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RESUMO: Neste trabalho estuda-se a resistência ao cisalhamento e a colapsibilidade do solo 
laterítico da região de Campinas/SP, através da realização de ensaios  triaxiais e oedométricos. As 
amostras de solo, submetidas aos ensaios, foram do tipo indeformadas, coletadas a cada metro de 
profundidade, através da abertura de um poço de inspeção no Campo Experimental de Mecânica 
dos Solos e Fundações da Unicamp. Os ensaios triaxiais foram do tipo adensado-rápido e os corpos-
de-prova se encontravam na condição não saturada, com a umidade natural de campo. A tensões 
confinantes aplicadas foram de valores abaixo e acima das tensões de pré-adensamento das
amostras. Nos ensaios oedométricos foram utilizados corpos de prova em seu teor de umidade 
natural e também com pré-inundação. Os valores de ângulo de atrito para tensões confinantes 
superiores a de pré-adensamento se apresentaram constantes para as profundidades amostradas. 
Verificou-se que o solo amostrado a 1,5m e 2,5m de profundidade apresenta colapso quando 
inundado em todas as tensões aplicadas.
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1 INTRODUÇÃO

Os solos tropicais, devido a condições 
climáticas e geomorfológicas bastantes distintas 
dos solos de clima temperados, possuem 
características e propriedades particulares que 
são relevantes nas tomadas de decisões em 
projetos geotécnicos. Esses solos representam 
grande parte da cobertura das regiões sul e 
sudeste do Brasil. Em geral, em sondagens de 
simples reconhecimento, o lençol freático não é 
encontrado a baixas profundidades, ocorrendo a 
existência de espessas camadas de solos não-
saturados, laterizados e colapsíveis.

Esses solos são de grande interesse à 
Geotecnia, uma vez que apresentam elevada 
porosidade, baixo grau de saturação e que, 
quando submetidos a tensões constantes e a um 
processo de umedecimento sofrem deformações 
adicionais e repentinas de grandes proporções.

Há de se destacar nesses solos, valores 
elevados de resistência, em especial de ângulos 
de atrito, característica marcante e freqüente em 

solos não saturados. Carvalho & Gitirana Jr. 
(2002) mostram que os valores elevados de 
ângulo de atrito podem ser atribuídos à forma 
como se interpreta os ensaios e à influência da 
presença de agregados no plano de 
cisalhamento. Outros aspectos relevantes à 
análise da resistência desses solos são referentes 
à presença de cimentação e à sucção.

A análise do potencial de colapso é um fator 
muito importante a se verificar nesses solos, 
pois dita, em maior parte das vezes, o 
comportamento de solos não saturados. Existem 
duas formas para a análise da colapsibilidade, 
uma qualitativa e outra quantitativa. Na 
primeira, utilizam-se somente dados de ensaios 
de caracterização (ex: granulometria, limites de 
consistência etc). Dado ao grande número de 
metodologias propostas, encontradas na 
literatura, pode-se verificar que esta forma 
qualitativa e indireta não é ideal para a análise 
da colapsibilidade dos solos, além do que, não 
levam em consideração a cimentação, a 
estrutura, entre outros aspectos relevantes do 



solo. A segunda forma usada para verificar o 
potencial de colapso trata da utilização de 
ensaios oedométricos simples, isto é, com a 
inundação em determinados níveis de 
carregamento. Neste caso é comum utilizar a 
proposta de Vargas (1978), que considera um 
solo colapsível quando seu coeficiente de 
colapso (i) for maior que 2%, segundo a 
expressão (1).
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onde: ∆e variação de índice de vazios pela 
saturação, ei índice de vazios antes da 
saturação.

