” e “m” evidencia uma das principais limitações do método, que será aplicado neste trabalho 

em um rejeito silto-arenoso. 
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Figura 2.22 - Exemplo de Câmara de Calibração – Jefferies e Been (2016). 

 

 

Figura 2.23 - Curvas de distribuição granulométrica para areias ensaiadas em câmaras de calibração – 

(Jefferies e Been 2016). 

 

Os estudos em câmaras de calibração corroboram a relação entre Qp e ψ (Equação 2.29), como 

pode ser visto na Figura 2.24. Os autores propõem que os parâmetros de inversão “k” e “m” 

sejam obtidos a partir de correlações com a inclinação da linha de estado crítico (λ10), como 
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apresentado na Figura 2.25 e descrito nas Equações 2.30 e 2.31. 

 

 

Figura 2.24 - Relação entre Qp e ψ para diferentes areais utilizando estudos em câmaras de calibração 

– (Jefferies e Been 2016). 

 

 

Figura 2.25 - Parâmetros de Inversão do CPT versus inclinação da linha de estado crítico, λ10 – 

(Jefferies e Been 2016). 
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k = 8 +
0,55

λ10−0,01
         (2.30) 

 

m = 8,1 − 2,3 log λ10         (2.31) 

 

Como pode ser observado na Figura 2.25 o ajuste proposto pelos autores não apresenta boa 

aderência à areia siltosa Yatesville, único solo que se aproxima do rejeito que será avaliado 

neste trabalho em termos de distribuição granulométrica. Este exemplo serve para enfatizar as 

incertezas presentes nos métodos existentes, especialmente quando a aplicação é feita em 

rejeitos de mineração. 

 

Jefferies e Been (2016) mostraram que os parâmetros “k” e “m” são também funções do índice 

de rigidez do solo (Ir=G/p0) (Figura 2.26), além de dependerem de parâmetros do estado crítico, 

como a inclinação da linha de estado crítico nos espaços: i) p’ - e (denominado λ ou λ10) e ii) 

p’ - q (denominado Μ). Os autores também mostraram que as constantes dependem de diversos 

parâmetros de estado crítico do modelo Norsand. 

 

 

Figura 2.26 - Relação entre as constantes “k” e “m” e a rigidez do solo (Ir=G/p0) - (Jefferies e Been 

2016). 

 

Shuttle e Cunning (2007) mostraram, utilizando o modelo Norsand e a teoria de expansão de 

cavidade, que no caso de cravações não drenadas (i.e., em que há geração de excesso de 

poropressão durante a cravação) a Equação 2.32 deve ser utilizada para a determinação do 

parâmetro de estado: 
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Qp(1 − Bq) + 1 = k̅e−m̅ψ        (2.32) 

 

Em que k̅ e m̅ são constantes semelhantes a “k” e “m” (essas últimas só se aplicam em casos 

de cravações drenadas, isto é, sem geração de excesso de poropressão). 

 

Jefferies e Been (2016) apresentam duas alternativas para calcular o parâmetro de estado a partir 

do ensaio CPTu: 

 

1. Determinar experimentalmente as propriedades de estado crítico do solo e utilizar a 

teoria de expansão da cavidade com o modelo NorSand (que deve ser adaptado para 

comportamentos não drenados conforme sugerido por Shuttle e Cunning, 2007) para 

determinar as constantes k e m (ou k̅ e m̅ em caso de cravações não drenadas); 

 

2. Utilizar metodologias que relacionam os parâmetros de estado crítico aos dados 

comportamentais do ensaio CPTu. Segundo o autor, esse método deve ser adotado 

apenas como uma avaliação preliminar (screening-level assessment). Essa metodologia, 

que faz uso dos ábacos de classificação comportamental, será adotada no presente 

trabalho. 

 

Jefferies e Been (2016) sugerem o uso da Equação 2.32 para o cálculo do parâmetro de estado, 

uma vez que a Equação 2.29 se aplica apenas a solos arenosos, cuja cravação ocorre sem 

geração de excesso de poropressão. Os autores sugerem que a determinação dos parâmetros de 

inversão efetivos k̅ e m̅ seja feita por meio de correlações com a inclinação da linha de estado 

crítico (Μ e λ10) como mostrado na Figura 2.27 e descrito nas Equações 2.33 e 2.34. 

 
k̅

M
= 3 +

0,85

λ10
          (2.33) 

 

m̅ = 11,9 − 13,3λ10         (2.34) 
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Figura 2.27 - Relação entre os parâmetros de inversão efetivos �̅� e �̅� e os parâmetros de estado crítico 

λ10 e Μ – (Jefferies e Been 2016). 

 

A Figura 2.27, de forma análoga à Figura 2.25, mostra que o ajuste proposto pelos autores para 

a determinação do coeficiente de inversão m̅ não apresenta boa aderência às argilas e ao solo 

areno-siltoso (Yatesville) avaliado. 

 

Para determinação da inclinação da linha de estado crítico (λ10), Jefferies e Been (2016) 

sugerem o uso da equação desenvolvida por Plewes et al. (1992) com incorporação de novos 

dados apresentados por Reid (2012), como mostra a Figura 2.28. 

 

λ10 =
F

10
          (2.35) 

 

Em que F é a razão de atrito normalizada, definida como: 

 

F =
fs

(qt−σv0)
× 100%         (2.36) 
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Figura 2.28 - Relação entre a inclinação da linha de estado crítico (λ10) e a razão de atrito normalizada 

(F). 

 

Os contornos de parâmetro de estado calculados conforme metodologia acima, podem ser 

apresentados no ábaco de classificação comportamental sugerido por Jefferies e Davies (1991) 

e atualizado por Jefferies e Been (2016), como mostrado na Figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29 - Ábaco de classificação comportamental apresentado por Jefferies e Been (2016) com 

contornos do parâmetro de estado conforme metodologia de Plewes et al. (1992). 
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O índice de classificação comportamental do solo (Ic) apresentado na Figura 2.29 segue a 

definição de Jefferies e Davies (1993), conforme Equação 2.37: 

 

Ic = √(3 − log(Q(1 − Bq) + 1))
2

+ (1,5 + 1,3 log(F))2    (2.37) 

 

em que: 

 

Q é a resistência de ponta normalizada pela tensão vertical efetiva: 

 

Q =
(qt−σv0)

σv0
′           (2.38) 

 

Bq é o parâmetro de poropressão: 

 

Bq =
(u−u0)

(qt−σv0)
          (2.39) 

 

A relação entre os parâmetros Qp e Q é expressa pela Equação 2.40 

 

Qp =
3Q

(1+2K0)
          (2.40) 

 

em que K0 é a razão de tensões geostáticas, conforme Equação 2.41 

 

K0 =
σh

′

σv
′           (2.41) 

 

2.10 MÉTODO DE SHUTTLE E CUNNING (2008) 

 

Shuttle e Cunning (2007) apresentaram um estudo detalhado de simulações em elementos 

finitos utilizando a teoria de expansão da cavidade e o modelo Norsand para determinar o 

parâmetro de estado de um rejeito siltoso bastante contrátil (Rose Creek Tailings). O trabalho 

apresentado por Shuttle e Cunning (2007) gerou uma discussão bastante enriquecedora com 

Peter K. Robertson (Robertson, 2008 e Shuttle e Cunning, 2008) a respeito do critério sugerido 

pelos autores para dividir o ábaco de classificação comportamental em duas classes: i) solos 
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que apresentam comportamento contrátil (strain softening) e ii) Solos que apresentam 

comportamento dilatante (strain hardening). Shuttle e Cunning (2008) mostraram que o 

contorno de ψ=-0,05 deve ser adotado para a divisão das duas classes de comportamento (i.e., 

solos que apresentam ψ>-0,05 têm comportamento contrátil). Com base nos resultados obtidos 

para o rejeito siltoso estudado (Rose Creek tailings) e de resultados de estudos em câmaras de 

calibração com solos arenosos (Ticino Sand), Shuttle e Cunning (2008) sugeriram o contorno 

apresentado na Figura 2.30 para dividir o ábaco da Figura 2.29 entre solos que apresentam 

comportamento contrátil e dilatante. 

 

 

Figura 2.30 - Ábaco de classificação comportamental apresentado por Jefferies e Been (2016) com 

critério de divisão entre solos contráteis e dilatantes sugerido por Shuttle e Cunning (2008). 

