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RESUMO: Este trabalho analisa a granulometria e a plasticidade do solo laterítico da região de 
Campinas, no Estado de São Paulo, Brasil, através da determinação em laboratório, das curvas 
granulométricas, dos Limites de Consistência (Limites de Liquidez e de Plasticidade) e dos Índices 
de Plasticidade e de Consistência. As amostras de solos, submetidas aos ensaios, foram coletadas 
através da abertura de um poço de inspeção no Campo Experimental de Mecânica dos Solos e 
Fundações da UNICAMP, cujo perfil geotécnico apresenta uma camada superficial de solo 
constituída de uma argila silto-arenosa, porosa, em condição não saturada, laterítica e colapsível, de 
espessura em torno de 7m; resultante do alto grau de intemperismo sofrido pela rocha diabásio. Os 
solos argilosos lateríticos, muito comuns no Brasil, possuem estrutura macroagregada, decorrente 
da ação cimentante de óxidos e de hidróxidos de ferro que agrega as partículas mais finas, fazendo 
com que na prática se comportem como siltes e até como areias finas. Portanto, o uso de 
defloculante nos ensaios de granulometria conduz a uma classificação textural que não condiz com 
o comportamento em campo. Assim, neste trabalho, os ensaios de granulometria conjunta foram 
realizados com e sem o uso de defloculante. Como há evidências de que os solos, compostos 
principalmente por óxidos de ferro, influenciam a plasticidade dos solos estudados, os Limites de 
Liquidez e de Plasticidade foram determinados para as amostras em estado natural e após secagem 
ao ar, ambas com material passado em peneira. Os resultados foram analisados ao longo da 
profundidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE:, Solo Laterítico, Solo Coluvionar, Limites de Consistência, Granulometria. 
 
ABSTRACT: This paper is a study of textural and plasticity of the lateritic soil deriving from 
Campinas city region, located at Sao Paulo State, Brazil. In laboratory, the particle-size scales and 
consistency tests were performed for samples that were collected from a well opened at the 
Foundations and Soil Mechanics Experimental Field of the Campinas State University. The local 
geothecnical profile is typical of the region and is defined by a superficial layer of porous colluvial 
silty clay, with depth of about 7 meters, unsatured and with origin from Diabase, that shows lateritic 
and collapsibility characteristics. Lateritic clay soils, commons in Brazil, present a macro-
aggregated structure, because of agglutination action of the sesquioxides of iron that aggregates the 
fine particles. Then, in the practice, these soils have behavior of silts or fine sands. The use of 
deflocculating agent in the sedimentation tests results in the textural classification different of the 
natural textural. So, in this paper, the sedimentation tests were performed with and without 
deflocculating agent. The presence of sesquioxides of iron in the tropical soils influence in their 
plasticity, then, the Liquid and Plasticity Limits were obtained for samples that had natural moisture 
water and were dryness to air. The results were analyzed considering the soil profile depth. 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 

A Geotecnia Brasileira tem um interesse particular no estudo dos solos definidos como 
lateríticos, típicos da evolução de solos em clima quente, com regime de chuvas moderadas a 
intensas. Esses solos têm sua fração de argila constituída predominantemente de minérios 
cauliníticos e apresentam elevada concentração de ferro e alumínio na forma de óxidos e 
hidróxidos, donde sua cor avermelhada. Estes sais se encontram, geralmente, recobrindo agregados 
de partículas argilosas, culminando numa estrutura macroagregada. 
 A formação dos solos lateríticos se dá pela atuação dos processos de alteração pedológica 
que atuam após, ou conjuntamente, com os mecanismos de desagregação e decomposição, 
provocados pelos intemperismos físicos e químicos, com a atuação mais intensa dos químicos.  
 O processo de laterização se caracteriza pela intensa migração de partículas sob a ação de 
infiltrações e evaporação, dando origem a um horizonte superficial poroso (com alta 
permeabilidade), permanecendo quase que exclusivamente os minerais mais estáveis (quartzo, 
magnetita e caulinita). Além disso, esse processo é muito lento, atuando nas camadas superficiais 
bem drenadas, situadas acima do nível d’água. 
 Os solos coluvionares de grande espessura e extensão, originados de recuo de encostas, 
possuem características de isotropia e homogeneidade mineralógica e granulométrica. Esse recuo 
ocorre devido à ação da erosão que age sobre uma encosta íngreme, deixando o solo da parte 
superior da encosta depositado na parte inferior, atrás da frente de recuo, e sempre deixando a 
presença de morros-testemunho (Vaz, 1996). No entanto, a presença de feições superimpostas e a 
diferenciação pedológica podem afetar a sua isotropia.  

