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RESUMO 
 
 

 

As características de compressibilidade e colapso de um arenito 

pleistocênico da cidade do Recife, devido ao acréscimo de tensão vertical e a 

inundação com os fluidos, água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e 

solução aquosa de cloreto de sódio são investigadas e analisadas através de um 

programa de investigação geotécnica de laboratório. Utilizam-se células 

edométricas convencionais adaptadas para o uso com diferentes fluidos 

percolantes, estando as amostras do arenito submetidas a diferentes estados de 

tensão antes da inundação. As características micromorfológicas, físicas, 

químicas do arenito antes e após a inundação sob tensão, e a interação dos 

fluidos percolantes nas características de compressibilidade e colapso são 

investigadas. O arenito estudado está inserido dentro de um Terraço Marinho de 

idade Pleistocênica, tem como agente cimentante a matéria orgânica e apresenta 

grande entrosamento entre as partículas, baixa compressibilidade e colapsa em 

água destilada e hidróxido de sódio. A inundação com solução aquosa de cloreto 

de sódio eleva a compressibilidade cerca de duas vezes e a inundação com a 

gasolina comum não modifica basicamente as características de 

compressibilidade e colapsibilidade do arenito. Desta forma, conclui-se que estas 

características dependem da interação solo-líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: arenito pleistocênico, interações físico-químicas, 

compressibilidade, colapso. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The compressibility and collapse characteristics of a Pleistocene sandstone 

of Recife, due to increasing vertical stress and inundation with different fluids: 

distilled water, gasoline, sodium hydroxide and sodium chlorite aqueous solution 

are investigated and analyzed by a laboratory geotechnical investigation program. 

Two conventional oedometric cells adapted for different percolating fluids were 

used, and the sandstone samples were submitted to different stress state before 

inundation. The micromorfological, physical and chemical characteristics of the 

sandstone before and after inundation under a stress state, and the interaction of 

the percolating fluid in the compressibility and collapse characteristics are 

investigated. The sandstone studied belongs to the Marine Terrace of Pleistocene 

Age. It presents organic matter as cementing agent, a closer arrangement 

between particles, low compressibility and collapse with distilled water and sodium 

hydroxide. Inundation with sodium chlorite aqueous solution increases about two 

times the compressibility and inundation with gasoline basically doesn’t change 

the sandstone compressibility and collapse features. So as conclusion, the 

characteristics depend on the soil-liquid interaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  Pleistocene sandstone, Phisical-chemical interaction, compressibility, 
collapse. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A ocorrência de solos estruturalmente instáveis tem se apresentado como 

uma condicionante geotécnica importante na implantação de obras civis. A 

instabilidade estrutural de um solo é complexa, depende do tipo de solo, da 

formação e da evolução pedológica, além dos agentes externos estáticos e 

dinâmicos, mudanças de quantidade de água no solo e alterações físico-químicas 

do líquido intersticial, entre outros. 

 

Os Depósitos Quartenários formam a Planície do Recife, e tiveram como 

principais agentes modeladores às transgressões e regressões marinhas, o 

trabalho dos rios, os mangues e o homem, resultando na formação de diversas 

unidades geológicas, com diferentes propriedades geotécnicas. Estas unidades, 

depositadas no Período Quartenário, são os Terraços Marinhos Pleistocênicos, 

Indiferenciados, e Holocênicos, depósitos aluvionares e de mangue. 

 

O Terraço Marinho Pleistocênico foi formado após as últimas transgressões 

marinhas ocorridas no passado, elaborando uma planície de cotas diferentes, 

variando entre 7 e 11 metros e com declívio pequeno para linha de costa, 

apresenta um perfil típico composto de algumas camadas distintas. Para fins de 

edificações, os parâmetros de resistência são enquadrados dentro de modelos 

conservativos. Em toda extensão deste Terraço encontra-se o arenito estudado 

nesta dissertação, que está situado na Planície do Recife, no município do Recife 

com espessura que varia de 1 a 3 metros. 

 

A colapsividade dos solos devido à inundação é influenciada por efeitos 

físicos, químicos e físico-químicos. Colapsos associados à infiltração de água são 

comumente relatados na literatura técnica; com menos freqüência são 

mencionados colapsos devidos à ação química de fluidos com diferentes 

características. 
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Neste trabalho procura-se estudar a compressibilidade do arenito 

pleistocênico e a influência de alguns fatores que provocam e atuam no colapso 

do solo sob inundação, a partir da interação solo-líquido percolante. Para isto, 

foram planejados e realizados ensaios de laboratório onde se pôde analisar a 

interação das partículas de solo com o líquido inundante. Utilizaram-se então 

quatro fluidos com características químicas e físico-químicas bem distintas, a 

saber: água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de 

cloreto de sódio.  

 

A gasolina é um hidrocarboneto derivado do petróleo largamente utilizado 

como combustível. Têm sido registrados acidentes de derramamento e 

vazamento na estocagem de postos de venda de gasolina, contaminando o solo e 

os lençóis d’água subterrâneo, causando um grande problema geo-ambiental.  

 

Os hidrocarbonetos monocromáticos, denominados BTEX (Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) presentes na gasolina, são os constituintes mais 

solúveis e móveis na gasolina, sendo atribuídos a eles os maiores problemas de 

contaminação. Na tentativa de se avaliar a dimensão, para solucionar ou 

amenizar tal problema, tem sido dispensado nestas últimas décadas uma maior 

atenção e estudos. MACKAY e CHERRY (1989) afirmam que os hidrocarbonetos 

derivados de petróleo são os produtos que são freqüentemente detectados como 

uma das maiores fontes de contaminação de água subterrânea. SCHWILLE 

(1981,1984) discutiu a distribuição de um NAPL (Non-aqueous phase liquids) no 

solo após seu derramamento. FEENSTRA e CHERRY (1988) consideram que se 

pode incluir nos fatores que afetam a distribuição de LNAPL (light non-aqueous 

phase liquids), o volume derramado, a área de infiltração, a duração do 

derramamento, a propriedade do LNAPL, as propriedades do meio poroso e ainda 

as condições de fluxo na superfície. MARIZ (2000) analisou o efeito da vibração 

na mobilização da gasolina residual em areia saturada com hidrocarbonetos de 

petróleo, dentre outros. 

 

O hidróxido de sódio (NaOH) ou soda cáustica constitui um dos hidróxidos 

dos metais alcalinos, sendo obtido por meio de reações eletrolíticas de soluções 
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dos respectivos cloretos ou da decomposição entre um sal alcalino e um hidróxido 

alcalino. Ele é um sólido cristalino que absorve rapidamente a umidade e o 

dióxido de carbono da atmosfera, é bastante solúvel em água desprendendo 

grande quantidade de calor durante sua dissolução, funde, geralmente, em torno 

de 318ºC, tem densidade 1,53 g/cm3 em solução com 50% em peso de hidróxido 

de sódio a 20ºC, possui pH aproximadamente igual a 14. A solução tem 

características dos álcalis, de ser viscosa ao tato e muito corrosiva, é uma 

substância que produz íons (OH-), ao dissolver-se em água. Alguns 

pesquisadores estudaram características e comportamentos do hidróxido de 

sódio, dentre estes: POPP (1994) pesquisou a influência do hidróxido de sódio em 

minerais como quartzos, feldspatos e micas, e constatou que não exerce 

influência significativa; MAIO (1994), in COSTA JÚNIOR (2001) estudou as 

alterações estruturais causadas pelo hidróxido de sódio na presença dos 

argilominerais; COSTA JÚNIOR (2001) analisou a influência da infiltração de 

hidróxido de sódio nas características de resistência de um solo laterítico; 

RODRIGUES e LOLLO (2004) pesquisaram as características estruturais, 

fisiográficas e mecânicas de dois perfis de solos colapsíveis em Ilha Solteira-SP, 

usando vários fluidos de inundação, dentre eles, o hidróxido de sódio diluído. 

Estes trabalhos serão discutidos posteriormente. 

 

A solução aquosa de cloreto de sódio é proveniente da dissociação do 

cloreto de sódio em meio aquoso. O cloreto de sódio é um composto iônico 

formado pela união de um metal alcalino, altamente reativo, e um halogênio, 

também reativo. Constituinte principal do sal de cozinha pode ser obtido de minas 

naturais de sal, a céu aberto, nas quais ele é chamado de halita, um mineral. No 

entanto, ele também pode ser obtido a partir da água do mar, por evaporação da 

água. Do total de sal extraído no mundo, atualmente, cerca de 5% apenas é para 

consumo humano. A maior parte da sua produção é utilizada nas indústrias, para 

diversos fins, tais como: produção de hidróxido de sódio, cloro gasoso, produção 

de papel, tecidos, cosméticos, tinturas, remédios, etc. 
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Devido ao crescimento acelerado da utilização das águas subterrâneas 

pela população e má utilização dos aqüíferos em várias partes do planeta, há 



forte tendência de agravar a qualidade da água, caso não sejam implantadas 

políticas consistentes de uso e conservação dos recursos. Uma outra forma de 

contaminação da água subterrânea são as intrusões marinhas, que é a 

penetração da água salgada na zona de água doce do aqüífero. Nas zonas 

costeiras há um equilíbrio entre a água subterrânea doce e a água subterrânea 

salgada, que está vindo do mar. Em média, a água do mar de todo o mundo tem 

uma salinidade de 3,5%o, ou seja, para cada litro de água do mar, há 35 gramas 

de sais dissolvidos (a maior parte é cloreto de sódio). Esta, por ser mais densa, 

permanece embaixo da água doce. Contudo, quando é extraída uma quantidade 

excessiva de água doce, faz com que a água salgada suba, salinizando o 

aqüífero. A continuação do processo acarretará problemas mais sérios, dentre 

estes a contaminação do solo por salinização. 