 

Shuttle e Cunning (2008) não apresentaram a equação que descreve o contorno sugerido para 

separar as regiões de solos que apresentam comportamento contrátil e dilatante. É sugerido, 

neste trabalho, que a Equação 2.42, desenvolvida para utilização em trabalhos acadêmicos, seja 

adotada para representar o critério de Shuttle e Cunning (2008): 
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[Q(1 − Bq) + 1]
Envoltória

= 2,35 +
93,15

(1+(
F

25,40
)

0,634
)

9,93    (2.42) 

 

O ábaco apresentado na Figura 2.30 tem sido utilizado em inúmeras aplicações práticas de 

engenharia, como no estudo de ruptura da barragem norte do sistema de disposição de rejeitos 

da Cadia Valley Operations (Jefferies et al. 2019). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O capítulo 2 deste trabalho se destinou a apresentar os principais conceitos de Mecânica dos 

Solos em Estado Crítico bem como os métodos adotados para a avaliação da susceptibilidade à 

liquefação. O critério de susceptibilidade à liquefação apresentado por Terzaghi et al. (1996), 

com base na distribuição granulométrica dos grãos será aplicado como critério preliminar e não 

para determinar ou mapear regiões susceptíveis à liquefação no material estudado. O autor 

entende que a caracterização geotécnica do solo, com determinação da distribuição 

granulométrica dos grãos e Limites de Atterberg é importante e deve ser mantida em 

complemento aos ensaios de campo nos estudos de susceptibilidade à liquefação. 

 

Os demais métodos apresentados utilizam correlações com ensaios de campo, mais 

especificamente com o ensaio Cone Penetration Test (CPTu). No caso do método de Olson 

(2001) a envoltória sugerida pelo autor apresenta limitações para aplicação em solos de alta e 

média compressibilidade como abordado por Olson (2009). Para esse método foi desenvolvida 

uma metodologia com o intuito de corrigir a envoltória original sugerida pelo autor e permitir 

a sua aplicação em solos de diferentes compressibilidades. 

 

Para que fosse possível utilizar a envoltória sugerida por Shuttle e Cunning (2008) buscou-se 

desenvolver neste trabalho uma equação que represente o contorno apresentado pelos autores. 

Implementado desta forma, passa a ser possível a avaliação do comportamento do rejeito em 

profundidade com o objetivo de identificar a regiões de comportamento contrátil. 

 

No item 3.2 as principais características geotécnicas do rejeito são apresentadas. A campanha 

de caracterização desse rejeito consistiu na realização de ensaios de laboratório em amostras 

coletadas com amostradores do tipo Shelby e Denison em diferentes profundidades ao longo de 

furos de Sondagens Mistas (sondagens a percussão no rejeito e sondagens rotativas na fundação 

da barragem). 

 

O item 3.3 irá se dedicar à introdução da metodologia sugerida neste trabalho para promover a 

correção da envoltória de susceptibilidade à liquefação de Olson (2001) para solos de média e 

alta compressibilidade. 
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Por fim, no item 3.4 será apresentada a metodologia utilizada neste trabalho para 

implementação do critério de susceptibilidade à liquefação sugerido por Shuttle e Cunning 

(2008). Os demais métodos (Plewes et al., 1992 e Robertson, 2016) serão implementados 

utilizando as equações sugeridas pelos respectivos autores, conforme apresentado no Capítulo 

2. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO REJEITO 

 

Foram realizados os seguintes ensaios para a caracterização do rejeito: i) Distribuição 

granulométrica dos grãos, segundo ASTM D422, ii) Determinação do teor de umidade do solo 

(ABNT NBR 6457:2016), iii) Determinação do Limite de Liquidez (ABNT NBR 6459:2016) 

e Limite de Plasticidade (ABNT NBR 7180:2016), iv) Determinação da densidade real dos 

grãos do solo (Gs), conforme (ABNT NBR 6458:2016) e v) Determinação da massa específica 

úmida e massa específica seca, conforme (ABNT NBR 10838 1988). 

 

As curvas de distribuição granulométrica das amostras coletadas no rejeito estão apresentadas 

na Figura 3.1. Como pode ser observado, a fração fina, passante na peneira de #200, varia de 

65% a 95%, sendo que aproximadamente 5% do rejeito apresenta diâmetro inferior a 5μm, 

correspondente à fração argila, de acordo com ASTM D422. Em termos de valores médios, 

cerca de 17% da massa do rejeito é constituída de fração areia, predominantemente areia fina, 

passante na peneira de #40 (0,425mm) e retido na peneira de #200 (0,075mm). A fração fina 

(passante na peneira de #200) corresponde a cerca de 83% do rejeito, sendo que essa fração 

pode ser dividida em 79% de silte e 4% de fração argila. Além disso, o D50 médio do rejeito é 

de 0,056mm, o que corresponderia a uma relação qc/N60 da ordem de 0,35 de acordo os 

resultados apresentados por Robertson e Campanella (1983). 

 

Embora o rejeito apresente quantidade significativa de partículas com diâmetro inferior a 

0,075mm, a fração fina não apresenta plasticidade, conforme observado nos ensaios para 

determinação dos Limites de Atterberg. 

 

O resumo dos resultados obtidos na campanha de caracterização do rejeito está apresentado na 

Tabela 3.1. Como pode ser observado, o rejeito possui teor de umidade médio de 21,4% e 

densidade real dos grãos (Gs) média igual a 3,8. O peso específico natural médio do rejeito (γ) 

é 23,4kN/m³ e o peso específico seco médio (γd) é 19,4kN/m³. O índice de vazios do rejeito foi 
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determinado de forma indireta, utilizando a Equação 3.1: 

 

e =
Gsγw

γd
− 1          (3.1) 

 

 

Figura 3.1 - Distribuição granulométrica determinada a partir das amostras coletadas no rejeito – 

ASTM D422. 

 

O valor médio do índice de vazios obtido por meio da Equação 3.1 é de 0,93. A Figura 3.2 

mostra a distribuição do índice de vazios em profundidade. Como pode ser observado, os 

valores apresentam grande dispersão e não apresentam uma tendência clara de redução com a 

profundidade. 

 

 

Figura 3.2 - Índice de vazios em profundidade – Valores determinados de acordo com a Equação 3.1. 
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Tabela 3.1 - Resumo da campanha de caracterização do rejeito. 

Amostra z (m) 
w 

(%) 
Gs 

γ 

(kN/m³) 
γ

d 

(kN/m³) 
e LL IP 

Passante 

na #200 

(%) 

D
50

 

(mm) 
AM-01 9 a 10 27,5 3,6 23,7 18,6 0,92 N/P N/P 91,1 0,052 
AM-02 14 a 15 31,7 3,6 21,5 16,4 1,15 N/P N/P 90,6 0,049 
AM-03 19 a 20 24 3,5 22,1 17,8 0,94 N/P N/P 75,1 0,061 
AM-04 24 a 25 26,5 3,7 21,9 17,6 1,04 25 N/P 89,0 0,054 
AM-05 29 a 30 18,7 4,2 23,5 19,7 1,08 N/P N/P 87,8 0,055 
AM-06 4 a 5 15,2 3,6 19,8 17,4 1,01 N/P N/P 64,7 0,060 
AM-07 9 a 10 15,2 3,8 22,3 19,5 0,90 N/P N/P 72,1 0,061 
AM-08 14 a 15 24,8 3,7 21,7 17,9 1,03 N/P N/P 94,3 0,035 
AM-09 19 a 20 25 3,7 23,3 19,3 0,87 N/P N/P 87,9 0,053 
AM-10 24 a 25 19,6 4,2 24,8 20,9 0,95 N/P N/P 66,8 0,063 
AM-11 29 a 30 26,6 3,7 21,7 17,4 1,09 28 7 91,0 0,060 
AM-12 34 a 35 16,0 3,7 26,0 22,4 0,62 N/P N/P 81,3 0,060 
AM-13 39 a 40 20,2 4,1 22,9 18,7 1,16 N/P N/P 79,7 0,062 
AM-14 44 a 45 15,1 3,9 26,6 23,3 0,62 N/P N/P 78,8 0,059 
AM-15 54 a 55 18,4 3,6 23,3 19,5 0,82 N/P N/P 91,1 0,063 
AM-16 59 a 60 16,9 3,8 26,5 23,3 0,62 N/P N/P 88,1 0,052 

AM-17 34 a 

34,80 19,8 4,1 23,7 19,7 1,04 N/P N/P 79,1 0,052 

AM-18 9 a 10 20,1 3,9 23,9 19,8 0,93 N/P N/P 79,9 0,061 
AM-19 29 a 30 22,7 3,8 25,6 20,7 0,81 N/P N/P 83,4 0,057 
AM-20 34 a 35 24,0 3,9 22,7 18,1 1,09 23 N/P 84,7 0,057 

  21,4 3,8 23,4 19,4 0,93 N/P N/P 82,8 0,056 

z (m) – Profundidade; w(%) – Teor de umidade; Gs - Densidade real dos grãos 
γ (kN/m³) – Peso Específico Natural; γd (kN/m³) – Peso Específico Seco; e – Índice de Vazios in-situ 

LL – Limite de Liquidez; IP – Índice de Plasticidade; D50 (mm) – Diâmetro Médio dos Grãos; 

 

Utilizando o Sistema Unificado de Classificação de Solos (Unified Soil Classification System – 

ASTM D2487 - 17) o rejeito é classificado como “silte com areia” (Silt with Sand), tendo o 

símbolo de grupo ML (silte de baixa plasticidade). 