Além disso, esses solos podem sofrer processos pedogenéticos, após terem sido formados 
pelo intemperismo, como, por exemplo, a laterização. Em solos argilosos lateríticos, a estrutura 
macroagregada faz com que na prática esses solos se comportem como siltes ou até mesmo areias 
finas. Dessa maneira, a utilização de defloculante nos ensaios de sedimentação não condiz com o 
comportamento em campo (Teixeira et al, 2002). 
 O presente trabalho apresenta a caracterização geotécnica do solo coluvionar, argilo-siltoso, 
e de origem laterítica e proveniente do diabásio, típico do Campus Universitário da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil, através da realização de ensaios de limites de 
consistência, de granulometria conjunta e de massa específica dos sólidos em amostras coletadas 
nos três primeiros metros e meio de profundidade. 

Devido ao caráter laterítico do solo estudado, os ensaios de limites de consistência foram 
realizados em amostras, inicialmente, no teor de umidade natural de campo e após secagem ao ar e 
os ensaios de granulometrica conjunta foram realizados com e sem o uso de defloculante. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Amostragem 
 

No Campo Experimental de Mecânica dos Solos e Fundações da Unicamp, localizado na 
FEAGRI (Faculdade de Engenharia Agrícola), foram coletadas amostras de solo indeformado, 
através da abertura de um poço de inspeção de 7,0m de profundidade, de acordo com as 
recomendações da Norma Brasileira (NBR 9604/86). 
 Albuquerque et al (2001) apresentam resultados de vários ensaios de laboratório e de campo 
para o perfil deste Campo Experimental. O seu subsolo é composto por uma camada de solo 
superficial de espessura, aproximadamente, de 7m, de origem de diabásio e coluvionar, 
característico de 14% da região de Campinas, Estado de São Paulo/Brasil. Essa camada é 
constituída de uma argila silto-arenosa, com porosidade elevada, de origem laterítica e colapsível. 



Subjacente, há uma camada de solo saprolítico de silte argilo-arenoso, até uma profundidade de 
19m. O nível d´água se encontra a 17m, aproximadamente. 
 As amostras foram coletadas a partir da profundidade de 1,5m. Neste trabalho, foram 
estudadas as amostras referentes às profundidades de 1,5m, 2,5m e 3,0m. A tabela 1 apresenta os 
valores de alguns de seus índices físicos. 
 

Tabela 1 - Índices físicos das amostras de solo da Unicamp 

Índice Físico Profundidade (m) 
1,5 2,5 3,0 

wnatural (%) 24,2 23,7 22,3 
γ natural (kN/m3) 11,8 13,7 14,0 
Índice de vazios 2,14 1,74 1,68 

Grau de saturação (%) 33,7 44,3 40,7 
 
2.2. Ensaios de Granulometria Conjunta 
 

Foram realizados ensaios de granulometria conjunta com e sem o uso de defloculante 
(hexametafosfato de sódio) para a verificação do comportamento do material em campo, ou seja, 
sem desagregação de sua macroestrutura proveniente da cimentação das partículas finas por óxidos 
e hidróxidos de ferro.Os ensaios foram realizados de acordo com a Norma Brasileira (NBR 
7181/88) à exceção do uso do defloculante. Este procedimento ocasionou mudanças na forma da 
curva granulométrica, na classificação do solo e nas dimensões dos grãos; fatos esses relacionados 
com os grumos formados, cujas ligações não foram rompidas. Foram realizados também ensaios de 
determinação do peso específico dos sólidos, seguindo orientações da Norma Brasileira - NBR 
6508/84. 
 