2 CAMPO EXPERIMENTAL 

O local escolhido para a retirada das amostras 
foi o Campo Experimental de Mecânica dos 
Solos e Fundações da Unicamp. As amostras, 
do tipo indeformadas (NBR 9604/86), foram 
retiradas a partir da escavação de um poço de 
7m de profundidade nas cotas -1,5m; -2,5m, -
3,5m e -4,5m. As mesmas foram protegidas 
com parafina e levadas para a câmara úmida até 
a realização dos ensaios. O perfil geotécnico 
desse Campo Experimental apresenta uma 
camada de solo superficial constituída de uma 
argila silto-arenosa, porosa (colúvio), em 
condição não saturada, laterítica e colapsível, de 
espessura em torno de 6m; resultante do alto 
grau de intemperismo sofrido pela rocha 
diabásio de origem, e de processos 
pedogenéticos de lixiviação após o transporte 
por gravidade. O nível d’água se encontra a 
17m, aproximadamente. 

São apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3 as 
variações dos parâmetros físicos das amostras 
retiradas.

Observa-se na Figura 1 valores relativamente 
elevados de massa específica de sólidos devido 
à presença de óxidos de ferro provenientes do 
processo de lixiviação e que agem como 
cimentante.
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Figura 1. Limites e índices de consistência e massas 
específicas naturais e dos sólidos.
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Figura 2. Granulometria com defloculante.
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Figura 3. Índices físicos.

Pode-se observar que se trata de um solo 
poroso e não saturado, com valores médios de 
índice de vazios igual a 1,85 e de grau de 
saturação de 39%.

2 ENSAIOS REALIZADOS

Foram realizados ensaios triaxiais do tipo CU, e 
ensaios oedométricos simples. Esses ensaios 
foram realizados nas amostras indeformadas 
retiradas das profundidades supracitadas. 

Os ensaios triaxiais foram realizados com 
valores de tensão confinante acima e abaixo da 
tensão de pré-adensamento. Portanto, foram 
utilizados para cada profundidade, quatro 
corpos de prova, dois para as tensões 
confinantes anteriores à de pré-adensamento e 
dois para as posteriores. 

Os ensaios oedométricos simples com pré-
inundação foram realizados em corpos-de-prova 
moldados em amostras retiradas das 
profundidades de 1,5; 2,5 e 3,5m (Fig. 4). Os 
valores da tensão de pré-adensamento e de 
índice de compressão são apresentados na 
Tabela 1. 

Os ensaios oedométricos simples com 
inundações nos estágios de tensões de 50, 100, 
200, 400kPa (Figura 5) foram realizados na 
amostra de cota -1,5m e -2,5m. Nessa primeira 
também foi realizado na tensão de e 800kPa.

3 RESULTADOS OBTIDOS

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos 
da realização dos ensaios.

3.1 Ensaios Oedométricos

Realizaram-se ensaios oedométricos segundo as 
prescrições da NBR 12.007/90. Apresentam-se, 
na Figura 4, os gráficos índice de vazios e vs 
logσ obtidos nos ensaios oedométricos simples 
e, na Tabela 1, os valores da tensão de pré-
adensamento (σ'a) e de índice de compressão 
(Cc).
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Figura 4. Curvas de adensamento (oedométrico simlples).

Tabela 1. Valores de umidade natural, tensão de pré-
adensamento e de índice de compressão.

σ'aCota wnat (%) Casagrande Pacheco Silva Cc

-1,5m 24,2 18 kPa 17 kPa 0,59
-2,5m 23,7 31 kPa 29 kPa 0,55
-3,5m 22,3 61 kPa 60 kPa 0,58

Analisando a Figura 4 e a Tabela 1, pode-se 
perceber que a tensão de pré-adensamento sofre 
determinada variação em função da 
profundidade. Esse evento pode ser explicado 
pelo fato de que as camadas mais profundas 
estão sofrendo maiores tensões geoestáticas do 
que as camadas mais superficiais. Nota-se 
também que o índice de compressão 
praticamente não varia em função da 
profundidade.