 

3.3 CORREÇÃO DA ENVOLTÓRIA DE FEAR E ROBERTSON (1995) SUGERIDA POR 

OLSON (2001) 

 

A envoltória de susceptibilidade à liquefação sugerida por Olson (2001) e apresentada na Figura 

2.12 utiliza a resistência de ponta normalizada do ensaio CPTu como forma de quantificar a 
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compacidade do solo, i.e., solos com maior densidade relativa possuem maior resistência à 

cravação no ensaio CPTu o que tende a fazer com esses solos se situem do lado dilatante da 

envoltória sugerida, aderente ao comportamento esperado para esses materiais. No entanto, é 

sabido que solos com a mesma densidade relativa podem apresentar diferentes resistências de 

ponta no ensaio CPTu devido à sua compressibilidade. 

 

Por meio de estudos realizados em câmaras de calibração, Robertson e Campanella (1983) 

apresentaram a relação entre a resistência de ponta e a tensão vertical efetiva para três areais de 

diferentes compressibilidades (Monterey, Ticino e Hilton Mines), como mostra a Figura 3.3. O 

estudo foi realizado para duas condições de compacidade diferentes, correspondendo a 

densidades relativas (Dr) de 40% e 80%. Os resultados obtidos pelos autores evidenciam o fato 

de que para uma dada densidade relativa e tensão de confinamento, solos que possuem alta 

compressibilidade apresentam menores resistências à cravação no ensaio CPTu quando 

comparado com solos de média ou baixa compressibilidade. 

 

 

Figura 3.3 - Efeito da compressibilidade na resistência de ponta do ensaio CPTu – Robertson e 

Campanella (1983). 

 

Olson (2009) propôs o uso da inclinação da linha de estado crítico (λ10) para contemplar o efeito 

da compressibilidade do solo na envoltória de susceptibilidade à liquefação de Fear e Robertson 
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(1995) sugerida por Olson (2001), como apresentado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Envoltória separando comportamento contrátil e dilatante para solos arenosos de baixa, 

média e alta compressibilidade baseado na resistência de ponta corrigida do ensaio CPTu – Olson 

(2009). 

 

Como pode ser observado, a envoltória original proposta por Olson (2001) é adequada para 

solos arenosos de baixa compressibilidade e à medida em que o solo se torna mais compressível 

(associado a valores maiores de inclinação da linha de estado crítico) faz-se necessário a 

correção da envoltória original proposta pelo autor. Na Figura 3.4 o valor de λ10 da ordem de 

0,03 foi adotado para materiais de baixa compressibilidade enquanto os materiais de 

compressibilidade média e alta estão representados por valores de λ10 da ordem de 0,06 e 0,17, 

respectivamente. Como sugerido pelo rejeito arenoso denominado Hilton Mines na Figura 3.3, 

rejeitos de mineração tendem a ser mais compressíveis que depósitos naturais de areias 

quartzosas (Monterey Sand). De fato, a Tabela 3.2, mostra os valores de alguns parâmetros 

geotécnicos de rejeitos arenosos e siltosos obtidos por Jefferies e Been (2016). Como pode ser 

observado, os valores de λ10 variam de 0,020 (baixa compressibilidade) a 0,17 (alta 

compressibilidade) e são predominantemente maiores do que 0,03. Olson (2009) sugere que o 

valor da inclinação da linha de estado crítico seja determinado em projeto para refinar a 

classificação de susceptibilidade à liquefação, o que tende a reduzir a quantidade de rejeitos 

com potencial à liquefação caso o rejeito tenha compressibilidade média a alta. 



 

70 

 

Tabela 3.2 - Propriedades de rejeitos arenosos e siltosos - Jefferies e Been (2016) 

Rejeitos Arenosos e 

Siltosos 

D50 

(mm) 

Fração 

de 

Finos 

(%) 

emáx emin Gs Γ1 λ10 MTxC 

Hilton Mines 0,200 2,5 1,050 0,620 - 1,315 0,170 1,42 

Highland Valley copper 0,200 8 1,055 0,544 2,66 0,980 0,068 - 

Faro lead-zinc 0,100 30 0,990 0,556 4,48 0,921 0,082 1,19 

Faro lead-zinc 0,050 65 2,017 0,837 3,97 1,076 0,159 1,20 

Sudbury (nickel) 0,115 35 1,032 0,537 3,03 0,938 0,112 1,45 

Sudbury (nickel) 0,050 65 - - 2,98 0,868 0,108 1,45 

Syncrude oil sand tailings 0,207 3,5 0,898 0,544 2,64 0,860 0,065 1,33 

Syncrude (Mildred Lake) 0,160 10 0,958 0,522 2,66 0,919 0,035 - 

Yatesville silty sand 0,100 43 - - 2,67 0,653 0,164 1,33 

Merriespruit gold tailings 0,140 0 1,221 0,738 - 1,240 0,070 - 

Merriespruit gold tailings 0,130 20 1,326 0,696 - 1,180 0,050 - 

Merriespruit gold tailings 0,110 30 1,331 0,577 - 0,960 0,035 - 

Merriespruit gold tailings 0,060 60 1,827 0,655 - 0,800 0,020 - 

 

A envoltória originalmente proposta por Fear e Robertson (1995) foi desenvolvida para o ensaio 

SPT e adaptada para o ensaio CPTu por Olson (2001) usando a relação qc/N60 = 0,6. 

 

Diversos autores (Burland e Burbidge 1985; Jefferies e Davies 1993; Robertson e Campanella 

1983; Schnaid e Odebrecht 2012; Stark e Olson 1995) mostraram que a relação qc/N60 é 

dependente do tipo de solo, sendo maior para solos granulares e menor para siltes e argilas. A 

Figura 3.5 e a Figura 3.6 mostram que a relação qc/N60 = 0,6 é típica de solos arenosos e esta 

relação é tanto menor quanto menor for o diâmetro médio das partículas (D50) do solo. 

 

Robertson e Cabal (2014) apresentaram a seguinte equação para o cálculo da razão qc/N60 

usando o ensaio CPTu: 

 

(
qt

Pa
⁄ )

N60
=10

(1,1268-0,2871Ic(R&W))
        (3.2) 
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Figura 3.5 - Correlação entre a razão qc/N60 e o diâmetro médio das partículas (D50) – Robertson e 

Campanella (1983) citado em Robertson e Cabal (2014). 

 

 

Figura 3.6 - Correlação entre a razão qc/N60 e o diâmetro médio das partículas (D50) – Burland e 

Burbidge (1985) citado em Jefferies e Davies (1993). 

 

Embora o fenômeno de liquefação estática historicamente tenha sido estudado para solos 

arenosos (o que justifica a utilização de uma razão qc/N60=0,60), como mostrado por Ishihara 

(1985) e Olson (2009), rejeitos provenientes do beneficiamento mineral podem apresentar 

grande porcentagem de partículas finas (da ordem de grandeza de siltes e argilas) e ainda assim 

serem susceptíveis à liquefação desde que a fração fina tenham baixa plasticidade ou elevada 

sensibilidade. Além disso, esses materiais tendem a apresentar alta compressibilidade, quando 

comparados com depósitos naturais de solos arenosos. A Figura 3.7 mostra a faixa de curvas 

granulométricas de lamas de mineração que são susceptíveis à ocorrência de liquefação segundo 
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Ishihara (1985). De acordo com a proposta do autor, rejeitos de mineração com valores de D50 

superiores a 0,009mm e inferiores a 0,04mm apresentam baixa resistência à liquefação. Usando 

a proposta sugerida por Robertson e Campanella (1983) apresentada na Figura 3.5 é possível 

verificar que essa faixa de valores corresponde a razões qc/N60  da ordem de 0,20 a 0,30 como 

mostrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.7 - Faixa de curvas granulométricas para rejeitos com baixa resistência à liquefação - Ishihara 

(1985) citado em Terzaghi et al. (1996). 

 

 
Figura 3.8 - Relação qc/N60 estimada utilizando os resultados de Robertson e Campanella (1983) para a 

faixa de rejeitos com baixa resistência à liquefação apresentada por Ishihara (1985). 