2.3. Ensaios de Limites de Consistência 
 

As amostras foram utilizadas com dois padrões distintos de umidade, primeiramente com 
sua umidade natural, que foi mantida quase que totalmente com o armazenamento correto, e a 
amostra seca ao ar, essa por sua vez foi destorroada e deixada secando ao ar por no mínimo 48h de 
acordo com Normas NBR 6459/84 e NBR 7180/88. 

Para cada amostra, foram realizados dois ensaios de Limites de Liquidez (LL) e dois de 
Limites de Plasticidade (LP), para que com isso fosse feita a comparação entre resultados obtidos e 
os resultados esperados. Ambas as amostras foram passadas pela peneira de abertura 0,42mm (#40) 
antes de iniciar o ensaio. 
 
3. RESULTADOS OBTIDOS 
 
3.1. ENSAIO DE GRANULOMETRIA 
 

Os solos foram classificados segundo o Sistema de Classificação dos Solos, HRB (Highway 
Research Board), e o Sistema Unificado - SUCS (Sistema Unificado de Classificação dos Solos), 
tomando como base a escala da ABNT (NBR 6502/95), de acordo com as dimensões dos grãos em 
mm. 

Nas Figs. 1, 2, e 3; encontram-se as curvas granulométricas obtidas dos resultados dos 
ensaios realizados em laboratório, para as profundidades de 1,5m, 2,5m e 3,0m, respectivamente. 
Através dessas curvas, pode-se observar a diferença significativa na forma das curvas com e sem o 
uso de defloculante. As distribuições granulométricas para as profundidades analisadas são 
apresentadas nas Tabs. 2, 3 e 4. 



Dos ensaios sem o uso de defloculante, pôde-se observar a rapidez de queda das partículas, 
formando uma mistura heterogênea, com uma quantidade maior de material depositado no fundo da 
proveta, comparado com o ensaio com o uso de defloculante, cujas partículas ficaram mais tempo 
em suspensão e cuja mistura permaneceu com coloração homogênea por um período muito maior 
de tempo. 
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Figura 1 - Curvas granulométricas obtidas com e sem o uso de defloculante, para a amostra de solo 
obtida da profundidade 1,5m. 
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Figura 2 - Curvas granulométricas obtidas com e sem o uso de defloculante, para a amostra de solo 
obtida da profundidade 2,5m. 
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Figura 3 - Curvas granulométricas obtidas com e sem o uso de defloculante, para a amostra de solo 
obtida da profundidade 3,0m. 
 

Tabela 2 – Distribuição granulométrica – 1,5m (NBR 6502/95). 

Procedimento 

Argila Silte Areia Pedregulho Fina Média Grossa 

φ < 
0,002mm 

0,002mm 
< φ < 

0,06mm 

0,06mm  
< φ < 

0,2mm 

0,2mm  
< φ < 

0,6mm 

0,6mm  
< φ < 

2,0mm 

φ <  
2,0mm 

c/defloculant
e 58,2% 22,4% 12,4% 6,2% 0,8% 0,0% 

s/defloculante 1,0% 59,0% 28,7% 10,5% 0,8% 0,0% 
CD – Com defloculante e SD – Sem defloculante 

 
Tabela 3 – Distribuição granulométrica – 2,5m (NBR 6502/95). 

