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RESUMO 

 
O artigo apresenta o comportamento colapsível de um solo tropical arenoso laterítico 

inundado com diferentes fluidos de saturação, apresentando e discutindo aspectos físicos, 
químicos e estruturais do solo. Foram estudadas as principais características de substâncias 
químicas de alguns fluidos de inundação e as deformações axiais em amostras do solo 
coletadas a um metro de profundidade em ensaios edométricos inundados com: água 
destilada, esgoto doméstico e soluções a base de substâncias que compõem os esgotos. Os 
resultados permitem constatar que o colapso depende da composição química do fluido de 
inundação, principalmente quando este apresenta sódio em sua composição. 
 
Palavras Chave: Solos colapsíveis; fluidos de inundação; microscopia. 

 
 

ABSTRACT 

 
The article shows an analysis of collapsible behavior of a tropical soil saturated with 

different fluids. Physical, chemical and structural aspects of soil affecting the process were 
discussed. The chemical characteristics of wetting fluids were studied. The deformations of 
samples obtained from one meter deep in consolidation tests were obtained through saturation 
with: distillate water, domestic sewage e some solutions composed by common substances of 
the domestic sewage. Experimental results shows that collapse magnitude depends on the 
chemical composition of saturation fluids, mainly when the fluid contain sodium. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As fontes de contaminação de solo mais comuns normalmente são provenientes de 

vazamentos de produtos orgânicos e inorgânicos que ocorrem em reservatórios de 
combustíveis e tubulações de esgotos doméstico e industrial. 

Além do potencial de contaminação, a presença dessas substâncias pode influenciar no 
comportamento tensão vs deformação do solo, em função da interação solo-líquido, 
especialmente se o solo possui estrutura colapsível. 

O colapso dos solos pode ser entendido como uma deformação que depende da 
metaestabilidade estrutural do solo diante de alterações no estado de tensões, do equilíbrio 
eletromagnético e de ataques sobre as ligações cimentíceas dos solos. Estes solos apresentam 
algumas características que os predispõem ao fenômeno: uma estrutura porosa (caracterizada 
por um alto índice de vazios), um grau de saturação menor que o necessário para sua completa 
saturação e uma estrutura metaestável. 

As deformações devidas à inundação dos solos colapsíveis são influenciadas pelo tipo 
de líquido através da interação química entre o líquido e o solo (Mariz & Casanova, 1994; 
Collares, 1997; Agnelli, 1997). 

 
 

2. METODOLOGIA 
 
Para atender o propósito desta investigação foram estudadas: (1) a magnitude dos 

colapsos do solo umedecido com água destilada, esgoto doméstico e algumas soluções a base 
de substâncias que compõem os esgotos com ensaios edométricos simples e duplos, (2) as 
características e a estrutura dos solos antes e após a realização de ensaios edométricos com 
ensaios de caracterização física (usualmente utilizados em mecânica dos solos) e química 
(cátions básicos e ácidos e pH) dos solos e ensaios de microscopia eletrônica de varredura. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 As Peculiaridades das Propriedades Índices e a Classificação do Solo 

 
O solo estudado situa-se no município de Ilha Solteira, no Estado de São Paulo – 

Brasil, apresentando, nos horizontes mais superficiais uma espessa camada de areia fina 
argilosa laterítica com baixa compacidade até 13 m de profundidade. Abaixo deste horizonte 
se encontra uma linha de seixos de quartzo com espessura aproximada de 50 cm com 
partículas de 1 cm de diâmetro. 

Os resultados indicam um solo com elevada porosidade (acima de 40%) e com baixo 
grau de saturação (abaixo de 60%), Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físicas do solo estudado. 