 

A proposta desenvolvida neste trabalho para a correção da envoltória de susceptibilidade à 
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liquefação sugerida por Olson (2001) consistiu em expressar a equação desta envoltória de 

forma genérica, para um valor qualquer da razão qc/N60. Feito desta forma, o efeito da 

compressibilidade é contemplado por meio da variação da razão qc/N60. 

Sendo assim, para solos arenosos será adotado qc/N60~0,60, para o qual a envoltória original foi 

desenvolvida. Para solos finos, no entanto, esta relação será inferior, promovendo o 

deslocamento da envoltória para a esquerda do contorno original. 

 

A Equação (3.3) é sugerida neste trabalho para a correção da envoltória original proposta por 

Olson (2001). Nesse caso as variáveis são a relação qc/N60 (denominada δ) e o expoente n, que 

também depende do tipo de solo, como mostra a Figura 2.17: 

 

q
c1,Envoltória

=
[7,69δσ'v0

(0,209+n)Pa
(1-n)]

0,8Pa+σ'v0
       (3.3) 

 

em que: 

 

δ = Relação qc/N60 

n = Expoente utilizado no cálculo do (N1)60, que também é dependente do tipo de solo. 

 

A determinação da relação qc/N60 foi feita neste trabalho utilizando a proposta de Robertson e 

Cabal (2014), apresentada na Equação 3.2. Dessa forma é possível, para cada leitura do ensaio 

CPTu, calcular a razão qc/N60 apropriada. Sendo assim, pode-se usar a Equação 3.3 para 

obtenção do valor de qc1,Envoltória para cada leitura. A comparação entre qc1,Envoltória  e o valor 

medido de qc1 permitirá dizer se o solo é contrátil ou dilatante. Para tanto, faz-se necessário 

introduzir o parâmetro beta, definido por: 

 

β =  (qc1)Envoltória − (qc1)Medido       (3.4) 

 

Sendo assim, se β>0 teremos qc1,Envoltória > qc1Medido para um dado nível de tensão, o que implica 

que o ponto se encontra dentro da envoltória de Fear e Robertson (1995) e, portanto, apresenta 

comportamento contrátil. Caso tenhamos β<0, teremos (qc1)Medido> (qc1)Envoltória, isto é, o ponto 

se encontra fora da envoltória de Fear e Robertson (1995) e por isso apresenta comportamento 

dilatante. A metodologia elaborada dessa forma faz com que o critério de susceptibilidade à 

liquefação de Fear e Robertson (1995) seja ampliado para contemplar o efeito da 
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compressibilidade e passe a ter validade também para solos de média e alta compressibilidade. 

 

Usando as Equações 3.2 e 3.3 para diferentes faixas do ábaco SBTn proposto por Robertson 

(2009) é possível obter diferentes envoltórias para cada tipo de solo, como mostra a Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 - Envoltórias para avaliação da susceptibilidade à liquefação para diferentes tipos de solo – 

Ic segundo a definição de Robertson e Wride (1998). 

 

3.4 MÉTODO DE SHUTTLE E CUNNING (2008) 

 

A envoltória sugerida por Shuttle e Cunning (2008) para avaliação da susceptibilidade à 

liquefação foi apresentada na Figura 2.30 e é descrita pela Equação 2.42. O critério sugerido 

para avaliar a susceptibilidade à liquefação adotando a metodologia de Shuttle and Cunning 

(2008) consiste em comparar o valor do termo [Q(1-Bq)+1]Envoltória com o valor medido no 

ensaio CPTu, denominado [Q(1-Bq)+1]Medido. Nesse sentido, adotando procedimento análogo 

ao apresentado para a correção da envoltória de Olson (2001), o parâmetro α pode ser 

introduzido: 

 

α = [Q(1 − Bq) + 1]
Envoltória

− [Q(1 − Bq) + 1]
Medido

    (3.5) 

Definido dessa forma, valores de α>0 ocorrerão se e somente se [Q(1-Bq)+1]Envoltória > [Q(1-
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Bq)+1]Medido, o que indica que o ponto se localiza abaixo da envoltória sugerida por Shuttle e 

Cunning (2008) e, portanto, é susceptível à liquefação. Por sua vez, valores de α<0 ocorrem se 

e somente se [Q(1-Bq)+1]Medido > [Q(1-Bq)+1]Envoltória, o que indica que o ponto se localiza 

acima da envoltória, na região de solos dilatantes, pelo critério de Shuttle e Cunning (2008) e, 

portanto, não apresenta potencial à liquefação.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A seguir serão apresentados os principais resultados obtidos com a aplicação das metodologias 

abordadas nos Capítulo 2 e 3 deste trabalho com o intuito de avaliar a susceptibilidade à 

liquefação de um rejeito disposto hidraulicamente e oriundo do processo de beneficiamento de 

minério de ferro. 

 

O item 4.7 se destina à implementação da proposta de correção da envoltória de Fear e 

Robertson (1995) sugerida neste trabalho para contemplar o efeito da compressibilidade no 

critério de susceptibilidade à liquefação sugerido por Olson (2001). Como discutido no item 

3.3 deste trabalho, a envoltória de Fear e Robertson (1995) sugerida por Olson (2001) tende a 

ser muito conservadora para materiais de alta compressibilidade, cuja relação qc/N60 é 

geralmente muito inferior a 0,60. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO POR MEIO DA 

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DO REJEITO 

 

Além da avaliação da susceptibilidade à liquefação utilizando metodologias baseadas em 

ensaios de campo, comumente avaliações preliminares com base em índices físicos e na 

distribuição granulométrica dos solos são realizadas. Avaliações baseadas nos ensaios de 

granulometria podem ser realizadas utilizando os métodos de Tsuchida (1970) e Ishihara (1985) 

citados por Terzaghi et al. (1996). Diversos autores utilizaram essas metodologias para 

avaliações preliminares da susceptibilidade à liquefação de rejeitos, como apresentado por 

Freire Neto (2009)e Dos Santos Junior et al. (2019). 

 

A Figura 4.1 apresenta as curvas de distribuição granulométrica do rejeito estudado com 

destaque para os contornos de solos suscetíveis à liquefação e rejeitos com baixa resistência à 

liquefação, conforme apresentado por Terzaghi et al. (1996). Como pode ser observado, as 

curvas de distribuição granulométrica do rejeito ficam dentro do contorno para solos 

potencialmente susceptíveis à liquefação, conforme o critério de Tsuchida (1970). Como 

enfatizado por Terzaghi et al. (1996) os rejeitos de mineração podem apresentar potencial à 

liquefação mesmo possuindo elevada fração fina, desde que o material não possua plasticidade. 
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A análise preliminar da distribuição granulométrica corrobora, portanto, a necessidade da 

realização de um estudo mais detalhado a respeito da susceptibilidade à liquefação do rejeito. 

 

 

Figura 4.1 - Distribuição granulométrica do rejeito estudado e contornos de susceptibilidade à 

liquefação apresentados por Terzaghi et al. (1996). 

 

4.3 RESULTADOS – CPTU – 01 

 

Para realizar a avaliação da susceptibilidade à liquefação do rejeito por meio das diferentes 

metodologias apresentas nos Capítulos 2 e 3 foi utilizado um ensaio do tipo Cone Penetration 

Test (CPTu) realizado no interior do reservatório com profundidade total de 54m e velocidade 

padrão de cravação de 2cm/s. Os principais resultados obtidos a partir do ensaio estão 

apresentados na Figura 4.2. Como pode ser observado, o rejeito apresenta diversas lentes de 

materiais granulares e finos. As lentes de materiais granulares podem ser identificadas pela 

subida repentina nos valores de resistência de ponta (qt) acompanhada dos baixos valores de 

poropressão (u2) e, consequentemente, do parâmetro de poropressão (Bq). As lentes de rejeitos 

mais finos (lamas), por sua vez, podem ser identificadas pelos baixos valores de resistência de 

ponta (qt) associados a altos valores de poropressão, que podem ser identificados pelos altos 

valores de u2 e Bq. 

 

Como pode ser observado na Figura 4.2 o trecho indicado entre 27 e 46m possui alta geração 

de excesso de poropressão durante a cravação, com valores de Bq próximos de 1. Como 

mostrado por Shuttle e Cunning (2007), valores de Bq próximos a 1 são indicativos da 
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ocorrência de liquefação estática nas proximidades da ponteira do cone durante a cravação. 

Nesse mesmo trecho também é possível observar a baixa resistência de ponta do rejeito, 

indicando que o material possui baixa resistência e alta compressibilidade. Como observado 

por Robertson (1990), altos valores de Bq associados a baixos valores de Qt são um indicativo 

de solos finos e potencialmente sensíveis. 