Procedimento 

Argila Silte Areia Pedregulho Fina Média Grossa 

φ < 
0,002mm 

0,002mm 
< φ < 

0,06mm 

0,06mm  
< φ < 

0,2mm 

0,2mm  
< φ < 

0,6mm 

0,6mm  
< φ < 

2,0mm 

φ <  
2,0mm 

c/defloculant
e 49,5% 28,6% 14,9% 5,9% 1,1% 0,0% 

s/defloculante 1,3% 51,4% 34,2% 12,0% 1,1% 0,0% 
 

Tabela 4 – Distribuição granulométrica – 3,0m (NBR 6502/95). 

Procedimento 

Argila Silte Areia Pedregulho Fina Média Grossa 

φ < 
0,002mm 

0,002mm 
< φ < 

0,06mm 

0,06mm  
< φ < 

0,2mm 

0,2mm  
< φ < 

0,6mm 

0,6mm  
< φ < 

2,0mm 

φ <  
2,0mm 

c/defloculant
e 45,1% 30,4% 17,3% 6,1% 1,0% 0,0% 

s/defloculante 2,6% 70,5% 17,9% 8,0% 0,9% 0,0% 



 
Pôde-se também observar que nas curvas obtidas com o uso de defloculante, não foi 

possível identificar os valores de D10 e D60, pois a porcentagem de ocorrência da argila é alta, em 
torno de 50%. A não obtenção desses valores impossibilitou o cálculo do Coeficiente de Não 
Uniformidade (CNU) e do Coeficiente de Curvatura (CC). 

Na análise das curvas granulométricas, verificou-se que as porcentagens de argila, em torno 
de 50%, e de silte, em torno de e 25%, com o uso de defloculante, e as porcentagens de argila, cerca 
de 1,5%, e cerca de 60% para o silte, sem defloculante, demonstraram a diferença do 
comportamento do solo em campo e do ensaio de laboratório. Isso porque o solo in situ é laterítico 
e, por conseqüência, possui a estrutura formando os torrões ou grumos. Logo, pela classificação 
granulométrica segundo a ABNT, nos ensaios realizados com defloculante obteve-se uma Argila 
Siltosa pouco Arenosa e nos ensaios sem defloculante, um Silte Arenoso.  

Estas características foram encontradas por diversos pesquisadores como Arak (1997) e 
Teixeira et al (2002), convergindo na ocorrência de microagregações de argila, com granulometria 
semelhante às de silte ou até mesmo areia, quando seu estado natural. 

Na Tab. 5, apresentam-se os valores dos Coeficientes de Não Uniformidade e os 
Coeficientes de Curvatura (CC), em função da profundidade, obtidos somente para as curvas 
granulométricas dos ensaios sem defloculante. 
 

Tabela 5 - Parâmetros das Curvas Granulométricas Sem Defloculante 
z (m) D10 (mm) D30 (mm) D60 (mm) CNU CC 
1,5 0,009 0,020 0,060 6,7 0,74 
2,5 0,007 0,018 0,080 11,4 0,58 
3,5 0,005 0,009 0,030 6,0 0,54 

 
A partir dos valores fornecidos pelo CNU, para os ensaios sem defloculante, todos 

superiores a 2,0, pode-se dizer que o solo tem o comportamento de uma areia bem graduada. De 
acordo com a Classificação Unificada, obtém-se a classificação: SW (sand well). Segundo a 
Classificação HRB (Highway research Board), tem-se o solo classificado como A7-5, dado como 
Solo Argiloso. Esta classificação não leva em conta as propriedades lateríticas do solo, afirmando 
que o mesmo é ruim para camada de pavimento. 

No entanto, para o CC, todos os valores foram abaixo de 1, logo tem-se curvas descontínuas, 
isto é, com deficiência de alguns grãos de determinado diâmetro; na amostra de solo estudada, a 
falta de pedregulhos. 

Os valores da massa específica dos sólidos das amostras coletadas nas profundidades 
estudadas são apresentados na Tab. 6. 
 