 

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

 

A principal motivação para a realização desta pesquisa foi o acidente 

registrado no Estado de Pernambuco, em agosto de 2002, onde ocorreu um 

vazamento de gasolina no posto de combustível Nova Dimensão LTDA, no bairro 

do IPSEP, zona sul do Recife, cuja notícia foi publicada pelo Jornal do Comércio 

de Pernambuco, no dia 07/08/2002. O posto, de acordo com a Norma de 

Classificação de Postos de Serviços Conforme o Ambiente em Torno – 

ABNT/NBR 13786/01, se enquadra na classe 2, devido à existência  de poços 

cacimba dentro do raio de 100 metros do empreendimento. Existem seis ilhas de 

abastecimento (quatro em atividade e duas em fase de construção); oito bombas 

de abastecimento, um filtro de diesel e seis tanques subterrâneos de combustível, 

sendo quatro de gasolina comum (60.000 L), um de álcool (15.000 L) e um de 

diesel (15.000 L). Há um escritório/centro automotivo, um lava jato desativado e 

uma futura área de abastecimento de gás natural, que está em fase de 

construção. Possui no total uma área de 1.500 m2, não existindo canaletas e nem 

caixa separadora no posto, (Figura I.1A e I.1B).  A Petrobrás identificou infiltração 

de gasolina no lençol freático, atingindo, aproximadamente, uma profundidade 
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média de 1,4m, constatado pelo mapeamento da contaminação do solo através 

da perfuração de poços de monitoramento. 

 
Figura - I.1 - A e B - Vazamento no posto de venda de combustível Nova 

Dimensão. 

 

Após a escolha do tema de pesquisa, foram traçados alguns objetivos. O 

objetivo geral deste trabalho é caracterizar o comportamento de variação de 

volume do arenito pleistocênico do bairro do Ipsep, na cidade do Recife, causado 

pela percolação de água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução 

aquosa de cloreto de sódio. 

 

Procura-se analisar a compressibilidade do arenito pleistocênico devido ao 

carregamento e a percolação de diferentes fluídos com os seguintes objetivos 

específicos: 

 

i) identificar e caracterizar a físico-química e mineralogia do arenito 

pleistocênico em seu estado natural; 

 

ii) analisar a influência da interação solo-líquido de inundação nos colapsos 

dos solos, com diferentes fluidos percolantes; 

 

iii) comparar a caracterização química do solo natural e após inundação 

com: água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de 

cloreto de sódio; 

 5 



iv) analisar a microestrutura do arenito pleistocênico antes e após 

carregamento, inundação e descarregamento quando percolado por: água 

destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto de 

sódio; 

 

v) analisar o colapso do solo através de ensaios de laboratório edométricos 

duplos e simples com tensões verticais de inundação diferentes utilizando fluidos 

como a água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de 

cloreto de sódio. 

 

Para atingir esses objetivos, foi elaborado um programa de investigação 

geotécnica composto de duas fases: infra-estrutura e experimentos. A primeira, 

compreende a aquisição de equipamentos e acessórios, adaptação, e calibração 

dos equipamentos para a realização de ensaios de laboratório. Na segunda fase, 

foram realizados ensaios de laboratório, compreendendo as seguintes etapas: 

 

i) revisão bibliográfica abrangendo o conhecimento de arenito 

pleistocênico, de solos colapsíveis e a influência da interação solo-líquido nas 

características de compressibilidade; 

 

ii) realização de ensaios de laboratório de caracterização física, química e 

mineralógica, ensaios edométricos simples e duplos em células convencionais, 

utilizando diferentes tensões de inundação e permeantes; 

 

iii) análise microestrutural através de microscopia óptica e de varredura em 

amostras do arenito em seu estado natural, após o carregamento e inundação 

com diferentes permeantes. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Para efeito de apresentação, o trabalho está dividido em cinco capítulos. O 

capítulo II foi dividido em três etapas bastante relevantes para esta dissertação. A 

primeira, consiste no estudo sobre o arenito pleistocênico, desde a sua formação 
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até suas características geotécnicas; a segunda, contém um breve estudo sobre 

os solos colapsíveis; a terceira, estuda características de alguns fluidos 

percolantes. 

 

As metodologias dos ensaios e equipamentos são descritas no Capítulo III, 

assim como a construção, o desenvolvimento, as adaptações dos equipamentos 

e, ainda, a localização da área escolhida para estudo com amostragem de campo. 

 

São expostos no Capítulo IV os resultados e as análises realizadas. 

Inicialmente, cada abordagem é feita em particular e continua-se a análise inter-

relacionando as abordagens e os tipos de fluidos de inundação. 

 

No capítulo V apresenta-se um resumo das principais conclusões da 

dissertação e sugerem-se linhas de investigação para novos estudos.  
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CAPÍTULO II 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica está dividida em três partes: a primeira, aborda um 

estudo sobre o arenito pleistocênico; a segunda, um breve estudo sobre solos 

colapsíveis e a terceira, apresenta uma síntese da influência e característica dos 

fluídos percolantes como a água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e 

solução aquosa de cloreto de sódio os quais foram utilizados na presente 

pesquisa. 

 

2.1- TERRAÇOS MARINHOS PLEISTOCÊNICOS 

 

Os Terraços Marinhos Pleistocênicos foram formados após a última 

transgressão marinha ocorrida a 120.000 anos A. P. (Antes do Presente), 

construindo uma planície com cota altimétrica variando entre 7 e 11 metros, e 

com pequeno declívio para a linha da costa. 

 

Estes terraços são constituídos de areias quartzosas depositadas durante a 

regressão do mar em sucessivos cordões litorâneos. As areias são, em sua 

maioria, formadas por grãos de quartzo de granulação variável de fina a grossa, 

não homogêneo na superfície e com cor branca. Com o aumento da 

profundidade, passam a ter coloração marrom e a possuir um certo grau de 

cimentação, devido ao poder cimentante do óxido de ferro, originado a partir de 

minerais ferrosos, e ácido húmico, proveniente da decomposição da matéria 

orgânica. MARTIN et al (1983) in ASSIS (1990), afirmam ser comum este tipo de 

cimentação nos terraços marinhos de idade Pleistocênica. 

 

As diversas unidades geológicas da planície do Recife, estão 

representadas na Figura II.1. Os Terraços Marinhos Pleistocênicos são 

identificados com o símbolo Qp na Figura II.1, e estão situados 

preponderantemente na parte sul da cidade do Recife-PE. 
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Figura II.1- Unidades geológicas da Planície do Recife (ALHEIROS et al, 1990) 

 

2.1.1- Arenitos Pleistocênicos 
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Segundo OLIVEIRA (1999), os arenitos pleistocênicos na superfície são 

compostos de uma camada delgada de areia fina e média (≈ 30 cm), com restos 

vegetais (raízes), passando para uma areia branca, ou seja, um sedimento 

arenoso inconsolidado com espessura que varia entre 1 a 4 metros. Logo após, 

vem uma camada enriquecida com óxido de ferro e ácido húmico proveniente da 

decomposição da matéria orgânica presente na superfície, lixiviada para 

horizontes mais profundos. Devido a ação de cimentação de óxido de ferro e do 

ácido húmico, esta camada de areia se encontra consolidada, formando arenitos 

de cor marrom, com espessura variando entre 1 a 3 metros. Em seguida, vem 

uma camada constituída de areia fina e média pouco argilosa. Pesquisando no 

banco de dados da Carta Geotécnica do Recife, foram encontrados alguns 

resultados de sondagem do tipo SPT, do Bairro de Setúbal, estando um dos perfis 

ilustrado na Figura II.2. 
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especialmente as de baixíssima resistência, pode-se quase sempre considerar a 

deformabilidade dos maciços como aproximadamente igual a das rochas que as 

constituem. Pode ser explicado este fato pela plasticidade das rochas, não 

permitindo fraturação relevante, ou pelo fechamento das fraturas, quer pela 

deformação lenta da rocha ou pelo seu preenchimento com produtos de alteração 

da mesma, ROCHA (1975). 

 

OLIVEIRA (1999) observou nos resultados do ensaio granulométrico o 

predomínio de areias média e finas com aproximadamente 91%, pequena 

quantidade de silte e argila, e a ausência de areia grossa e pedregulho. Não 

sendo constatado para estes arenitos limites da liquidez e plasticidade, o que já 

era esperado. Na determinação dos índices físicos, foram obtidos os seguintes 

resultados em média: peso específico aparente seco 16,30 kN/m3, peso 

específico aparente saturado 20,00 kN/m3 e índice de vazios 0,586. As lâminas 

petrográficas, analisadas em microscópio óptico por OLIVEIRA, revelam que os 

arenitos apresentaram granulometria variando de média a fina e são mal 

selecionados, com grande quantidade de grãos finos em torno de grãos maiores. 

Os grãos são angulosos a sub-angulosos com baixo grau de esfericidade, não 

apresentando contato entre si, estando envolvidos por nódulos de óxido de ferro 

proporcionando um empacotamento frouxo. Quando os grãos e os poros são 

envolvidos por esta película de óxido de ferro a porosidade é reduzida e os 

arenitos apresentam coloração marrom, característica destes sedimentos. Os 

componentes terrígenos se compõem predominantemente de quartzo 

monocristalino, na proporção aproximada de 90%, apresentando em menor 

quantidade feldspatos e micas (biotita), bastante alterados. Não ocorre nestes 

arenitos a presença de bioclastos (conchas e algas), que foram provavelmente 

dissolvidos pelo ácido húmico. Baseado na composição e na textura, estes 

sedimentos podem ser classificados como arenitos ferruginosos. Para 

determinação da permeabilidade foi utilizado o sistema de ensaios de 

permeabilidade Triflex 2, que obteve como resultado para fluxo paralelo a 

superfície do terreno K = 4,8 x 10-6 m/s e para o fluxo perpendicular a superfície 

do terreno K = 5,6 x 10-6 m/s. 
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Do ponto de vista químico, o húmus é um subproduto da matéria orgânica 

formado a partir da decomposição dos resíduos vegetais, apresentando elevada 

resistência à decomposição, COSTA (1979). O húmus é composto de ácidos 

fúlvicos, humina e ácido húmico, tido como um dos agentes cimentantes deste 

arenito, segundo MARTIN et al (1983) in ASSIS (1990). 