 

Além disso, cabe destacar que a posição da superfície freática foi estimada na profundidade de 

45m, indicando que a região com altos valores de geração de poropressão durante a cravação 

(entre 27 e 46m) permanece com alto grau de saturação ou mesmo saturada, muito embora esta 

região esteja acima do nível freático. Resultados semelhantes também foram encontrados por 

Shuttle e Cunning (2007) no estudo do reservatório de rejeitos denominado Rose Creek. Esses 

resultados mostram que bolsões com alto grau de saturação podem se formar no interior das 

barragens de rejeito e que essas regiões podem permanecer saturadas (ou com alto grau de 

saturação) mesmo após o fim da operação da estrutura. 

 



 

 

 

Figura 4.2 - Resultados do ensaio CPTu - 01 com destaque para a região entre 27 – 46m com baixa resistência de ponta e elevada geração de poropressão durante 

a cravação. 

 



 

 

4.4 METODOLOGIA DE OLSON (2001) 

 

A envoltória de susceptibilidade à liquefação desenvolvida por Fear e Robertson (1995) e 

sugerida por Olson (2001) foi adotada para avaliar a susceptibilidade à liquefação do rejeito em 

estudo, como mostra a Figura 4.3. Como pode ser observado, o método de Olson (2001) sugere 

que praticamente toda a extensão do rejeito apresenta comportamento contrátil. De fato, apenas 

os primeiros 2m do CPTu-01 (σ’v0<50kPa) apresentaram comportamento dilatante. No total, 

cerca de 96% dos pontos plotaram no lado contrátil da envoltória sugerida por Olson (2001). 

Cabe salientar que a envoltória originalmente sugerida por Fear e Robertson (1995) para o 

ensaio SPT foi convertida por Olson (2001) para o ensaio CPTu adotando uma relação 

qc/N60=0,60. Como discutido no item 3.3 deste trabalho, solos de alta compressibilidade (dentre 

eles os rejeitos de mineração) geralmente apresentam relações qc/N60 bastante inferiores a esse 

valor, o que gera a necessidade de corrigir a envoltória de Olson (2001) para aplicação nesses 

materiais. Utilizando os ensaios de distribuição granulométrica do rejeito foi estimado uma 

relação qc/N60=0,35 com base nos resultados de Robertson e Campanella (1983). 

 

 
Figura 4.3 - Envoltória de Fear e Robertson (1995) sugerida por Olson (2001) para avaliação da 

susceptibilidade á liquefação. 

 

4.5 METODOLOGIA DE ROBERTSON (2016) 

 

A metodologia de Robertson (2016) foi aplicada utilizando os dados do CPTu-01 para 
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determinação das camadas de materiais contráteis e dilatantes, bem como para a classificação 

comportamental do material. Como pode ser observado na Figura 4.4, o rejeito foi dividido em 

quatro regiões distintas com base em suas características comportamentais. 

 

A primeira camada, que se estende até aproximadamente 10m, é composta predominantemente 

por material que apresenta comportamento de areia (Sand-Like) dilatante. O comportamento 

arenoso pode ser observado pelo valor de IB (Equação 2.21) predominantemente maior que 32, 

enquanto o comportamento dilatante pode ser observado pelo valor de CD (Equação 2.22), 

predominantemente acima de 70 nesta região. Além dos valores de IB e CD, o índice de 

classificação comportamental do solo sugeridos por Robertson e Wride (1998) também está 

apresentado na Figura 4.4. O valor de Ic(R&W) <2,60 neste trecho corrobora a classificação de 

comportamento arenoso (Sand-like). 

 

O segundo trecho indicado na Figura 4.4 que se estende até a profundidade de 16,0m é marcado 

pela predominância de materiais transicionais (22<IB<32) de comportamento dilatante 

(CD>70). O índice de classificação comportamental neste trecho se encontra 

predominantemente na faixa 2,60< Ic(R&W) <2,95, correspondente à região 4 do ábaco de 

classificação sugerido por Robertson (2009), cuja classificação é silte argiloso à argila siltosa. 

 

O trecho que se estende de 16m a aproximadamente 27m apresenta maior heterogeneidade 

oscilando entre a região de solos com comportamento argiloso (Clay-like) e transicional 

(Transitional). O índice de classificação comportamental apresenta valores na faixa de 2,60< 

Ic(R&W) <3,60 correspondendo às regiões 4 (Silte Argiloso a Argila Siltosa) e região 3 (Argila 

Siltosa a Argila) do sistema de classificação comportamental sugerido por Robertson (2009). O 

valor de CD predominantemente inferior a 70 indica que o rejeito apresenta comportamento 

contrátil neste trecho. 

 

Por fim, o trecho a partir de 27,0m apresenta comportamento predominante de argila (Clay-

like), podendo ser identificado pelo valor de IB<22 e valores de 2,95< Ic(R&W) <3,60. O 

comportamento contrátil pode ser identificado pelos valores de CD<70. Esse trecho 

compreende a região identificada na Figura 4.2 com altos valores de geração de poropressão 

durante a cravação e baixa resistência de ponta. 
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Figura 4.4 - Classificação comportamental do rejeito segundo metodologia sugerida por Robertson 

(2016). 

 

A Figura 4.5 mostra os valores de Qtn e Fr plotados no ábaco de classificação comportamental 

sugerido por Robertson (2016). A Figura 4.6 a Figura 4.9 apresentam os ábacos de classificação 

comportamental sugerido por Robertson (2016) de forma individualizada, para cada trecho 

indicado na Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.5 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Robertson (2016) aplicado ao 

CPTu-01. 
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Figura 4.6 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Robertson (2016) – Trecho entre 

0 - 10m. 

 

 
Figura 4.7 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Robertson (2016) – Trecho entre 

10 - 16m. 
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Figura 4.8 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Robertson (2016) – Trecho entre 

16 - 27m. 

 

 
Figura 4.9 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Robertson (2016) – Trecho a 

partir de 27m. 

 

Com base nos resultados apresentados acima fica evidenciado que os primeiros 16m do rejeito 

apresentam comportamento dilatante e não apresentam potencial à liquefação. A partir de 16m 

o rejeito tem predominância de comportamento contrátil sendo que o trecho final (a partir de 

27m) aparenta ser constituído de um rejeito muito contrátil e de baixa resistência. É importante 
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salientar que o fato de o rejeito ter sido classificado com o comportamento de argila (Clay-like) 

a partir de 27m, não implica necessariamente que o rejeito neste trecho tenha distribuição 

granulométrica ou mesmo plasticidade típica de solos argilosos. A caracterização do rejeito 

(abordada no item 3.2) mostrou que o material é classificado como silte de baixa plasticidade e 

as amostras coletadas em diferentes profundidades mostraram uma distribuição granulométrica 

e limites de Atterberg bastante semelhantes. De fato, rejeitos silto-arenosos com alta 

compressibilidade tendem a ser classificados com comportamento Clay-like ou mesmo na 

região de argilas orgânicas devido à baixa resistência de ponta apresentada por esses materiais, 

como mostrado por Shuttle e Cunning (2007) e Jefferies et al. (2019). De acordo com o método 

de Robertson (2016), aproximadamente 71% dos pontos da sondagem CPTu-01 apresentaram 

valores de CD<70 e, portanto, são suscetíveis à liquefação estática. 

 

4.6 METODOLOGIA DE PLEWES ET AL. (1992) 

 

O método de Plewes et al. (1992) foi utilizado para determinar o parâmetro de estado do rejeito 

em profundidade utilizando a Equação 2.32. Para tanto foi adotado K0=0,70 (valor também 

adotado em estudos com outros rejeitos siltosos, como Shuttle e Cunning, 2007) e Mtxc=1,45 

(valor médio da faixa sugerida por Jefferies e Been, 2016 para rejeitos arenosos e siltosos). Os 

valores do parâmetro de estado (ψ) obtidos pela metodologia de Plewes et al. (1992) bem como 

o índice de classificação comportamental do solo sugerido por Jefferies e Davies (1993) estão 

apresentados na Figura 4.10. 

 

De maneira análoga ao observado no método de Robertson (2016), o rejeito foi dividido em 

quatro regiões distintas com base em suas características comportamentais. O trecho inicial de 

0-10m apresenta valores de 1,80<Ic<2,40, região classificada como Areia Siltosa a Silte 

Arenoso (Figura 2.29). Os valores de ψ<-0,05 indicam que o rejeito apresenta comportamento 

dilatante nessa região. 