 
Granulometria 

(%) 
Limites de 

Consistência (%)
argila silte areia 

ρs 
(g/cm3) 

ρ 
(g/cm3)

wnat 
(%) 

ρd 
(g/cm3) e n 

(%) 
Sr 

(%) LL LP IP 

27 8 65 2,68 1,54 10,43 1,40 0,924 46 30,2 24,7 14,6 10,1
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Legenda: ρs: massa específica dos sólidos; ρ: massa específica natural; wnat: umidade 
natural; ρd: massa específica aparente seca; e: índice de vazios; n: porosidade; Sr: grau de 
saturação; LL: limite de liquidez; LP: limite de plasticidade; e IP: índice de plasticidade. 

 
As características do solo investigado indicam que, estes solos possuem uma estrutura 

porosa e instável com partículas de argila e silte em estado agregado. Tal fato torna-se ainda 
mais significativo quando se verifica o gráfico da Figura 1. 

Este gráfico apresenta duas curvas granulométricas segundo a escala da ABNT obtidas 
com: água destilada e solução defloculante a base hexametafosfato de sódio (NaPO4)6. 

Uma breve análise ilustra com clareza o estado agregado das partículas de argila e silte 
comparando-se as curvas obtidas com água e com solução defloculante, em que as curvas 
granulométricas comportaram-se distintamente, Figura 1. 
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Figura 1. Curvas granulométricas do solo. 
 
Apresenta-se na Figura 2 a curva característica do solo, ressaltando que algumas 

características do solo condicionam o formato da curva característica, como o estado de 
tensões a qual a amostra foi submetida, incluindo as tensões efetivas aplicadas sobre o solo e 
as trajetórias de secagem e umedecimento no estado saturado e não saturado. 
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Figura 2. Curva característica do solo. 
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Os dados resultantes dos ensaios de caracterização, apresentados na Tabela 1 e na 

Figura 1, permitem classificar o solo de acordo com os sistemas usuais em Mecânica dos 
Solos: subgrupo SC das areias argilosas na Classificação SUCS, A-4 na Classificação 
AASHTO, e grupo LA’ (laterítico arenoso) na Classificação MCT. 

 
3.2 Aspectos Químicos dos Solos 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados das análises químicas efetuadas com o solo 

estudado. 
 

Tabela 2. Composição química do solo. 
 

Na+ K+ Ca+2 Mg+2 H++Al+3 Al+3 SB CTC
(mmolc/1000cm3) 

pH em
CaCl2

pH 
em 

H2O 

pH 
em 
KCl 

∆pH 

0,01 0,1 10 4 25 4 14,1 39,1 4,3 4,6 3,8 -0,8 
 

Legenda: Na+, K+, Ca+2 e Mg+2: sódio, potássio, cálcio e magnésio; H+ e Al+3: 
hidrogênio e alumínio; SB: soma de bases (SB = Na+ + K+ + Ca+2 + Mg+2); CTC: capacidade 
de troca catiônica (CTC = Na+ + K+ + Ca+2 + Mg+2 + H+ + Al+3); e pH: potencial 
hidrogeniônico. 

 
O solo possui características típicas de solos laterizados que passaram por intenso 

processo de lixiviação. Nos solos lateríticos típicos desta região ocorrem, principalmente nas 
camadas menos profundas, o arraste de bases por precipitação pluviométrica, possibilitando a 
acidificação e a formação de uma estrutura agregada. 

A desagregação da fração fina do solo sugere a existência de uma estrutura com 
equilíbrio metaestável. O solo apresenta pequena quantidade de sódio e potássio, enquanto o 
cálcio e o magnésio apresentam-se com teores mais elevados. As quantidades de alumínio e 
hidrogênio e a baixa saturação em bases indicam o potencial de acidez do solo, confirmado 
nos ensaios de pH.  

 
3.3 Características dos Fluidos de Inundação 
 

Com o objetivo de estudar o efeito de algumas substâncias isoladas no colapso do solo 
optou-se por preparar, em laboratório, soluções compostas por substâncias que compõem os 
esgotos, sendo: 

• Solução de água sanitária (concentração 1:120 em volume) 
Solução a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água 

(teor de cloro ativo de 2 a 2,5%) e água destilada; pH = 9,56; tensão superficial = 6,97.10-2 
N/m; viscosidade = 0,8.10-3 Pa.s. 