As amostras de cotas –1,5m e –2,5m 
apresentaram valores da relação de pré-
adensamento (RSA) iguais a 1,0, demonstrando 
em campo comportamento normalmente 
adensado. Já a amostra de cota –3,5m 



apresentou valor de RSA igual a 1,33, sendo 
levemente sobre-adensada.

Na Figura 5 e 6 são apresentadas as curvas 
logσ vs índice de vazios, de todas as tensões de 
inundação (amostras -1,5m e -2,5m). 
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Figura 5. Curvas de adensamento (oedométrico simples 
com inundação – amostra da cota -1,5m).
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Figura 6. Curvas de adensamento (oedométrico simples 
com inundação – amostras da cota -2,5m).
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Figura 7. Variação do coeficiente de colapso em função 
da tensão de inundação (amostras de cotas -1,5m e -
2,5m).

Na Figura 7 são apresentados dois gráficos 
de variação do coeficiente de colapso (i) em 
função da tensão de inundação para as amostras 
das profundidades 1,5m e 2,5m. Pode-se notar 
que, segundo Vargas (1978), o solo se mostrou 
colapsível para todas tensões de inundação, em 
ambas profundidades. Para as amostras da cota 
-1,5m, o menor valor de (i) se deu para a tensão 
de inundação de 100kPa, porém muito próximo 
das tensões de 50kPa e de 200kPa. Para as 
tensões de 400kPa e 800kPa, o valor de (i) foi 
muito superior, mostrando que para valores 
maiores de tensão, o colapso se mostra mais 
crítico. Com relação às amostras da cota -2,5m, 
o coeficiente de colapso se mostrou crescente 
com a tensão inundação. Nota-se que a variação 
desse valor foi bem menor nas tensões de
200kPa para 400kPa, quando se compara com 
aqueles obtidos na amostra de cota -1,5m.

3.2 Ensaios Triaxiais

Os ensaios triaxiais foram realizados com 
valores tensões confinantes (σc), inferiores e 
superiores a tensão de pré-adensamento; 
adotadas de forma a se obter dois círculos antes 
e depois desse valor, para todas as 
profundidades. Cabe ressaltar que, para a 
elaboração da envoltória de ruptura, não foi 
possível realizar o ensaio com tensão confinante 
(σc) igual a 12,5kPa. Sem os valores de 
resistência dessa tensão, não foi possível 
determinar a envoltória das amostras nas 
profundidades 1,5m e 2,5m; isto porque o 
aparelho utilizado para esse ensaio não permitiu 
uma precisão adequada, obtendo-se dessa forma 
somente a envoltória do ramo normalmente 
adensado. Para as outras profundidades (3,5m e 
4,5m), a escolha das tensões (σc) foi 
extremamente feliz, pois, conseguiu-se obter 
dois círculos com tensões confinantes abaixo da 
tensão de pré-adensamento e dois com tensões 
acima e, conseqüentemente, as envoltórias de 
resistência totais desses respectivos ramos.

A Figuras 8 apresenta um exemplo utilizado 
para a determinação das envoltórias de 
resistência para as profundidades mencionadas. 



A Tabela 2 apresenta os valores numéricos dos 
ângulos de atrito e de interceptos de coesão, 
para cada profundidade, para os trechos 
normalmente adensados e pré-adensados.
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Figura 8. Circulos de Mohr .

Tabela 2 : Envoltórias de resistência totais ao 

cisalhamento.

Cota (ramo) wnat
(%)

Envoltória de resistência 
totais (kPa)

-1,5m (N.A) 22,5 s = σtan 33º 
-2,5m (N.A) 22,7 s = σtan 34º
-3,5m (P.A) s = 75 + σtan 3º
-3,5m (N.A)

21,9
s = σtan 33º

-4,5m (P.A) s = 52 + σtan 2º
-4,5m (N.A)

29,8
s = σtan 25º

P.A = pré-adensado        N.A = normalmente adensado

De acordo com a Tabela 2, pode-se verificar 
que os valores dos ângulos de atrito no ramo 
normalmente adensado são praticamente da 
mesma ordem, indicando que o solo nas 
profundidades analisadas apresenta 
comportamento muito semelhante. Pode-se 
verificar também os baixos valores de ângulo de 
atrito nos ramos pré-adensados. Este fato pode 
ser explicado pelo efeito da cimentação
expressiva nessas amostras e representada por 
óxidos de ferro. 