Tabela 6 - Massa Específica dos Sólidos (NBR 6508/84) 
z (m) γs (kN/m3) 
1,5 29,8 
2,5 30,4 
3,0 30,5 

 
Em posse desses dados, observa-se a ineficiência da classificação solitária dos métodos 

segundo a ABNT, por tratar-se de um solo tropical laterítico, que possui propriedades e 
características diferentes às dos solos temperados. Sendo assim, torna-se necessária a junção de 
mais informações para uma classificação correta dos solos tropicais brasileiros. 

Analisando, finalmente, os valores de massa específica dos sólidos, nota-se que eles 
apresentam-se relativamente altos, em torno de 30kN/m3; e esses valores aumentam em função da 
profundidade. Os valores obtidos são altos e muito próximos ao valor do cimento que é de 



31,5kN/m3, tendo como explicação o alto teor de óxidos de ferro, comprovando mais uma vez o 
caráter laterítico do solo.  
3.2. LIMITES DE CONSISTÊNCIA 
 
 Apresentam-se a seguir, nas Figs. 4, 5 e 6; os gráficos de número de golpes versus teor de 
umidade, obtidos a partir dos valores do ensaio de limite de liquidez. A tabela 6 apresenta os 
valores de LL, de LP e IP (Índice de Plasticidade) e a Tab. 7, os valores de IC (Índice de 
Consistência), obtidos para os dois teores de umidade iniciais das amostras. 
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Figura. 4 –Numero de golpes versus teor de umidade, profundidade 1,5m 
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Figura. 5 – Numero de golpes versus teor de umidade, profundidade 2,5m 
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Figura. 6 – Numero de golpes versus teor de umidade, profundidade 3,0m 

 
Visualizando os gráficos nas Figs. 4, 5 e 6; nota-se que os valores de teores de umidade são 

mais elevados para as amostras secas ao ar. Isso pode ser explicado pelo fato destas amostras 
absorverem uma quantidade maior de água e necessitar de mais espatulamento que a amostra em 
sua umidade natural. 

Na Tab. 7, os valores de LP, LL e de teor de umidade indicaram que as amostras se 
encontram em campo no estado semi-sólido, pois os valores de umidade natural estão abaixo dos 
valores de limites de plasticidade (LP). Na Tab. 8 são apresentados os valores de Índice de 
Consistência (IC) para as amostras secas ao ar e em suas umidades naturais. 
 

Tabela 7 - Valores de w, LL, LP e IP, para amostras na umidade natural e secas ao ar. 
z (m) wnat (%) LL (%) LP (%) IP (%) wseco ao ar 

(%) 
LL (%) LP (%) IP (%)

1,5 24,1 48,0 37,3 15,7 11,0 45,3 33,9 16,9 
2,5 22,5 51,3 37,0 14,2 7,1 57,0 40,0 17,5 
3,0 22,8 48,6 34,2 14,4 2,8 49,4 38,4 10,6 

 
Tabela 8 - Valores de IC para amostras secas ao ar e em suas umidades naturais, conforme a 
profundidade. 

z (m) IC  
(p/ amostras no teor de umidade natural)

IC  
(p/ amostras secas ao ar) 

1,5 2,2 1,5 
2,5 2,0 2,0 
3,0 2,0 2,5 

 
Considerando os dois procedimentos de ensaios realizados, nota-se que os valores de LL, LP 

e de IP apresentaram uma pequena variação, se forem analisadas as profundidades separadamente. 
Os valores de LL, LP e IP apresentaram pouco maiores para as amostras secas ao ar, com exceção 
da amostras da profundidade de 1,5m. 

Analisando somente as amostras inicialmente secas ao ar, conforme recomenda a Norma 
Brasileira, percebe-se que, para a profundidade de 2,5m, o valor de LL apresentou uma expressiva 



alteração com relação aos das demais amostras. Na profundidade de 3,0m, o valor de IP se 
apresentou menor que os valores das amostras de profundidades inferiores. Com relação aos valores 
de IC, nota-se uma leve tendência do mesmo ir aumentando conforme se avança em profundidade. 