• Solução de detergente líquido (concentração 1:120 em volume) 
Solução a base de componente ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, coadjuvantes, corante, perfume e água destilada; pH = 4,87; tensão superficial = 
2,74.10-2 N/m; viscosidade = 0,9.10-3 Pa.s. 

• Óleo 
Produto a base de óleo refinado de soja com antioxidante ácido cítrico; pH = 3,78; 

tensão superficial = 3,92.10-2 N/m; viscosidade = 41,9.10-3 Pa.s. 
• Solução de sabão em pó (concentração 1:120 em volume) 
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Solução a base de linear alquil benzeno sulfonato de sódio, alquil éter sulfato de sódio, 
sulfato/silicato/carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, dimetil hidroxietil cloreto de 
amônio, sulfonato de zinco, polímeros, e água destilada; pH = 10,31; tensão superficial = 
3,27. 10-2 N/m; viscosidade = 0,9.10-3 Pa.s. 

 
3.4 Ensaios Edométricos 

 
Os ensaios edométricos foram conduzidos segundo as propostas metodológicas de 

Jennings & Knight (1975) e Lutenegger & Saber (1988) contemplando ensaios edométricos 
duplos (inundados desde o início do ensaio) e simples (com inundação a 200 kPa).  

Os critérios adotados para a avaliação do colapso compreendem a definição do 
potencial de colapso e o cálculo da deformação específica.  
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Em que, I: potencial de colapso; ∆Hi: variação da altura do corpo-de-prova pela inundação; 
Hai: altura do corpo-de-prova antes da inundação; εv: deformação específica; ∆V: variação de 
volume devido a inundação e aplicação de tensões; Vo: volume inicial do solo. 

 
O gráfico da figura 3 apresenta as curvas de compressão do solo em ensaios 

edométricos duplos, nos quais o umedecimento da amostra se deu antes do primeiro estágio 
de carregamento. 
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Figura 3. Curvas de compressão confinada de ensaios 

edométricos duplos. 
 
As curvas dos ensaios edométricos simples do solo inundado à tensão de interesse, 

determinam uma descontinuidade no gráfico das tensões pelo potencial de colapso. Por meio 
dessa descontinuidade obtém-se a magnitude do colapso. 
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Figura 4. Curvas de compressão confinada de ensaios 

edométricos simples. 
 

 
Tabela 3. Potencial de colapso e deformação específica obtidos. 

 
Fluidos de Inundação I (%) εv (%) ∆εv (%)

Água destilada 8,28 23,03 - 
Esgoto doméstico 12,14 25,96 2,93 

Água sanitária 12,01 26,73 3,70 
Detergente 8,46 24,08 1,05 

Óleo 2,29 25,72 2,69 
Sabão em pó 9,46 29,00 5,97 

 
O esgoto doméstico e as soluções a base de água sanitária e sabão em pó provocaram 

as maiores deformações por colapso no solo, como se pode verificar na Tabela 3. Os outros 
fluidos não induziram ao solo o mesmo comportamento. Este acréscimo pode ser atribuído a 
composição química dos fluidos que é à base de sódio. Sabe-se que este cátion age como 
dispersante em solos com estrutura agregada, facilitando a quebra de agregados de partículas 
de granulometria mais fina. 

Os líquidos que causaram maiores deformações foram soluções alcalinas a base de 
sabão em pó e de água sanitária (Figuras 5 e 6). No entanto, não é possível atribuir a 
ascendência do colapso apenas ao aumento do pH. As soluções testadas possuem algumas 
características distintas como a viscosidade e a tensão superficial. 
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3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
A estrutura do solo é formada por partículas de areia, de forma sub arredondadas, 

apresentando-se circundadas e, às vezes, cimentadas por partículas de argila e silte em estado 
agregado. A granulometria desses solos é distinta daquela que se obtém com o uso de 
defloculantes, pois a fração fina do solo ocupa a posição de partículas maiores na escala 
granulométrica devido ao estado agregado (Figura 7). 