 

 

Os óxidos de ferro, são produtos de origem secundária, ocorrendo na 

forma cristalina ou de geles amorfos, originados do intemperismo de minerais 

ferrosos. A goetita é a ocorrência mais frequente de óxido-hidróxido de ferro, 

apresentando grande estabilidade termodinâmica, fornecendo a cor marrom ao 

solo, SCHMERTMANN e TAYLOR (1977) in OLIVEIRA (1999). 

 

 

O arenito brando, estudado por OLIVEIRA (1999), apresenta coloração 

marrom. Esta cor pode ser em função dos teores de matéria orgânica que ficam 

entre 3,36 a 3,46%, fornecendo a cor marrom escura a preta (quanto maior o grau 

de decomposição, mais escura). A síntese dos resultados dos ensaios realizados 

nos arenitos pleistocênicos por OLIVEIRA (1999) são apresentados na Tabela II. 

1. 

 

 

2.2- SOLOS COLAPSÍVEIS 

 

 

Uma definição apresentada à convenção anual da ASCE, ocorrida em 

1976, na Filadélfia, estabelece que os solos colapsíveis, ou meta-estáveis, são 

solos não saturados que experimentam um rearranjo radical de partículas e 

grande redução de volume quando inundados com ou sem carga adicional, 

CLEMENCE e FINBARR (1981). 
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Tabela II.1- Resultados dos ensaios realizados nos arenitos pleistocênicos, 

OLIVEIRA (1999). 

LOCAL Setúbal (PE) Setúbal (PE) 
IDADE Pleistocênico Pleistocênico 

CIMENTAÇÃO 
Óxido de 

Ferro 
Óxido de 

Ferro 
  Areia Grossa (%) 0 0 

  Areia Média (%) 63 38 
GRANULOMETRIA Areia Fina (%) 30 50 

  Silte (%) 5 7 
  Argila (%) 2 5 
  ρa seco (kN/m3) 16,10 16,50 

ÍNDICES FÍSICOS ρa Sat. (kN/m3) 19,90 20,10 
  ηa (%) 37,86 35,97 
  αa (%) 23,52 21,87 

PERMEABILIDADE K (m/s)    4,8 x 10-6 - 
       5,6 x 10-6   

COMPRESSÃO σc (MPa) 1,64 (Sat.) 
SIMPLES E (MPa) 120 

  εrup. (MPa) 1 a 2,5 
  Coesão kPa)    242 a 472 

CISALHAMENTO     200 a 517 
DIRETO Ângulo de Atrito (º)    47,5 a 55 

       49,5 a 53 
  εrup. (%) 2 a 7 

ENSAIO Coesão kPa) 274 (CU) 300 (CD) 
TRIAXIAL Ângulo de Atrito (º) 38 (CU) 40 (CD) 

  εrup. (%) 1 a 2,7 1 a 3 (CD) 
ρa seco - Peso específico aparente seco; 
 ρa Sat  - Peso específico aparente saturado;  
ηa  - Porosidade aparente; 
αa  - Absorsão aparente; 
σc  - Resistência a compressão simples; 
E - Módulo de elasticidade; 
εrup. - Deformação específica axial da superfície; 
       Paralelo 
       Perpendicular 
CU - Ensaio consolidado e não drenado; 
CD - Ensaio consolidado e drenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGINATTO e FERRERO (1973) definiram que existem os solos 

verdadeiramente colapsíveis, os quais não são capazes de suportar o seu próprio 

peso quando inundados, ocorrendo um colapso, e os solos condicionados ao 

colapso, que suportam certas cargas, mas quando inundados há uma redução 

brusca de volume devido ao colapso da estrutura intergranular. 
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2.2.1- Fatores que influenciam o colapso dos solos 
 

Vários fatores influenciam o colapso nos solos tais como: granulometria, 

umidade inicial, peso específico aparente seco, variação na porcentagem do 

mineral argílico, tensão vertical de inundação, velocidade de inundação, outros 

fatores, como tipo de permeante e estrutura, os quais seram abordados em 

tópicos específicos a seguir, 2.2.2 e 2.3. 

 

2.2.1.1- Influência do tipo de solo (Granulometria) 

 

BASMAN e TUNCER (1992) estudaram o efeito da diferença entre a 

porcentagem de areia e argila na granulometria do solo,no potencial de colapso    

(CP % = 100 ∆H/Hi, onde ∆H variação de altura do corpo de prova devido a 

inundação e Hi, altura do corpo de prova antes da inundação) e observaram que 

quanto maior a diferença da quantidade de areia em relação a argila, menor era o 

potencial de colapso para uma mesma tensão vertical de umedecimento aplicada, 

σw (Figura II.3A). Isto pode ser explicado porque as partículas de grãos menores 

são envolvidas pelo material ligante existente nas frações argilosas. Em baixas 

umidades, as partículas de areia em contato com as frações argilosas propiciam 

uma resitência cisalhante que resiste a deformação, gerando uma resistência à 

densificação e, consequentemente, um índice de vazio menor. Portanto, quando o 

solo é inundado são destruídas parcialmente ou totalmente as ligações de argila e 

o solo colapsa. Os mesmos autores analisaram a influência da granulometria e 

exprimiram o colapso em função do coeficiente de uniformidade, Cu=D60/D10 

(relação entre os diâmetros correspondentes as porcentagens passando de 60% 

e 10%), (Figura II.3B). Mostrando que quanto mais elevados os valores de Cu 

maiores eram os potenciais de colapso. Isto se verifica porque os solos bem 

graduados têm valores maiores de Cu. As partículas menores depois de 

umedecidas tendem a encher os espaços existentes, e quando comparados com 

o solo mal graduado resultam em índices de vazios menores. Por isso os solos 

bem graduados têm colapso maiores do que os outros mal graduados. 
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2.2.1.2- Influência do peso específic
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tensão vertical de inundação, os valores dos potenciais de colapso diminuíram 

com o aumento do peso específico aparente seco, e variaram entre 0,75 e 2,5% 

nas tensões verticais de inundação de 10 a 160 kPa e alcançaram o valor máximo 

na tensão vertical de inundação de 640 kPa no peso específico aparente seco 17 

kN/m3. Com o aumento da umidade inicial e dos pesos específicos aparentes 

secos, os valores dos potenciais de colapso diminuíram de 2% a praticamente 

zero. Os maiores valores dos potenciais de colapso estão associados a menores 

graus de compactação (maiores índices de vazios iniciais), tendo as amostras 

mais densas menores susceptibilidade a grandes colapsos. Os colapsos também 

diminuem com o aumento da umidade inicial em todas as tensões verticais de 

consolidação, exceto para tensão vertical de inundação de 10 kPa e umidade 

inicial de 6,5%, que houve pequena expansão. Quando a umidade do solo é 9,5% 

(ótima), os valores dos potenciais de colapso praticamente não foram 

influenciados e assumiram valores inferiores a 0,5%, independente do peso 

específico aparente seco máximo e da tensão vertical de inundação. Portanto, o 

colapso do solo é mais fortemente influenciado pela sua umidade inicial do que 

pelo seu peso específico aparente seco.  

 

2.2.1.3- Influência da variação no percentual do mineral argílico 

 

ROLLINS et al (1994) realizaram ensaios edométricos utilizando misturas 

variadas de argilas e areias uniformes do estado de Utah, nos Estados Unidos, 

inundados sob uma tensão de 100kPa. As argilas variavam de montmoriloníticas 

sódicas (bentonitas) com índice de plasticidade de 400% a caolinitas com índice 

de plasticidade de 8% e suas frações de areia grossa passavam nas peneiras 16 

(bentonita), 16 e 70 (caolinita). As análises desse estudo indicaram que com um 

pequeno acréscimo no conteúdo de bentonita o potencial de colapso aumentava, 

significativamente, porém o aumento era menos intenso para caolinita (Figura 

II.4). Tal fato ocorreu porque existe uma porcentagem ótima do mineral argílico 

para o qual o colapso é máximo em muitas misturas. Com o aumento da 

plasticidade da argila o conteúdo ótimo do mineral argílico decresce. 
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Figura II.4.- Efeito do conteúdo de finos sob a deformação do colapso em 

amostras produzidas artificialmente, segundo ROLLINS et al (1994). 

 

2.2.1.4- Velocidade de inundação 

 

A velocidade de inundação dos solos tem um importante papel no 

mecanismo do colapso. Essa velocidade vai depender do tipo de permeante 

utilizado, pode ser lenta ou rápida e está diretamente ligada a capacidade que 

tem a superfície do solo de absorver esses permeantes e da intensidade da força 

de coesão que mantém as partículas do solo agregadas. 

 

HOUSTON et al (1988) fizeram ensaios edométricos com umedecimento 

parcial dos corpos de prova injetando 10ml de água para cada intervalo de tempo 

no topo da pedra porosa com a finalidade de medir as compressões resultantes. 

Averiguaram que o aumento do grau de saturação através da injeção crescente 

do permeante (água) geravam colapsos progressivamente. Quando as amostras 

estavam próximas da saturação, o colapso total ocorria na tensão 66,3kPa, de tal 

forma que os acréscimos de umidade após este ponto resultavam em nenhum 

colapso observado. 

 

CRUZ et al (1994) realizaram ensaios edométricos simples em amostras 

compactadas de solos porosos de São Paulo de baixa umidade que após 
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consolidados na tensão vertical de inundação de 80 kPa eram inundados por 

percolação de vapor de água em diferentes tempos e verificaram, com isso, que 

os colapsos eram crescentes com o aumento da umidade, alcançado o valor 

máximo após atingir grau de saturação de 80%. 