Esta característica se manifesta na resistência 
ao cisalhamento do solo na forma de um 
comportamento diferenciado quando submetido 
ao ensaio triaxial. Quando se realiza o ensaio 
com tensões confinantes inferiores a tensão de 
sobre-adensamento, a tensão desviatória 
máxima é atingida com pequenas deformações
e com valores relativamente altos, que 
permitem a quebra das cimentações, fazendo 
que, para estas situações, tenham-se circulos de 

Mohr de raios muito próximos, acarretando em 
ângulos de atrito muito baixos e altos 
interceptos de coesão (Pinto, 2000).

Percebe-se também que a lixiviação ocorrida 
no processo de formação desse solo não 
ocasionou alteração significativa de sua 
resistência até a profundidade de 4,5m.  

No ramo pré-adensado, foi somente possível 
obter resultados para amostra de -3,5m e -4,5m, 
em função das limitações de equipamento em 
precisar valores de tensão de confinamento 
menores que os referentes às de sobre-
adensamento.

Dessa maneira, novos ensaios serão 
realizados com tensões de confinamento 
menores que as de pré-adensamento para as 
amostras de profundidades de 1,5m e 2,5m em 
equipamento mais preciso.

4 CONCLUSÕES

Das análises efetuadas a partir dos resultados 
obtidos nos ensaios oedométricos e triaxiais, 
pode-se dizer que:

As amostras apresentaram um aumento da 
tensão de pré-adensamento em profundidade, 
fato esse ocasionado pela massa de solo sobre 
as camadas estudadas. O índice de compressão 
manteve-se dentro de um intervalo de 0,55 e 
0,59, mostrando pequena variação em 
profundidade.

Com relação à analise da colapsibilidade do 
solo nas profundidades de 1,5m e 2,5m; 
observou-se que trata-se de solo colapsível com 
coeficiente de colapso i>2% para todas as 
cargas de inundação. Até a carga de 100kPa, 
pode-se dizer que os valores não apresentaram 
grandes variações; porém, ao se aplicar a carga 
de 200kPa, o valor do índice aumentou 
consideravelmente. Para a amostra -1,5m, 
observou-se que para a carga de 800kPa, o valor 
inicial triplicou. Verifica-se a importância do 
nível de tensões no solo na variação do índice 
de vazios quando inundado. É importante 
ressaltar que essas cargas de inundação se 
deram acima da tensão de pré-adensamento. 
Apesar da notada importância em se realizar a 
inundação em tensões inferiores a de pré-
adensamento, isso não foi possível devido às 
limitações de equipamento.



Verificou-se que a inclinação das retas após 
a inundação das amostras nos carregamentos 
pré-determinados foram praticamente iguais, 
mostrando que variação de vazios após a 
inundação praticamente não se altera.

Os resultados obtidos nos ensaios triaxiais 
mostraram que não houve variação do ângulo 
de atrito do solo nas quatro amostras ensaiadas 
(cotas de -1,5m. -2,5m, -3,5m e -4,5m) nos 
trechos normalmente adensados. Com relação 
ao trecho pré-adensado, referente às amostras 
das cotas -3,5m e -4,5m, pode-se que, houve 
uma redução substancial do ângulo de atrito e 
que os valores do intercepto de coesão foram 
relativamente elevados. Para melhor se avaliar a 
condição (pré-adensada), serão realizados novos 
ensaios para as amostras de cotas -1,5m e -
2,5m.
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