 

A região contida entre 10-16m possui valores de 2,40<Ic<2,76 sendo classificada como Silte 

Argiloso a Argila Siltosa pelo ábaco sugerido por Jefferies e Been (2016). Neste trecho o rejeito 

também apresenta comportamento dilatante, com valores de ψ<-0,05. 

 

Como já destacado anteriormente, o trecho entre 16-27m apresenta maior heterogeneidade, com 

valores 2,40<Ic<3,22, variando de Silte Argiloso a Argila. O método de Plewes et al. (1992) 
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indica uma predominância de comportamento dilatante neste trecho com algumas lentes de 

materiais contráteis. 

A partir de 27m o rejeito apresenta comportamento predominante contrátil, o que pode ser 

observado pelos valores do parâmetro de estado ψ > -0,05. No trecho entre 36-46m o parâmetro 

de estado apresenta pequena variabilidade, com valor médio de ψ=0,21. Como já destacado 

anteriormente, neste trecho o rejeito apresenta Ic>3,22, o que corresponde à região de solos 

orgânicos na Figura 2.29. Utilizando a metodologia de Plewes et al. (1992) cerca de 52% dos 

dados obtidos no ensaio CPTu apresentaram valores de ψ>-0,05 (i.e., comportamento contrátil 

a grandes deformações) e, portanto, apresentam potencial à liquefação estática. 

 

 
Figura 4.10 - Classificação comportamental do rejeito utilizando o índice de classificação 

comportamental do solo sugerido por Jefferies e Davies (1993) e valores de parâmetro de estado 

calculados conforme metodologia de (Plewes et al. 1992). 
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4.7 METODOLOGIA DE SHUTTLE E CUNNING (2008) 

 

Utilizando os dados do CPTu-01, o critério de susceptibilidade à liquefação sugerido por Shuttle 

e Cunning (2008) foi aplicado para determinar as regiões de comportamento contrátil ao longo 

da sondagem. A Figura 4.11 mostra o índice de classificação comportamental do solo sugerido 

por Jefferies e Davies (1993) calculado conforme Equação 2.37 bem como o parâmetro α 

(Equação 3.5) introduzido neste trabalho para diferenciar as regiões de solos que apresentam 

comportamento contrátil e dilatante a grandes deformações, seguindo o critério de Shuttle e 

Cunning (2008). De forma análoga aos resultados obtidos pelo método de Robertson (2016) e 

Plewes et al. (1992) o rejeito foi dividido em quatro regiões distintas. A região contida entre 0-

10m apresenta valores de 1,80<Ic<2,40, região classificada como Areia Siltosa a Silte Arenoso 

(Figura 2.29). Nesta região, os valores de α<0 indicam que o solo possui comportamento 

dilatante a grandes deformações. 

 

A região contida entre 10-16m possui valores de 2,40<Ic<2,76 sendo classificada como Silte 

Argiloso a Argila Siltosa pelo ábaco sugerido por Jefferies e Been (2016). De forma análoga à 

região entre 0-10m, esse trecho apresenta valores de α predominantemente negativos, o que 

indica comportamento dilatante. 

 

O trecho entre 16-27m apresenta maior heterogeneidade, com valores 2,40<Ic<3,22, variando 

de Silte Argiloso a Argila. Este trecho é constituído de diversas lentes de materiais contráteis e 

dilatantes, como pode ser observado pelos valores de α que oscilam em torno da linha α=0. 

 

De maneira análoga ao observado no método de Robertson (2016) e Plewes et al. (1992), o 

rejeito apresenta comportamento predominantemente contrátil a partir de 27m, o que pode ser 

observado pelos valores positivos de α. A Figura 4.11 também mostra que neste trecho o rejeito 

apresenta Ic>3,22, o que corresponde à região de solos orgânicos na Figura 2.29. Como 

mencionado anteriormente, rejeitos de alta compressibilidade e baixa resistência tendem a se 

posicionar nas regiões de comportamento argiloso (Clay-like) e por vezes na região 

correspondente à solos orgânicos, devido à baixa resistência de ponta e grande geração de 

poropressão durante a cravação. 
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Figura 4.11 - Classificação comportamental do rejeito utilizando o índice de classificação 

comportamental do solo sugerido por Jefferies e Davies (1993) e critério de susceptibilidade à 

liquefação sugerido por Shuttle e Cunning (2008). 

 

A Figura 4.12 mostra os valores de Q(1-Bq)+1 e F plotados no ábaco de classificação 

comportamental apresentado por Jefferies e Been (2016) com inserção do contorno entre solos 

contráteis e dilatantes sugerido por Shuttle e Cunning (2008). A Figura 4.13 a Figura 4.16 

apresentam os ábacos de classificação comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) de 

forma individualizada para cada um dos trechos apresentados na Figura 4.11. 
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Figura 4.12 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) com 

inserção do critério de susceptibilidade à liquefação de Shuttle e Cunning (2008). 

 

 
Figura 4.13 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) com 

inserção do critério de susceptibilidade à liquefação de Shuttle e Cunning (2008) – Trecho até 10m. 
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Figura 4.14 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) com 

inserção do critério de susceptibilidade à liquefação de Shuttle e Cunning (2008) – Trecho 10 - 16m. 

 

 
Figura 4.15 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) com 

inserção do critério de susceptibilidade à liquefação de Shuttle e Cunning (2008) – Trecho entre 16 - 

27m. 
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Figura 4.16 - Sistema de Classificação Comportamental sugerido por Jefferies e Been (2016) com 

inserção do critério de susceptibilidade à liquefação de Shuttle e Cunning (2008) – Trecho a partir de 

27m. 

 

Como observado nas figuras 4.13 a 4.16, o rejeito apresenta comportamento 

predominantemente dilatante até a profundidade de 16m. O trecho entre 16 e 27m apresenta 

maior heterogeneidade, com lentes contráteis e dilatantes intercaladas. A partir de 27m, o rejeito 

possui comportamento predominantemente contrátil, em concordância com os resultados 

apresentados pelas metodologias de Robertson (2016) e Plewes et al. (1992). De acordo com a 

metodologia de Shuttle e Cunning (2008), cerca de 56% dos dados situaram no lado contrátil 

da envoltória (i.e., α>0) e, portanto, apresentam potencial à liquefação estática. 

 

4.8 CORREÇÃO DA ENVOLTÓRIA DE FEAR E ROBERTSON (1995) SUGERIDA POR 

OLSON (2001) 

 

A necessidade de correção da envoltória de Fear e Robertson (1995) sugerida por Olson (2001) 

para materiais de média e alta compressibilidade foi abordada por Olson (2009). Como 

mostrado por Robertson e Campanella (1983), para uma dada densidade relativa, a resistência 

à cravação do ensaio CPTu é tanto menor quanto maior a compressibilidade do solo. Olson 

(2009) destacou que a inclinação da linha de estado crítico no espaço log10 p’ - e (λ10) é uma 

medida de compressibilidade do solo e sugeriu a incorporação do valor de λ10 no critério de 

susceptibilidade à liquefação como apresentado na Figura 3.4. Como pode ser observado, o 

autor sugere a adoção de três envoltórias distintas para solos de baixa, média e alta 
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compressibilidade. A envoltória originalmente sugerida por Olson (2001) corresponde a 

λ10≈0,03 (ou qc/N60=0,60) associado a solos de baixa compressibilidade. 

 

A inclinação da linha de estado crítico (λ10) foi estimada neste trabalho utilizando o critério de 

Plewes et al. (1992), apresentado por Jefferies e Been (2016) como mostrado na Figura 2.28 e 

na Equação 2.35. O resultado obtido para o CPTu-01 evidencia a necessidade de correção da 

envoltória sugerida por Olson (2001), uma vez que o rejeito estudado apresentou λ10 >0,03 ao 

longo de toda extensão do ensaio como mostra a Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 - Estimativa de λ10 utilizando o método de Plewes et al. (1992). 

 

Como abordado no Capítulo 3, a metodologia adotada neste trabalho para contemplar o efeito 

da compressibilidade ao critério de susceptibilidade à liquefação sugerido por Olson (2001) 

consiste em variar a razão qc/N60 de acordo com a classificação comportamental do solo por 

meio da Equação 3.2. O resultado obtido com a implementação da Equação 3.4 é apresentado 

na Figura 4.18. Como pode ser observado, o método continua a apresentar bastante divergência 

em relação aos métodos de Plewes et al. (1992), Shuttle e Cunning (2008) e Robertson (2016) 

mesmo após a correção da envoltória sugerida por Olson (2001) utilizando a metodologia 

apresentada no item 3.3 deste trabalho. Com o intuito de gerar convergência entre os métodos, 

foi determinada a razão qc/N60 necessária para que a envoltória sugerida por Olson (2001) 

apresentasse resultados semelhantes aos métodos de Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning 
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(2008). Como mostrado na Figura 4.19 a adoção de uma razão qc/N60=0,07 faz com que a 

envoltória de suscetibilidade à liquefação sugerida por Olson (2001) apresente valores bastante 

próximos aos métodos de Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning (2008) para o rejeito em 

estudo. O resultado obtido ao adotar a razão qc/N60=0,07 foi suficiente, inclusive, para 

classificar corretamente algumas lentes de material dilatante observadas nos demais métodos. 