 

FERREIRA (1995) estudou a influência da vazão de inundação na 

colapsibilidade da areia amarelo-avermelhada de Petrolândia-PE, realizando 

ensaios edométricos simples com vazões médias de inundação variando de 1,0 a 

0,0175 ml/s e o solo submetido a tensões verticais de inundação de 80, 160, 320 

kPa. FERREIRA constatou que para uma mesma tensão vertical de consolidação, 

o potencial do colapso crescia no valor de 40% para uma tensão de 80 kPa, 

quando a vazão de inundação decrescia de 1,0 ml/s para 0,0175 ml/s. O 

decréscimo da vazão de inundação provoca uma diminuição da velocidade de 

deformação, e um acréscimo do tempo para estabilização das deformações do 

colapso. Logo os colapsos não são bruscos, mas variáveis com o tempo, 

dependendo da vazão com que o solo é inundado, (Figura II.5). 
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2.2.1.5- Influência da tensão vertical de inundação 

 

Realizando investigações geotécnicas com o intuito de averiguar as 

características colapsíveis dos solos de fundação em Petrolina, no Conjunto 

Habitacional Massangana, ARAGÃO e MELO (1982) perceberam, através de 

ensaios edométricos simples em amostras de areias siltosas indeformadas com 

peso específico aparente seco inicial de 16,60 kN/m3 e compactadas nos pesos 

específicos aparentes secos iniciais de 14,50 kN/m3, 16,80 kN/m3, 19,20 kN/m3, 

que as amostras indeformadas apresentaram um valor médio de colapso superior 

ao obtido para as amostras compactadas em uma mesma tensão de inundação. 

Este fato demonstra macroscopicamente que as amostras ao serem remoldadas 

destroem os frágeis vínculos tornando-as mais resistentes ao colapso. Figura II.6. 
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Figura II.6- Colapso x Tensão de inundação (amostras indeformadas e 

moldadas), ARAGÃO e MELO (1982). 

 

LUTTENEGGER e SABER (1988) realizaram testes edométricos simples e 

duplo em três amostras de solos de Omaha e Dyersburg nos EUA, em níveis de 

tensões de 100 a 600 kPa para verificar a influência do nível de tensões no 

potencial de colapso (Figura II.7). O valor do colapso aumentava com o nível de 
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tensões até um certo valor a partir do qual não mais ocorre aumento de colapso 

observado. 
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Figura II.7- Influência do nível de tensão sob o potencial de colapso medido 

em testes edométricos simples de acordo com LUTTENNEGER e SABER (1988). 

 

CARVALHO et al (1994) ensaiaram amostras de argilas arenosas de baixa 

plasticidade através de ensaios edométricos com inundação com objetivo de 

determinar a sua colapsibilidade e verificaram que havia uma tendência de 

aumento das deformações de colapso com a tensão de inundação para uma 

mesma umidade e logo após a uma determinada tensão, essa deformação tendia 

a diminuir. Ao mesmo tempo que para umidades médias maiores (w= 14,2%), a 

deformação do colapso era menor, o que era esperado, visto que uma das 

condições para potencialidades do colapso é o baixo teor de umidade. 

 

FERREIRA (1995) analisou a influência de diferentes tensões verticais de 

consolidação nos valores dos potenciais de colapso em amostras indeformadas 

de uma areia amarelo avermelhada de Petrolândia-PE nas profundidades de 0,8 a 

1,2 m e 1,8 a 2,2 m através de ensaios edométricos simples com vazão de 

inundação de 0,25 ml/s e utilizando como permeante a água destilada. O autor 

constatou que os valores dos potenciais de colapso eram praticamente os 

mesmos nas duas amostras e cresciam com o aumento da tensão, atingindo um 
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pico entre as tensões 160 a 320 kPa, para depois decrescer (Figura II.8). 

Segundo FERREIRA, isto ocorreu porque sob alta tensão e na condição de 

umidade natural, os poros da estrutura original do solo são reduzidos antes 

mesmo da redução da sucção, havendo, desse modo, uma redução do colapso 

com acréscimo da tensão vertical de inundação. 
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– Variação do potencial de colapso com a tensão vertical de 

amostras indeformadas, FERREIRA (1995). 

 dos solos colapsíveis 

 é um fator importante que influencia no comportamento e nas 

s solos colapsíveis. Um mesmo tipo de solo pode apresentar 

s estruturais entre as partículas. Por isso, as estruturas porosas 

resentam uma situação de equilíbrio metaestável entre as 

ntes, as quais são mantidas em sua posição por algum vínculo 

ao solo uma resistência adicional temporária. 

1970), ao estudar o fenômeno do colapso, considerou que os 

urais responsáveis pela resistência temporária desses solos 

 descritos: a) tensões capilares; b) vínculos de silte; c) vínculos 

trafortes de argilas; e) na formação de vínculos por transporte 
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(corridas de lama); f) grãos formados por agregados de argilas podem ser 

conectados por pontes de partículas de argilas, Figura II.9. 
ARGILA 
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Figura II.9 – Modelos propostos para e

colapsíveis descrita por DUDLEY (1970). 
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mineral e os índices Ki e Kr indicavam um avançado estágio de intemperismo do 

solo. 

 

KULIKOVA (1995) descreveu a respeito da estrutura de solos gípseos 

formados nas condições hipergênicas áridas, na depressão de Zereveshan, 

Usbequistão. O autor enumerou quatro variedades deste tipo de solo que 

ocorreram nesta região os quais são: solos levemente gípseos, medianamente 

gípseos, altamente gípseos e extremamente gípseos, que são caracterizados pelo 

conteúdo de gipsita e do tipo de cimentação de gipsita. Os solos levemente 

gípseos, na fase inicial de acumulação, os contatos da fase unitária formam 

ligações do tipo “pontes cimentantes”. Com o aumento do processo cimentante, 

as unidades de contatos isolados formam os esqueletos de várias morfologias. As 

cimentações delgadas formam-se primeiro, e então se faz uma cimentação 

intersticial com outro gípseo formando uma película fina ou constituindo-se uma 

concha espessa sob uma superfícies de partículas (solos medianamente 

gípseos). O gípseo, agora, presente em uma concha mineral promove a formação 

de ligações cristalinas cimentadas pelo contato direto entre os microcristais de 

gípseo. Este fenômeno é particulamente típico dos solos altamente e 

extremamente gípseos. 

 

FERREIRA (1995) analisou a estrutura nas amostras naturais da areia 

amarelo-avermelhada de Petrolândia-PE, tendo sido utilizado amostras de solo 

indeformado e solo após o colapso sob tensão de 320 kPa. Através da 

microscopia eletrônica de varredura, obteve como conclusão que a amostra 

indeformada tinha uma (contextura) estrutura que apresentava várias 

características: a) partículas maiores (areia) não se conectando diretamente entre 

si, mas através de revestimentos compostos de partículas menores de silte e 

argila; b) agregados de partículas  c) poros de empacotamento simples; d) pontes 

de argilas não eram frequentes. A amostra após o colapso possuía uma 

contextura remanescente ainda se apresentando como uma estrutura instável, 

encontrando-se conglomerados de partículas, partículas de silte e argila entre os 

grãos de areia e poros de empacotamento simples, sendo portanto, ainda, uma 

estrutura instável semelhante a da amostra indeformada, porém mais 
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compactada, com maior entrosamento entre os grãos, maior estabilidade e 

menores poros (em quantidade e dimensão), Figura II.10. 
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2.2.3- Causas do colapso 
 

CASAGRANDE (1932) demonstrou que a causa do colapso está associada 

à fração fina graduada do solo onde existe um material ligante para partículas 

menores. Essas ligações suportam compressão local nas pequenas aberturas 

entre os grãos adjacentes. Logo, esses solos comprimem levemente como 

resultado da sobrecarga devido ao aumento da tensão na construção. Enquanto 

esses solos permanecem secos, o material ligante gera uma resistência 

cisalhante que suporta a solicitação. Contudo, a estrutura permanece ainda 

porosa e o solo é potencialmente colapsível. Com o aumento de umidade, os sais, 

argila e as “pontes de silte” (materias ligantes) enfraquecem, dissolvem, atingindo 

um estágio onde eles não podem resistir a tensão e a estrutura do solo colapsa 

(Figura II.11) 

 
Figura II.11 – Estrutura de silte/argila sugerida por CASAGRANDE (1932) 

antes e depois da inundação. 

 

BURLAND (1965) explicou o mecanismo do colapso em termos de 

estabilidade dos pontos de contato interpartículas. Devido a inundação, a poro-

pressão negativa nos pontos de contato decresce, originando o deslizamento e 

distorção dos grãos. Isso resulta em um decréscimo irrecuperável no volume. 

 

De acordo com BARDEN et al (1973), o colapso apreciável dos solos 

naturais ou compactados requer as seguintes condições: 

 

a) uma estrutura instável parcialmente saturada e potencialmente aberta; 

 

b) um valor bastante alto da componente de tensão aplicada para desenvolver 

uma condição metaestável; 
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c) um valor bastante alto da sucção do solo (ou outros ligantes ou agentes 

cimentantes) para estabilizar os contatos intergranulares cuja redução sob 

umedecimento levará ao colapso. 

 

Conforme estes autores, a causa do colapso está relacionada pela ação 

conjunta de três fatores: as forças capilares representadas pelas ligações 

intergranulares, as “pontes de argilas” e os agentes químicos cimentantes. 

Verifica-se que o colapso é mais imediato no caso onde os grão estão 

sustentados por sucção capilar, sendo lento em ligações químicas e mais lento, 

no caso de ligações por “pontes de argilas”. 