Com relação às amostras inicialmente ensaiadas em seus teores de umidade natural, 
percebe-se que os valores de LL, LP, conseqüentemente, de IP, e de IC não sofreram grandes 
variações.  
 
3.3. CLASSIFICAÇÕES SUCS E HRB 
 

Com os valores obtidos nos ensaios de granulometria conjunta, com e sem o uso de 
defloculante, e de limites de consistência, foi possível classificar as amostras de acordo com a 
Classificação Unificada (SUCS) e com a Classificação HRB, ambas muito utilizadas na prática da 
Engenharia Geotécnica. 
 Enquanto que, com o uso de defloculante o solo é classificado pela SUCS como uma Argila 
Siltosa Com Areia; sem o uso de defloculante o solo é classificado como um Silte Arenoso. A 
Classificação Unificada tem maior compatibilidade se comparada com a classificação 
granulométrica sem a utilização de defloculante, isso porque ela foi elaborada com base no 
comportamento de solos formados em clima temperado, bastante distintos dos solos tropicais 
lateríticos, como o estudado. 

O uso de defloculante faz com que os grumos de partículas de argila se desagregam, porém, 
isso não acontece na prática, sendo o comportamento desse solo característico de material mais 
granular, como siltes e areias finas. Assim, as amostras de solo submetidas ao uso de defloculante, 
na classificação unificada, são classificadas como silte arenoso, mascarando a presença de argila. 

A classificação HRB por sua vez classifica o solo como A7–5 (Solo Argiloso) com um 
comportamento como camada de pavimento considerado ruim, pois considera o solo simplesmente 
argiloso sem verificar o seu comportamento laterítico, o que o torna muito bom para camada de 
sub-leito, desde que esteja bem compactado, devido sua característica colapsível. 
 
4. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho avaliou a classificação de um solo coluvionar e laterítico da região de 
Campinas, Estado de São Paulo, Brasil. Este solo é comum a região sul-sudeste do país cobrindo 
grandes áreas. A partir das análises efetuadas, pode-se dizer: 
- Quando se compararam as curvas granulométricas, para o solo de mesma profundidade, com o 
sem o uso de defloculante, observou-se uma diferença significativa entre as frações de silte e argila. 
E essa diferença fez com que a classificação dos solos fosse Argila Siltosa pouco Arenosa para com 
defloculante e, Silte Arenoso, sem o uso de defloculante. Este fato está relacionado às propriedades 
cimentantes dos óxidos de ferro e alumínio, que produz aglutinações de argila, acarretando uma 
estrutura macroagregada, assim sendo, as diferenças de textura são bem discrepantes.  
- A classificação dos solos ficou comprometida pelo método sem o uso de defloculante, não 
indicando a realidade em campo, pois se tratou de um solo tropical laterítico e colapsível. Esse fato 
demonstrou falhas no método ao classificar solos tropicais. 
- Até a profundidade de 3,0m o solo coluvionar do Campo Experimental da Unicamp encontrou-se 
no Estado Semi-Sólido, isto é, apresentando valores de teor de umidade natural de campo menores 
que os de Limite de Plasticidade. 
- O Limite de Liquidez quando foi determinado com amostras secas ao ar apresentou-se pouco 
maior do que quando determinado com as amostras em sua umidade natural, devido ao fato do solo 
ter necessitado de uma maior quantidade de água para a realização do ensaio. 



- As variações expressivas no teor de umidade inicial das amostras submetidas aos ensaios 
interferiram nos valores dos Limites de Liquidez e de Plasticidade, embora haja a necessidade de 
realizar um maior número de ensaios para melhor entendimento desse fato. 
- A Classificação Unificada não foi a ideal para o solo em estudo, pois, sendo laterítico, possuía 
características particulares que tornaram inviável a sua classificação. Pelo mesmo motivo, tornou-se 
inviável a classificação pela HRB, que considerou o solo como Argiloso (A7-5) com um 
comportamento ruim como camada de pavimento, porém muito bom para camada de sub-leito, 
desde que compactado. 
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