 

 
Figura 4.18 - Correção da envoltória de susceptibilidade à liquefação de Olson (2001) com razão 

qc/N60 corresponde a i) Equação sugerida por Robertson e Cabal (2014) e ii) Valor constante igual a 

0,07. 

 

 
Figura 4.19 - Comparação entre os critérios de susceptibilidade à liquefação. i) Correção da envoltória 

de Olson (2001) adotando razão qc/N60=0,07, ii) Método de Plewes et al. (1992) e iii) Método de 

Shuttle e Cunning (2008). 
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4.9 COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS ADOTADAS 

 

Como abordado no Capítulo 2, os métodos de Plewes et al. (1992), Shuttle e Cunning (2008) e 

Robertson (2016) foram desenvolvidos com base em diferentes abordagens e, portanto, se torna 

natural que os resultados obtidos sejam diferentes ao aplicar cada uma das metodologias. 

Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning (2008) diferem de Robertson (2016) ao incorporar o 

parâmetro de poropressão (Bq) no critério de susceptibilidade à liquefação. Olson (2001), por 

sua vez, utiliza apenas um parâmetro do ensaio CPTu (qc1) na envoltória sugerida pelo autor 

para distinguir comportamentos contráteis e dilatantes. O excesso de conservadorismo do 

método de Olson (2001) já foi abordado no item 4.7 e, sendo assim, a abordagem a seguir irá 

se restringir à comparação entre as demais metodologias. 

 

Robertson (2016) foi o método que apresentou a maior quantidade de pontos do lado contrátil 

da envoltória, com cerca de 71% dos pontos apresentando comportamento contrátil. A maior 

divergência entre os critérios de Robertson (2016) e Shuttle e Cunning (2008) ocorreu no trecho 

de maior heterogeneidade do ensaio (entre 16-27m) com diversas lentes de materiais contráteis 

e dilatantes. A Figura 4.20 mostra os pontos que apresentaram classificação divergente pelos 

métodos de Shuttle e Cunning (2008) e Robertson (2016). Como pode ser observado, esses 

pontos indicaram comportamento contrátil pelo método de Robertson (2016) e dilatante pelo 

método de Shuttle e Cunning (2008). Além disso, pode ser observado que a divergência se deu 

apenas na região de solos finos com valores IB<32 pelo método de Robertson (2016), 

correspondendo às regiões de solos com comportamentos transicionais (Transitional) e 

argilosos (Clay-Like). 

 

De forma análoga, a Figura 4.21 mostra os pontos que apresentaram comportamento distinto 

pelos métodos de Plewes et al. (1992) e Robertson (2016). Como pode ser observado, a 

divergência entre os critérios ocorre no trecho associado a solos finos (IB>32 e Ic>2,40) e 

correspondem a pontos que foram classificados como contráteis pelo método de Robertson 

(2016) e dilatantes pelo método de Plewes et al. (1992). 
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Figura 4.20 - Pontos que apresentaram classificação divergente entre os métodos de: (a) Robertson 

(2016) e (b) Shuttle e Cunning (2008). 

 

 

Figura 4.21 - Pontos que apresentaram classificação divergente entre os métodos de (a) Robertson 

(2016) e (b) Plewes et al. (1992). 

 

Os métodos de Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning (2008) apresentaram resultados bastante 

semelhantes com 52% e 56% dos pontos apresentando comportamento contrátil, 

respectivamente. Os pontos que apresentaram classificação divergente entre os dois métodos 

são mostrados na Figura 4.22. Como pode ser observado a divergência ocorre na região 

correspondente a solos siltosos e argilosos (2,40<Ic<3,22) e ocorreu predominantemente no 

trecho entre 16-27m, onde foi observada maior heterogeneidade no rejeito. Para esses pontos o 

método de Shuttle e Cunning (2008) indica comportamento contrátil enquanto que o método de 

Plewes et al. (1992) indica comportamento dilatante. 
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Figura 4.22 - Pontos que apresentaram classificação divergente entre os métodos de Plewes et al. 

(1992) e Shuttle e Cunning (2008). 

 

A comparação entre a envoltória sugerida por Robertson (2016) e as envoltórias sugeridas por 

Shuttle e Cunning (2008) e Plewes et al. (1992) é dificultada especialmente pelo fato de que o 

parâmetro de poropressão (Bq) não é utilizado por Robertson (2016). Sendo assim, a avaliação 

comparativa entre as diferentes envoltórias não pode ser generalizada e deve ser estudada para 

cada caso. Um aspecto importante, principalmente na aplicação das metodologias de Shuttle e 

Cunning (2008) e Plewes et al. (1992) em rejeitos de características siltosas e arenosas diz 

respeito à possibilidade de drenagem parcial. Em rejeitos de alta permeabilidade, a velocidade 

padrão de cravação do piezocone (2cm/s) pode não ser suficiente para mobilizar a condição não 

drenada, o que tende a subestimar os valores de poropressão de cravação (e consequentemente 

os valores de Bq). 

 

Além disso, em rejeitos parcialmente saturados a poropressão de cravação (u2) provavelmente 

será negativa, determinada pela cavitação da pedra porosa, podendo resultar em valores 

negativos de Bq. Nestes casos, recomenda-se que seja adotado o valor de Bq=0, uma vez que a 

utilização de valores de poropressão determinados pela cavitação da pedra porosa não é 

adequado para fins de classificação comportamental (Jefferies e Davies 1991). 

 

As envoltórias sugeridas por Robertson (2016), Shuttle e Cunning (2008) e Plewes et al. (1992) 

estão apresentadas na Figura 4. 23. Neste caso foi adotado o espaço do ábaco sugerido por 

Robertson (2016), em que a razão de atrito normalizada (Fr) é utilizada na abcissa e a resistência 

de ponta normalizada (Qtn) é utilizada na ordenada. Importante salientar que as envoltórias de 
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Shuttle e Cunning (2008) e Plewes et al. (1992) apresentadas nesta imagem representam uma 

particularidade para o caso em que: i) Bq=0,20, ii) σ’v0/Pa=1,0, iii) Mtc=1,45 e iv) K0=0,70. 

 

 
Figura 4. 23 – Comparação entre as envoltórias de Robertson (2016), Shuttle e Cunning (2008) e 

Plewes et al. (1992), para o caso em que: i) Bq=0,20, ii) σ’v0/Pa=1,0, iii) Mtc=1,45 e iv) K0=0,70. 

 

Como pode ser observado, o método de Shuttle e Cunning (2008) e Robertson (2016) 

apresentam contornos bastante semelhantes na região de materiais de comportamento arenoso 

e transicional, tendo maior divergência na região de comportamento argiloso (IB<22). Nesta 

região a envoltória de Robertson (2016) apresenta resultados mais conservadores, se 

posicionando acima das envoltórias de Shuttle e Cunning (2008) e Plewes et al. (1992). 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo reunir as principais conclusões deste trabalho e apresentar 

algumas sugestões para pesquisas futuras. O capítulo foi dividido de forma a apresentar 

primeiro as conclusões acerca da caracterização geotécnica do rejeito, sendo na sequência 

apresentas as conclusões a respeito dos métodos utilizados para avaliar a susceptibilidade à 

liquefação do rejeito estudado com base no ensaio CPTu. No item 5.4 deste capítulo serão 

apresentadas as principais conclusões acerca da metodologia proposta neste trabalho para 

correção da envoltória sugerida por Olson (2001) para solos de média e alta compressibilidade. 

 

5.2  CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO REJEITO 

 

A caracterização geotécnica do rejeito estudado foi realizada por meio de ensaios de i) 

Distribuição granulométrica dos grãos, segundo ASTM D422, ii) Determinação do teor de 

umidade do solo (NBR 6457:2016), iii) Determinação do Limite de Liquidez (NBR 6459:2016) 

e Limite de Plasticidade (NBR 7180:2016), iv) Determinação da densidade dos grãos do solo 

(Gs), conforme NBR 6508:1984 e v) Determinação da massa específica úmida e massa 

específica seca, conforme NBR 10838:1988. 