 

CLEMENCE e FINBARR (1981) concluem que os agentes cimentantes, 

tais como  óxido de ferro e carbonato de cálcio, propiciam resistência de alguns 

solos colapsíveis. Essa ação ligante é provavelmente o principal instrumento 

responsável pelo colapso em solos loéssicos. 

 

Segundo MASWOSWE (1985), o aumento do grau de saturação provoca 

uma redução da resistência ao cisalhamento nos grãos de solo, não sendo 

necessário ocorrer um cisalhamento global. A diminuição se dá pela redução da 

sucção mátrica, perdas das ligações cimentantes ou decréscimo da resistência 

dos torrões. Quando a resistência torna-se menor que a solicitação atuante, a 

estrutura do solo se reordena, provocando, assim, o colapso que ocorre por 

ruptura localizada. 

 
2.2.4- Formação e tipos de solos colapsíveis 
 

Os solos colapsíveis estão presentes em várias partes do mundo. Muito 

embora a sua ocorrência esteja quase sempre associada a depósitos de climas 

áridos e semi-áridos. O processo de colapso é detectado mais frequentemente 

em solos eólicos, residuais, aluviais, coluviais e turfas vulcânicas. A formação 

desses solos colapsíveis se dá através das seguintes formas: 
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a) depósitos eólicos – são constituídos de materiais transportados pelo vento os 

quais constituem dunas, loess. Produzem solos pouco coesivos e de baixa 

densidade relativa. Localizam-se em regiões áridas onde o nível de água está a 

uma grande profundidade da superfície do terreno. Após a saturação, a ligação 

cimentante da argila perde sua resistência e sobre essas condições, o material 

sofre o colapso estrutural, DUDLEY (1970); SAMONS (1994). 

 

b) solos residuais – são solos originados do produto do intemperismo, isto é, da 

desintegração e alteração mecânica dos componentes da rocha matriz. As 

partículas de materiais residuais podem ser de grandes fragmentos de 

pedregulhos, areias soltas, colóides e, em alguns casos, de matéria orgânica. A 

estrutura do solo colapsível é desenvolvida como resultado da lixiviação do 

material solúvel e colóide, causando um alto índice de vazios e estrutura instável. 

 

c) depósitos aluviais – consiste de sedimentos depositados por águas os quais 

formam os solos aluviais. Esses materiais são depositados por inundações ou 

corridas de lama, derivadas de pequenos divisores de água sujeitos a enchentes 

em intervalos de tempo variáveis. Antes de sofrerem uma decomposição, esses 

depósitos sofrem evaporação e nunca se saturam, originando um material pouco 

consolidado com uma considerável quantidade de argila. A quantidade de argila 

no fluxo tem uma importância primordial no comportamento do solo, BULL (1964), 

in GUIMARÃES NETO (1997); BECKWITH e HABSEN (1989), citado em 

GUIMARÃES NETO (1997); SANCHES e SORIANO (1995). 

 

d) materiais compactados – são solos compactados abaixo do peso específico 

aparente seco máximo e com teores de umidade abaixo da umidade ótima que 

quando inundados tendem a colapsar, FREDLUND e TADEPALLI (1991), in 

GUIMARÃES NETO (1997) e FERREIRA (1995). 

 

2.2.5- Métodos de identificação 
 

Os princípios básicos utilizados por SCHEREINER (1987), para agrupar os 

métodos de identificação de solos expansivos será considerado aqui para solos 
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colapsíveis. Os métodos serão assim divididos em dois grandes grupos: métodos 

diretos e indiretos. Os métodos indiretos são aqueles que se utilizam dos índices 

físicos e limites de consistência, ou parâmetros ligados a textura de simples 

obtenção em ensaios de laboratório e campo, para indicar a potencialidade ao 

colapso estrutural e de informações orientativas. Os métodos diretos baseiam-se 

na medida do potencial de colapso do solo e preveêm recalques mediante 

ensaios edométricos. 

 

Dentro destas subdivisões, os métodos possuem critérios que são 

baseados em determinados índices, propriedades ou ensaios. Divididos em: a) 

Métodos indiretos e diretos de identificação de solos colapsíveis; b) Métodos 

indiretos empregados na identificação de solos colapsíveis; c) Métodos diretos 

empregados na identificação de solos colapsíveis. Estes três métodos foram 

adaptados por FERREIRA (1995). 

 

2.3- INFLUÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS PERCOLANTES 

 

O colapso dos solos pode ser conceituado como uma desintegração 

estrutural, com drástica redução de índice de vazios e rearranjo das partículas 

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. Contudo, o comportamento colapsível de alguns solos não 

depende apenas destas condições, muitos destes solos colapsíveis apresentam 

em suas estruturas grãos de areia revestido por partículas de óxido de ferro e de 

alumínio, matéria orgânica, carbonato, argila, que constituem elementos 

cimentantes entre as partículas dos solos. Algumas pesquisas demonstram que a 

intensidade do colapso dos solos varia em função da interação química entre o 

líquido e o solo, sendo relevante o estudo das características química do fluído de 

inundação. Habitualmente, os estudos concentram-se na análise da água como 

percolante, mas diferentes fluídos, oriundos de reservatórios de combustíveis, de 

tubulações enterradas em galpões industriais, de águas subterrâneas salgadas 

dos oceanos em determinados locais, podem resultar em diferentes mecanismo e 

magnitude de colapso. 
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REGINATTO e FERRERO (1973) realizaram ensaios de laboratório em 

edômetros em solos loess da Argentina utilizando como permeante água tratada 

(pH 6,5 a 6,8), efluentes doméstico (pH 8,5 a 9,0) e água obtida pela percolação 

de água destilada (pH 5,5 a 5,6). Os autores concluíram que o solo levemente 

cimentado quando saturado com água tratada era capaz de suportar uma tensão 

nitidamente maior (760kPa), mas era condicionalmente colapsível se saturado 

com efluente doméstico e verdadeiramente colapsível se umedecido com água 

ácida. Se o solo tinha alguma cimentação podia suportar tensões menores 

(670kPa), e quando saturados com água tratada ou água ácida, tensões ainda 

menores (290kPa), mas eram condicionalmente colapsíveis se saturados com 

efluentes domésticos. 

 

IGNATUS e SOUZA PINTO (1991) analisaram o comportamento de uma 

argila arenosa com pH 5,5 da região de Sorocaba-SP em presença de um 

efluente industrial à base de soda cáustica (pH 13,7), com íons de sódio 68g/L e 

de alumínio 36g/l. O solo colapsa sob uma tensão de 53kPa equivalente ao seu 

peso próprio quando inundado com água. O colapso é de 2% e as deformações 

ocorrem imediatamente. Após a inundação com água, percolou-se o efluente 

industrial, que provocou um colapso adicional de 15%, ocorrendo ao longo do 

tempo, iniciando com aproximadamente quinze minutos do início da inundação. 

 

MARIZ e CASTRO (1994) realizaram ensaios edométricos simples em 

solos siltosos e argilosos de baixa plasticidade de Brasília, para uma mesma 

carga, onde os solos eram inundados com água desaerada, Dimetilsulfóxido e 

Ciclohexano. Os autores verificaram que a deformação devido ao colapso era 

muito maior para a amostra inundada com água desaerada do que quando 

inundada com Dimetilsulfóxido e Ciclohexano. Isso pode ser atribuído pelo fato do 

Dimetilsulfóxido e Ciclohexano apresentarem baixos valores da constante 

dielétrica e tensão superficial, acarretando numa interação solo-líquido de forma 

diferente com relação àquela da água, o que ocasiona uma velocidade de 

umedecimento mais lenta, fazendo com que as bolhas de ar contida nos poros 

sejam expulsas de forma menos rápida, resultando numa menor destruição dos 

vínculos entre as partículas do solo. 
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CRUZ et al (1994) pesquisaram a influência do líquido permeante (óleo 

isolante a soluções ácidas de ácido clorídrico com pH variando de 1 a 5 e 

alcalinas de hidróxido de sódio com pH variando de 8 a 13) na colapsividade de 

solos porosos coluvionares que recobrem as regiões central e oeste do estado de 

São Paulo. E concluíram que o solo quando inundado com líquido de pH até 11 

expandia sob tensão nula. Porém, para pH 13 o solo apresentava colapso da 

ordem de 2,5%. Para a tensão de 160kPa, os colapsos variam na ordem de 9,0%, 

mas quando o líquido possuia pH 13 alternavam para 14%. 

 

FERREIRA (1995) realizou ensaios edométricos na areia de coloração 

amarelo-avermelhada de Petrolândia-PE utilizando como permeante os seguintes 

líquidos orgânicos: água destilada (pH 6,06), água do Rio São Francisco           

(pH 7,94), água do Rio São Francisco que percola na areia amarelo-avermelhada 

(pH 6,62) e água da rede de abastecimento de Pernambuco (pH 7,94), então 

observou que os valores dos potenciais de colapso encontrados, tendiam a 

crescer quando os valores de pH eram superiores a 7 (alcalinos) e inferiores a 7 

(ácidos), apresentando menores valores para pH neutros. 

 

GALVÃO et al (1995) realizaram ensaios edométricos em amostras 

remoldadas de argilas inorgânicas de Minas Gerais, as quais foram compactadas 

com pesos específicos aparentes secos próximos aos observados no campo e 

usando como permeante a água (pH 4,7; 6,5 e 7,1). Os autores concluíram que 

existia uma propensão de quanto maior o pH, menor o potencial do colapso. De 

tal maneira que para amostras com pH de 4,7; 6,5 e 7,1, os correspondentes 

potencias de colapso eram respectivamente de 1,89, 1,52 e 0,38%. Isso 

aconteceu porque nas amostras remoldadas ocorre uma união nas partículas do 

solo e inesistência da estrutura porosa inicial. E ainda as amostras remoldadas 

tem a vantagem de providenciar uma maior homogeneidade e melhor controle de 

pH. 