O diagrama espectral apresenta porcentagens relativas de silício, de alumínio, de 
oxigênio e de ferro (Figura 8). Ferro e o alumínio, que geralmente não são removidos pela 
lixiviação, têm sua concentração relativa aumentada e constituem-se, na forma de óxidos, em 
cimentos naturais que interligam as partículas maiores, agregando o solo. 

Após o colapso, ocorre uma reorganização estrutural compatível com o estado de 
tensões aplicado. As Figuras 9 e 10 ilustram a influência da água destilada e do esgoto 
doméstico no desarranjo da estrutura originalmente apresentada na Figura 7. 
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Nas Figuras 11, 12, 13 e 14 apresentam-se imagens que ilustram a ação dos fluidos 
testados no colapso do solo. Observa-se nestas figuras a capacidade da solução de sabão em 
pó e de água sanitária na mobilização dos agregados do solo, induzindo maiores colapsos, o 
que é confirmado pela Tabela 3. Já, as amostras inundadas com a solução de detergente 
líquido e com o óleo apresentaram pouca ou nenhuma diminuição do tamanho dos agregados 
constituídos pela fração fina do solo. 

 

Figura 7. Estrutura original do solo. Figura 8. Diagrama espectral. 
   

Figura 9. Estrutura do solo após colapso 
provocado pela água destilada. 

Figura 10. Estrutura do solo após colapso 
provocado pelo esgoto doméstico. 

 
Assim como o esgoto, as soluções a base de água sanitária e de sabão em pó parecem 

possuir maior potencial de ataque sobre os compostos cimentantes do solo, já que o 
paralelismo das curvas virgens de compressões sugere que o mecanismo de colapso seja o 
mesmo para todos os fluidos. 
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Figura 11. Estrutura do solo após colapso 
provocado pela solução de água sanitária. 

Figura 12. Estrutura do solo após colapso 
provocado pela solução de detergente líquido.

 

Figura 13. Estrutura do solo após colapso 
provocado pela solução de sabão em pó. 

Figura 14. Estrutura do solo após colapso 
provocado pelo óleo. 

 
Nota-se que o solo superficial de Ilha Solteira-SP possui comportamento colapsível, 

tendo como características, além das já mencionadas: (1) macrofábrica homogênea com 
grande quantidade de agregados e microfábrica em que os contornos dos agregados 
apresentam indícios de existência de vazios internos; (2) a fração argila deste solo caracteriza-
se por conter elevada porcentagem de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio; (3) 
suscetibilidade a um maior potencial de desagregação da fração fina agregada diante de 
líquidos compostos basicamente pelo cátion sódio. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Para o solo estudado, a deformação por colapso depende da composição química do 

fluido de inundação. Os resultados dos ensaios possibilitaram verificar a capacidade do esgoto 
doméstico e das soluções a base de água sanitária e de sabão em pó na mobilização parcial 
dos materiais agregados, com deformações superiores às da água destilada, do óleo e da 
solução a base de detergente líquido. Estes fluidos possuem distintas características físico-
químicas, porém, os que provocaram maiores colapsos são aqueles que apresentam sódio em 
sua composição. 

Os resultados indicam que o mecanismo de colapso do solo está relacionado à 
eliminação da sucção matricial e ao enfraquecimento das ligações cimentíceas compostas e 
óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. O mecanismo de colapso é o mesmo para todos os 
fluidos testados, porém a intensidade do colapso parece estar relacionada à capacidade de tais 
fluidos em atacar os compostos cimentantes do solo. 
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