 

Como foi apresentado no Capítulo 3, cerca de 17% da massa do rejeito é constituída de fração 

areia, predominantemente areia fina, passante na peneira de #40 (0,425mm) e retido na peneira 

de #200 (0,075mm). A fração fina (passante na peneira de #200) corresponde a cerca de 83% 

do rejeito, sendo que essa fração pode ser dividida em 79% de silte e 4% de fração argila. 

Embora o rejeito seja constituído predominantemente de partículas com diâmetro inferior a 

0,075mm, a fração fina do rejeito não apresenta plasticidade, como ficou evidenciado pelos 

ensaios de Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade. O rejeito estudado, portanto, foi 

classificado como Silte de Baixa plasticidade (símbolo de grupo ML). Além disso, o rejeito 

possui densidade média dos grãos (Gs) igual a 3,8 e índice de vazios médio igual a 0,93. 

 

Antes de aplicar as metodologias para avaliação da susceptibilidade à liquefação por meio de 

ensaios de campo do tipo CPTu, foi realizado uma avaliação preliminar da susceptibilidade à 

liquefação do rejeito com base em sua distribuição granulométrica. O resultado, apresentado na 
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Figura 4.1, mostra que a distribuição granulométrica do rejeito fica na faixa de solos 

potencialmente susceptíveis à liquefação de acordo com o critério de Tsuchida (1970) citado 

em Terzaghi et al. (1996). 

 

Como foi observado na Figura 4.2, a interpretação preliminar dos resultados do ensaio CPTu 

aponta para a existência de uma camada contrátil e de baixa resistência no trecho de 27-46m de 

profundidade, o que pode ser evidenciado pelos baixos valores de resistência de ponta (Qtn) e 

altos valores de poropressão durante a cravação (Bq). 

 

5.3 METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO 

 

O presente estudo realizou a avaliação da susceptibilidade à liquefação estática de um rejeito 

silto-arenoso com base em uma vertical de CPTu utilizando as seguintes metodologias: i) Olson 

(2001), ii) Robertson (2016), iii) Plewes et al. (1992) e iv) Shuttle and Cunning (2008). Neste 

item serão apresentadas as principais conclusões observadas para os métodos de Plewes et al. 

(1992), Shuttle e Cunning (2008) e Robertson (2016). As conclusões a respeito da metodologia 

sugerida por Olson (2001) serão abordadas separadamente adiante, uma vez que para esse 

método foi necessário implementar uma correção na envoltória original sugerida pelo autor. 

 

Os resultados apresentados no Capítulo 4 mostraram que foi possível realizar uma setorização 

no rejeito em quatro camadas que exibiram comportamentos distintos durante a cravação. As 

duas primeiras camadas, que se estendem até 16m apresentaram comportamento dilatante pelos 

métodos de Plewes et al. (1992), Shuttle e Cunning (2008) e Robertson (2016).  

 

A terceira camada, entre 16m e 27m de profundidade, apresentou maior heterogeneidade e 

diferença na avaliação de susceptibilidade à liquefação pelos métodos estudados. O método de 

Plewes et al. (1992) apresentou resultados bastante coerentes com os valores de poropressão 

observados durante a cravação (parâmetro Bq na Figura 4.2), indicando comportamento 

contrátil apenas para as lentes com alta geração de poropressão observadas neste trecho. O 

método de Robertson (2016), indicou uma predominância de comportamento contrátil neste 

trecho, com algumas pequenas lentes de comportamento dilatante. O método de Shuttle e 

Cunning (2008), por sua vez, indicou a presença de diversas lentes de comportamento contrátil 

e dilatante, oscilando próximo à envoltória sugerida pelo autor, sem a predominância por um 

tipo de comportamento. 
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Por fim, o trecho a partir de 27m apresentou comportamento contrátil para os três métodos, 

indicando a existência de lentes com comportamento dilatante ao longo da sondagem. 

 

A comparação entre as metodologias mostrou que a envoltória de Robertson (2016) é a que 

apresentou a maior quantidade de pontos classificados com comportamento contrátil, 

apresentando divergência para os métodos de Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning (2008) 

na região de solos finos, com valores de IB<32. O maior conservadorismo de Robertson (2016) 

neste trecho provavelmente está associado ao critério utilizado pelo autor para avaliar o estado 

do solo na região de solos finos. Como abordado no Capítulo 2, o contorno de CD=70, utilizado 

por Robertson (2016), é uma combinação do contorno de Qtn,cs=70 na região de solos arenosos 

(IB>32) e OCR=4 para as faixas denominadas Transicional (Transitional) e de comportamento 

argiloso (Clay-Like) (IB<32). 

 

Embora tenha havido alguns pontos que apresentaram classificação divergente quando 

avaliados pelas metodologias de Robertson (2016), Plewes et al. (1992) e Shuttle e Cunning 

(2008), a setorização e interpretação final do ensaio CPTu-01 se mostrou bastante semelhante 

para estes métodos, indicando claramente a existência de um trecho inicial bastante rígido e 

parcialmente saturado (0-16m), seguido de um trecho de maior heterogeneidade, indicando a 

presença de lentes de comportamento contrátil e dilatante (entre 16-27m) e, por fim, um trecho 

final que indica a presença de um rejeito saturado e bastante contrátil, como evidenciado pelos 

altos valores de poropressão gerados durante a cravação. 

 

5.4 CORREÇÃO DA ENVOLTÓRIA DE OLSON (2001) 

 

A necessidade de correção da envoltória original proposta por Olson (2001) foi abordada em 

detalhe no Capítulo 3 deste trabalho. Para corrigir e envoltória de Fear e Robertson (1995) para 

o efeito da compressibilidade foi sugerida uma metodologia que utiliza a equação apresentada 

por Robertson e Cabal (2014) para o cálculo da relação qc/N60. Como foi apresentado no item 

4.7 a aplicação desta metodologia não foi capaz de corrigir a envoltória de forma a apresentar 

resultados compatíveis com os demais métodos aqui avaliados. 

 

Para tornar os resultados compatíveis com as metodologias de Plewes et al. (1992) e Shuttle e 

Cunning (2008) foi necessário adotar uma razão qc/N60=0,07, bastante inferior ao valor de 0,60 

utilizado pelo autor em sua publicação original. 
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A dificuldade em corrigir a envoltória Fear e Robertson (1995) para solos de alta 

compressibilidade evidencia o fato de que a metodologia sugerida por Olson (2001) deve ser 

evitada para estes materiais. Uma forma simples de avaliar a aplicabilidade da metodologia de 

Olson (2001) consiste em calcular a inclinação da linha de estado crítico (λ10), utilizando a 

equação sugerida por Plewes et al. (1992) (Equação 2.35) ou por meio de ensaios de laboratório. 

Como pode ser observado na Figura 3.4, a envoltória original sugerida por Olson (2001) deve 

se restringir a solos de baixa compressibilidade (λ10~0,03). 

 

5.5 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Como observado por Shuttle e Cunning (2008), o ábaco proposto pelos autores deve ser 

entendido como uma proposta preliminar e em desenvolvimento, sendo fundamental a 

continuidade e publicação de novos estudos com diferentes geomateriais (em especial rejeitos 

de mineração), no intuito de validar e eventualmente atualizar os critérios desenvolvidos para 

a avaliação da susceptibilidade à liquefação com base em ensaios de campo (em especial o 

ensaio CPTu). 

 

Para pesquisas futuras, recomenda-se o estudo dos efeitos da drenagem parcial na avaliação da 

susceptibilidade á liquefação com base em ensaios de campo. Embora não tenha sido abordado 

neste trabalho, os efeitos da drenagem parcial é um tópico muito relevante para os geomateriais 

de permeabilidade intermediária como mostrado por Sosnoski (2016). 

 

Recomenda-se também que novos estudos em câmaras de calibração sejam desenvolvidos, 

utilizando rejeitos de mineração, principalmente com o objetivo de calibrar as equações para 

determinação dos coeficientes de inversão (k e m), necessários para obtenção do parâmetro de 

estado pela metodologia de Plewes et al. (1992). 
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APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO 

 

Eu, Mauro Pio dos Santos Junior, declaro que esta dissertação intitulada Avaliação da 

Susceptibilidade à Liquefação de um Rejeito Silto-Arenoso com Base em Ensaio CPTu é 

inteiramente e exclusivamente de minha autoria, com exceção das citações diretas e indiretas 

claramente indicadas e referenciadas nesse trabalho e, portanto, não contêm plágio. 

 

O cálculo de similaridade com arquivos encontrados na internet foi realizado utilizando o 

software CopySpider Versão 2.0.1, sendo encontrado um arquivo com similaridade acima de 

3%. O arquivo identificado pelo software foi publicado pelo próprio autor desta dissertação 

(Dos Santos Junior et al. 2019). 
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