 

COSTA FILHO e JUCÁ (1996) analisaram o comportamento do solo devido 

à ocorrência de recalques acentuados nas fundações diretas de galpões 

industriais, realizando ensaios edométricos em amostras indeformadas, coletadas 
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a 2 metros de profundidade no poço de inspenção, em quatro condições: na 

umidade natural, inundado com água, licor ácido e licor básico. As inundações 

foram realizadas sob uma tensão 50kPa. Após a inundação, admitem percolação 

sob baixo gradiente até que o volume de licor correspondente a cerca de dois 

volumes de vazios tivesse percolado pela amostra. Os autores notaram que a 

inundação com a água ocasionou pequena compressão na amostra (0,3%), 

enquanto que na inundação seguida de percolação com licor ácido ou básico 

provocou colapsos de 6,0% e 3,9% respectivamente, revelando uma reatividade 

da estrutura do solo aos licores. As percolações foram interrompidas após cerca 

de 24 horas, observando-se neste período deformações na ordem de 12% do 

valor total, admite que o colapso significativo na percolação em meio ácido está 

ligada a destruição de cimentado por lixiviação/solubilização do ferro. Na 

percolação por licor básico em termos físico-químicos não é possível identificar a 

origem do colapso, uma vez que a remoção do ferro durante a percolação desse 

licor é desprezível, porém é possível que tenha acontecido uma mudança de 

estrutura por dispersão, com retenção do alumínio presente no licor original. 

 

RODRIGUES e LOLLO (2004) analisaram o comportamento de solos 

arenosos localizados no município de Ilha Solteira em São Paulo, realizando 

ensaios edométricos com diferentes fluídos de inundações: esgoto doméstico; 

água sanitária; detergente líquido; óleo; e sabão em pó. Na análise foi mostrada a 

capacidade do esgoto doméstico e das soluções a base de água sanitária e de 

sabão em pó na mobilização parcial dos materiais agregados que levam à 

deformações superiores às da água destilada, do óleo e da solução de detergente 

líquido, indicando que o mecanismo de colapso dos solos estudados está 

relacionado à eliminação da sucção matricial e ao enfraquecimento das ligações 

cimentíceas compostas de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. O potencial de 

colapso para a solução à base de água sanitária foi semelhante ao do esgoto 

doméstico e superior ao da água destilada. Segundo os autores, esses resultados 

podem ser atribuídos ao fato de que a composição química da solução é à base 

de hidróxido de sódio, sabe-se ainda que o sódio é um cátion que age como 

dispersante em solos agregados, facilitando a quebra dos torrões e concluiram, 

com isso, que o colapso foi maior quando o solo foi inundado com os líquidos de 
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pH alcalino, porém não foi possível atribuir a ascendência apenas ao aumento de 

pH, pelo fato de terem sido testadas soluções com características diferente como 

a composição química, a tensão superficial e a viscosidade. 

 
2.3.1- Efeitos Físico-químicos 
 

Os efeitos físico-químicos são de grande importância para explicar 

comportamentos colapsíveis de alguns solos quando inundados com fluidos de 

diferentes características, podendo a tensão superficial, a constante dielétrica, e a 

sucção (pF) e o momento dipolar interferir nos resultados dos potenciais de 

colapso para um mesmo solo com líquidos de inundação diferentes. O colapso do 

solo pode ocorrer quando há interação do líquido com a superfície dos minerais 

do solo (hidratação da superfície), ou seja, a ação da força repulsiva devido ao 

potencial de solvatação ou interação do líquido com a superfície do mineral 

ocorrendo o desenvolvimento da dupla camada elétrica (DCE) e 

conseqüentemente expansão. Como exemplo podemos citar: solos 

montmoriloníticos predominantemente sódicos, em contato com a água.  

 

A tensão que atua na superfície livre de qualquer líquido, como resultado 

da atração entre as respectivas moléculas, provoca nesta superfície propriedades 

semelhantes às de uma película elástica esticada, e tende a reduzir o volume do 

líquido de forma que exponha a mínima superfície. A capacidade de 

umedecimento de um líquido com relação a determinado sólido, está relacionada 

com a tensão superficial.  

 

A constante dielétrica é uma medida do quão facilmente uma substância 

química é capaz de interagir com um campo elétrico, enfraquecendo-o, alterando 

sua magnitude. As moléculas podem ser polarizadas e orientadas num campo 

elétrico. Desta forma, a constante do fluido contido nos poros do solo influenciará 

no potencial da superfície das partículas de argila, bem como, na espessura da 

dupla camada (através das forças de atração e repulsão). Quantitativamente, a 

constante dielétrica é definida por D na equação de Coulomb para a força de 

atração F, entre duas cargas Q e Q1, separadas por uma distância d. 
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F= - (Q x Q1) / (D x d2)                               Equação II.1 

 

A unidade de sucção (pF) representa a energia livre nos interstícios do 

solo. É o logaritmo da altura em centímetros, a qual a água poderá subir por 

capilaridade, contra a força de gravidade pelo efeito da tensão superficial, ou a 

pressão negativa, a qual o solo poderá estar submetido quando da retirada da 

água deste solo. Assim, para um determinado solo, quanto menor o pF, mais 

úmido se apresenta este solo. Partículas de diâmetro abaixo de 10-7cm (pF 7) são 

de interesse somente teórico, já que o diâmetro dos capilares formados por estas 

partículas são menores do que as moléculas de água, e a umidade relativa 

corresponde a um estágio de secagem completa. 

 

O momento dipolar é uma grandeza vetorial (intensidade, direção e 

sentido) dada pela seguinte relação: 

 

md= q x 1                                          Equação II.2 

 

onde q é a intensidade das cargas e 1 a distância entre elas. A direção é aquela 

que passa pelos núcleos dos átomos e sua unidade é Debye (D) que é momento 

dipolar (md) produzido por 1 molécula polar c / 1 = 1Aº (angstron) e q = 10-10 uec 

em cada pólo. Significa a tendência de um dipolo se orientar, alinhando-se 

quando submetido a campo elétrico. 

 

No trabalho de pesquisa aqui desenvolvido, foi utilizado como percolante 

além da água destilada, a gasolina comum, o hidróxido de sódio, e a solução 

aquosa de cloreto de sódio. A seguir serão apresentados algumas características 

deste percolantes. 

 

2.3.2- Gasolina 
 

A gasolina é uma mistura de mais de 120 compostos, dentre os quais os 

hidrocarbonetos de petróleo e outros aditivos químicos não-hidrocarbonetos, tais 
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como: álcool (etanol) e éter (MTBE). Dentre os produtos derivados do petróleo a 

gasolina, largamente utilizada como combustível, está entre os mais importantes 

e de maior utilização para a população. Problemas geo-ambientais têm sido 

registrados devido a acidentes de contaminação do solo e lençóis d’água 

subterrâneos na estocagem de postos de venda de gasolina. Estima-se que 

aproximadamente, 20% da água consumida no Brasil seja proveniente do 

subsolo, sendo, assim, a água subterrânea é a fonte de água potável para uma 

parte da população do país. Devido à gravidade do problema, com relação à 

contaminação de aqüíferos, originada de vazamentos em tanques de 

armazenamento de gasolina, tem sido dispensado nesta última década uma maior 

atenção e estudos na tentativa de se avaliar a dimensão e solucionar ou amenizar 

tal problema. 

 

A vida útil de grande parte da rede de postos é de 20 a 25 anos. Os 

primeiros postos de gasolina do Brasil foram instalados no final da década de 60 e 

durante os anos 70, período que acontecia uma fase de intensa industrialização 

no país. Ocorreram os primeiros registros de casos de vazamentos em postos de 

abastecimento e serviço a partir dos anos 90. Segundo a Agência de Proteção 

Ambiental Norte Americana (USEPA), há aproximadamente 1,4 milhões de 

tanques subterrâneos de armazenamento de gasolina nos Estados Unidos e que 

de 75.000 a 100.000 apresentam ou apresentaram vazamentos, além disso estão 

crescendo e se tornando freqüente o número de vazamentos. No Brasil, existem 

cerca de 27.000 postos de gasolina e na cidade de São Paulo aproximadamente 

2.500 postos. 

 

A causa da preocupação com a poluição do solo está vinculada a vários 

fatores, tais como: uma maior valorização de recursos como água e solo frente ao 

aumento da carência de recursos naturais; a percepção das ocorrências e 

envolvimento de maiores riscos com o aumento da concentração urbana; e, por 

fim, o surgimento de leis e regulamentos específicos devido a uma maior atuação 

dos órgãos ambientais. 
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MACKAY e CHERRY (1989) afirmam que os produtos mais freqüentes 

detectados como maiores fontes de contaminação de água subterrânea são os 

solventes industriais e os hidrocarbonetos derivados de petróleo, que fazem parte 

dos contaminantes orgânicos. Eles se mantêm como uma fase separada na 

presença da água, sendo chamados de fase líquida não aquosa (NAPLs – non 

aqueous phase liquids). Se a densidade deles for menor que a da água são 

classificados de leves (LNAPLs), e se maior, são densos (DNAPLs). São 

exemplos de DNAPLs, hidrocarbonetos clorados, tais como: 1,1,1 tricloroetano, 

tricloroetileno, clorofenóis, clorobenzenos, tetracloroetileno, entre outros. Dentre 

os LNAPLs incluem os hidrocarbonetos derivados de petróleo, como gasolina e 

óleo diesel. 

 

Analisando a distribuição de um NAPL no solo, após seu derramamento, 

SCHWILLE (1981, 1984) constatou que ele se moverá para baixo, na região não 

saturada até que não esteja mais presente como fase única, e sim como um 

grande número de glóbulos isolados e imóveis formando o que se chama de zona 

de contaminação residual. Se o volume de derramamento for razoável, o LNAPL 

penetrará a zona saturada até uma certa profundidade, dependendo da massa 

contaminante que exerce pressão no lençol freático, onde ocorre um 

espalhamento lateral do contaminante na água da franja capilar. É demonstrado 

na Figura II.12 onde à medida que sobe ou desce o nível d'água (NA), uma 

porção do LNAPL pode ficar retida abaixo do nível d'água, formando uma região 

de contaminação residual neste local, e disponível para dissolução pelo fluxo de 

água. Mesmo que a quantidade de contaminante não seja suficiente para atingir o 

nível d'água, pode existir a formação de uma pluma de contaminantes dissolvidos 

abaixo do NA, devido à infiltração da água intersticial contaminada da região não 

saturada, mostrado na Figura II.13. 

 

Segundo FEENSTRA e CHERRY (1988), dentre os fatores que podem 

afetar a distribuição de LNAPL no solo podem se incluir o volume derramado, a 

área de infiltração, a duração do derramamento, a propriedade do LNAPL, as 

propriedades do meio poroso e as condições de fluxo na superfície. 
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Os constituintes mais solúveis e móveis de fração gasolina são os 

hidrocarbonetos monocromáticos denominados BTEX (Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xilenos), sendo atribuídos a eles os maiores problemas de 

contaminação devido ao risco elevado em função da moderada solubilidade em 

água de alguns compostos presentes neste produto. Esses hidrocarbonetos são 

levados pelas águas pluviais que se infiltram no solo, podendo facilmente atingir o 

lençol d’água subterrâneo. De acordo com a Agência Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA – Environmental Protection Agency) estes hidrocarbonetos 

monocromáticos BTEX são comprovadamente tóxicos e cancerogênicos para a 

população. 

 
DERRAMAMENTO 

GÁS CONTAMINANTE 
NA 

FLUTUAÇÃO DO NA 

FLUXO 

 
CONTAMINANTES 

DISSOLVIDOS 

 

Figura II.12 – Representação esquemática de derramamento de LNAPLs, 

formação de NAPL residual na zona saturada por flutuação do nível d'água. 

HUNT et al, (1988), citado em MARIZ (2000). 

 

GASOLINA 

Vapor n-octano TANQUE 
Vapor 1 hexano 
Gasolina residual na 

zona vadosa 
Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e xilenos 
dissolvidos na água do 

solo. 
NA 

Vapor n-hexano 

Água dissolvida com 
benzeno etilbenzeno e 

xileno 

Figura II.13 – Infiltração da água intersticial contaminada da região não 

saturada. 
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 A gasolina comercializada no Brasil é uma mistura de 75% de gasolina e 

25% de etanol, sua composição é apresentada na Tabela II.2. 

 

Tabela II.2 – Composição da Gasolina Utilizada no Brasil (PETROBRÁS,2002). 

HIDROCARBONETOS NÚMERO DE 
PESO 

MOLECULAR SOLUBILIDADE COMPOSIÇÃO DA 

 CARBONOS g/mol AQUOSA (24ºC) 
GASOLINA 

BRASILEIRA 
   mg/l (Peso %) 

Alcanos         
Propano 3 44,09 62,4                                      1  
i-Butano / n-Butano 4 58,14 61,4 14,1 

i-Penteno / n-Penteno 5 72,15 
                  

39,0  17,5 
i-Hexano / n-Hexano 6 86,17 9,5                                      3  
i-Heptano / n-Heptano 7 100,20 2,9 8,7 
i-Octano / n-Octano 8 11,23 0,66 1,2 
Nonano 9 128,25 0,22 3,1 
Decano 10 142,28 0,052                                   1,0  
                                    49,6  
Soma de Alcanos     
     
Alcenos         
Buteno 4 56,10 222 0 
Penteno 5 70,13 148 0,3 
Hexeno 6 84,17 50 0,3 
Hepteno 7 98,19 14,1 2 
Octeno 8 112,22 2,7 1,3 
Noneno 9 126,24 0,63 0,2 
Deceno 10 140,19 0,1 0,2 
     
Soma de Acenos    4,3 
     
Aromáticos         
Benzeno 6 78,11 1780 1,0 
Tolueno 7 92,1 534,8 3,0 
o-, m-, p-xileno 8 106,17 Ca.157 5,7 
Etilbenzeno 8 106,2 161,2 1,3 
C9-Aromáticos 9 120,19 Ca.55 5,6 
Naftaleno 10 134,21 Ca.10 3 
     
Soma de Aromático    19,6 
     
Etanol 2 46,10 c.m. 25,0 
Metanol 1 32 c.m. 2,4 
MTBE 5 88,15 48000 0,1 
          
c.m. = COMPLETAMENTE MISCÍVEL 
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2.3.3- Hidróxido de sódio 
 

O hidróxido de sódio ou soda cáustica constitui um dos hidróxidos dos 

metais alcalinos. Utilizado na fabricação de celulose, alumínio, sabões e 

detergentes, fibra sintética rayon, celofane, sais de sódio em geral, corantes e 

pigmentos, vidros, produtos farmacêuticos, cosméticos, na produção de 

hipoclorito de sódio e de outros produtos para tratamento de água. É também 

usado em refinação de óleos vegetais, regeneração de resinas de troca iônica, 

produção de papel, alvejamento de têxteis, mercerização de algodão, tinturaria, 

processamento de metais, extração de petróleo e neutralização de efluentes. 

 

Foram verificados alguns acidentes de derramamento e vazamentos em 

tanques e tubulações enterradas de galpões industriais, onde são armazenados 

produtos químicos, causando contaminação de solo com hidróxido de sódio, 

ocorrendo recalques acentuados nas fundações das fábricas metalúrgicas voltada 

para construção de alumínio, onde são utilizados na etapa de extrusão processo 

de lavagem de matrizes. 

 

O hidróxido de sódio é obtido por meio de reações eletrolíticas de soluções 

dos respectivos cloretos ou da decomposição entre um sal alcalino e um hidróxido 

alcalino. Os metais alcalinos, da série de seis elementos químicos no grupo 1A da 

tabela periódica, são tão reativos que nunca se encontram no estado puro na 

natureza; sempre estão combinados com outros elementos. São por ordem de 

número atômico crescente: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. 

 

Através de processos eletrolíticos, a soda cáustica é obtida de soluções 

aquosas de sal comum que têm como produtos finais uma solução aquosa de 

hidróxido de sódio, cloro e hidrogênio como é visto nas equações abaixo: 

 

NaCl → Na + + Cl – 

 

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ 
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Cl + Cl → Cl2 ↑ 

 

O processo tem como matéria-prima básica o sal marinho ou salgema, e 

seu método de produção já era conhecido no século XVIII, mas somente a partir 

de 1890 passou-se a produzir, através de eletrólise, para o consumo industrial. 

 

A obtenção de soda cáustica também pode ser feita pelo processo de 

caustificação que se dá entre o carbonato de sódio e o hidróxido de cálcio, 

através da reação química abaixo: 

 

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH 

 

O hidróxido de sódio é um sólido cristalino que absorve rapidamente a 

umidade e o dióxido de carbono da atmosfera. O ponto de fusão é em torno de 

318 o C, sendo bastante solúvel em água desprendendo grande quantidade de 

calor durante sua disposição. A solução tem características dos álcalis, apresenta 

certa viscosidade e é corrosiva. As soluções de álcalis colorem de azul o 

tornassol (substância usada como indicador químico), neutralizam os ácidos, têm 

uma textura saponácea e são condutoras elétricas visto que, de acordo com a 

teoria iônica, é muito ionizado em solução e pouco solúvel em álcool e forma sais 

com todos os ácidos.  

 

O hidróxido de sódio reage com soluções de sais metálicos, exceto metais 

alcalinos, precipitando o hidroxido do metal. Por exemplo o cloreto férrico descrito 

na reação abaixo: 

 

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl 

 

Segundo POPP (1994), a soda cáustica não exerce grande influência em 

minerais como quartzo, feldspatos ou micas. Não se observa a decomposição 

desses minerais. 
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Para MAIO (1994), citado em COSTA JÚNIOR (2001), na presença dos 

filossilicatos, a soda cáustica ocasiona alterações significativas, pois trata-se de 

uma substância com pH bastante elevado pH > 12 devido a isto era de se esperar 

que sua interação provocasse alterações estruturais como a destruição dos 

mesmos. 

 

2.3.4- Solução aquosa de cloreto de sódio 
 

A solução aquosa de cloreto de sódio é formada da dissociação do cloreto 

de sódio (NaCl) em meio aquoso. O cloreto de sódio encontra-se em enormes 

quantidades nas águas marinhas, ocorrendo igualmente em grandes depósitos de 

sal-gema, presumivelmente formados pela evaporação de mares pré-históricos, 

ou ainda em leitos secos de lagos salgados, constituindo a principal matéria-prima 

para a obtenção dos outros sais, tais como o hidróxido de sódio. Do total de sal 

extraído no mundo, atualmente, cerca de 5% apenas é para consumo humano. É 

um composto iônico formado pela união de um metal alcalino altamente reativo e 

um halogênio, também reativo, constituinte principal do sal de cozinha. 

A distribuição da água na Terra é de 97,3% de água salgada e 2,7% de 

água doce, segundo Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão gestor dos 

recursos hídricos do estado de São Paulo. A água subterrânea é a parcela da 

água que permanece no subsolo, onde flui lentamente até descarregar em corpos 

de água de superfície e ser interceptada por raízes de plantas, ou ser extraída em 

poços. Tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos 

rios, lagos e brejos. Seu aproveitamento data de tempos antigos e sua evolução 

têm acompanhado a própria evolução da humanidade.  

A UNESCO tem registrado um crescimento acelerado na utilização das 

águas subterrâneas e, conseqüentemente, de problemas decorrentes da má 

utilização dos aqüíferos em várias partes do planeta, problemas estes com 

tendência de expansão, caso não sejam implantadas políticas consistentes de 

uso e conservação dos recursos. 
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As intrusões marinhas são formas de contaminação da água subterrânea, 

que é a penetração da água salgada na zona de água doce do aqüífero. Esse 

processo acarretará problemas mais sérios, dentre estes a contaminação do solo 

por salinização. Devido ao equilíbrio existente entre a água subterrânea doce e a 

água subterrânea salgada, que está vindo do mar. Esta, por ser mais densa, 

permanece embaixo da água doce. Contudo, quando é extraída uma quantidade 

excessiva de água doce, faz com que a água salgada suba, salinizando o 

aqüífero. Na água do mar, o cloreto de sódio, NaCl, está na forma de íons Cl- e 

Na+, que darão origem ao NaCl sólido, que se precipitará, cristalizará, pela 

evaporação da água. Então, na água do mar não existe o NaCl, mas sim, íons 

Na+ e Cl-, os quais darão forma ao composto cristalino. 

 

A água tem a capacidade de enfraquecer 80 vezes as atrações entre 

cátions e ânions, por isso é chamada, comumente, como solvente universal. As 

propriedades únicas da água resultam da maneira em que moléculas individuais 

de H2O se interagem entre si. Os átomos de hidrogênio (carga parcial positiva 

H+) e oxigênio (carga parcial negativa O-) de uma molécula contêm cargas 

opostas, logo moléculas de água vizinhas são atraídas entre elas como 

pequenos imãs. Esta atração eletrostática é que faz com que as moléculas de 

água se mantenham unidas, Figura II.14. 

 

 

H+ 
O- 

H+ 

Figura II.14 – Ligação de Hidrogênio entre moléculas de água. 

 

A carga parcial que se desenvolve através da molécula de água se 

converte em um excelente solvente. A água dissolve muitas substâncias, 

 41 



quando entra em contato com as partículas carregadas, Figura II.15. O cloreto 

de sódio é uma substância iônica que contém íons alternados de sódio e cloro. 

 

Cl - 

Figura II. 15 - O cloreto de sódio contém íons de N

 

Quando o cloreto de sódio entra em contato c

dissociação iônica, isto é separação de íons, que em 

hidratados, desta forma, as ligações iônicas se rompem 

em seguida as moléculas de água se sentem atra

conduzindo eletricidade. As moléculas de água se enca

íons individuais, rodeando-os e dissolvendo lentamente

tem solubilidade de 36,36 g/100g de água. A parte ne

moléculas de água rodeam os íons de sódio positivos; 

positivas rodeam os íons de cloro negativos, Figura II.16

H+ H+ 

H+ 
O

O- 

Na+  O- CO- O- 

O- 

O

Figura II.16– Cloreto de sódio dissolvido em água.

 

Os cátions quanto os ânions tornam-se hidratado

para vencer a energia da rede cristalina. Porque o ponto 

de 800oC, dando o processo de solvatação, para a dispe

Portanto, esses íons se afastam da vizinhança imediata 

cátions e ânions tornam-se hidratados. Em geral solutos
 

Na +
a+ e Cl-. 

om água, ocorre uma 

meio aquoso se tornam 

e os íons ficam livres , e 

ídas ao Na+ e ao Cl- 

minham em direção aos 

 o cloreto de sódio, que 

gativa de oxigênio das 

as partes de hidrogênio 

. 

 

- 
H+ 

l-  O- 

- 

 

s, com energia suficiente 

de fusão do NaCl é cerca 

rsão de um sal, na água. 

do cristal do sal, e outros 

 com polaridade similar à 
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polaridade do solvente, dissolvem-se; aqueles com polaridade muito diferentes 

não se dissolvem. cloreto de sódio e água são substâncias muito polares. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA DOS ENSAIOS E EQUIPAMENTOS 

 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será descrito o local de estudo, onde foram realizadas as 

amostragens de campo para a obtenção dos blocos, a preparação das amostras 

para realização dos ensaios e as suas respectivas metodologias. O programa de 

investigação geotécnica realizado é apresentado de forma resumida na Tabela 

III.1. 

 

 

 

Tabela III.1- Programa de investigação geotécnica. 

INVESTIGAÇÃO/ENSAIOS DESCRIÇÃO QUANT. 
Amostragem de Foram retirados dos 2 blocos cúbicos indeformados  com 2 

Campo aresta de 40 cm e coletadas amostras deformadas.  
Caracterização Ensaios de Granulometria, Limites de Consistência, Massa 7 

Física Específica Real dos grãos e Compactação.  
Caracterização Ensaios químicos no solo antes e após inundação com  

Química Água destilada, Gasolina, Hidróxido de Sódio e Solução Aquo- 7 
 sa de NaCl, Teor de Matéria orgânica e Fluorecência de Raio-X.  

Caracterização Análise microscópica óptica, Difratometria de raio-X das amostras  
Petrográfica natural e Morfoscópica e Composicional das amostras natural e 4 

 das que foram aquecidas até 440ºC.  
 Microscopia Eletrônica de Varredura realizada nas amostras  

Caracterização de solo natural,após aquecimento até 440ºC, após terem sido 6 
Microestrutural submetidos a uma tensão, inundados com água destilada,  

 gasolina, hidróxido de sódio e solução aquosa de NaCl  
 separadamente e posterior descarregamento.  
 Ensaios edométricos realizados nos solos naturais com umi-  

Edométrico Duplos dade média de 4% sem inundação e inundado com água desti- 7 
 lada, gasolina, hidróxido de sódio e solução aquosa de NaCl.  
 Ensaios edométricos realizados no solo natural na umi-  

Edométrico Simples dade média de 4% com diferentes tensões verticais de inun 23 
 dação utilizando como percolante a água destilada, gasolina,  
 hidróxido de sódio e solução aquosa de NaCl.  
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3.2- LOCALIZAÇÃO 

 

O local escolhido para estudo está associado a um vazamento de gasolina 

registrado em agosto de 2002 no posto de venda de combustível Nova Dimensão 

LTDA, no bairro do IPSEP, zona sul do Recife. A infiltração de gasolina no lençol 

freático chegou a atingir uma profundidade média de 1,4m, identificado pela 

perfuração de poços de monitoramento da contaminação do solo. Foi identificada 

presença de gasolina em fase livre em alguns poços de monitoramento. As 

amostras de água coletada nos poços cacimba domiciliares, próximos do local 

ocorrido, não apresentaram concentrações acima do limite de detecção para os 

parâmetros analisados. Porém as amostras coletadas nos poços de 

monitoramento, pela Comissão de Defesa Civil do Recife (CODECIR/2002), 

apresentaram indícios de presença de combustível; a maior leitura para o 

parâmetro TPH registrou o valor de 37.600mg/l; para o parâmetro BTEX as 

leituras foram 6.720mg / L de Benzeno, 5.910 mg/l de Tolueno, 1000mg/l de 

Etilbenzeno e 3.120mg/l Xilenos, sendo ainda detectado 0,20mg/l de PAH 

(Acenaftaleno). Estas amostras foram analisadas pelo Instituto Tecnológico de 

Pernambuco (ITEP). 

 

O sentido do fluxo da água subterrânea na área do posto se dá, 

geralmente, de sul para norte. Também existe próximo a este posto de 

combustível, uma galeria de água pluvial que se encontrava também contaminada 

por gasolina no dia 07/08/2002. A CODECIR acompanha o caso desde a suspeita 

de vazamento, devido à presença de odor de combustível nas residências, 

fazendo com que os resultados dos testes fossem rápidos para evitar danos 

maiores a população circunvizinha do local do acidente. 

 

O programa de remediação foi iniciado pela Petrobrás, que começou com o 

trabalho de recuperação do lençol freático contaminado com gasolina, 

imediatamente após ser detectado o vazamento, por meio de bombeamento, 

separando a água da gasolina. 
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Foram retirados dois blocos cúbicos, em uma área não contaminada, 

próximo ao posto de venda de combustível em que aconteceu o acidente, para a 

caracterização geotécnica em ensaios de laboratório. Essas amostras, foram 

obtidas no bairro do IPSEP, município de Recife-PE, na esquina da Avenida 

Recife com a Rua Gonçalves Magalhães, conforme indicado na Figura III.1. 

 

 

LOCAL DA 
COLETA 

DAS 
AMOSTRAS 

LOCAL DO 
VAZAMENTO 

AV. RECIFE 

Figura III.1 - Local da retirada dos blocos de solo em estudo. 

 

O solo selecionado para o estudo está inserido nos depósitos Quartenários 

que formam a Planície da cidade de Recife-PE, e tiveram como principais agentes 

modeladores as transgressões e regressões marinhas, o trabalho dos rios, os 

mangues e o homem, resultando na formação de diversas unidades geológicas, 

com diferentes propriedades geotécnicas. As unidades depositadas no local de 

estudo são Terraços Marinhos Pleistocênicos.  

 

3.3 – AMOSTRAGEM DE CAMPO 

 

Os arenitos friáveis são rochas de difícil amostragem, a retirada de 

amostras com sondagem rotativa é praticamente inviável, devido aos esforços 

mecânicos transmitidos e à circulação de água, que ocasiona a desagregação 

destes sedimentos. 
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O poço de seção transversal 1,5 x 1,5m foi escavado com enxada, pá e picareta 

até a profundidade de 0,6m em toda seção transversal, a partir desta 

profundidade iniciou a operação de moldagem dos blocos. 

 

 

Utilizou-se uma talhadeira para moldar o bloco de formato cúbico, com 

40cm de aresta, para se evitar ao máximo as perturbações provocadas pelo 

impacto da ferramenta, passando-se ao acabamento final das laterais, Figura III.2. 

 

 

 
Figura III.2 – Acabamento final com a utilização de talhadeira. 

 

 

 

Devido a resistência do material e aos cuidados tomados para preservar a 

estrutura do solo foram necessárias 16 horas de trabalho, para a retirada de um 

bloco, com a utilização de três operários. Após obter-se a forma final, os blocos 

foram envolvidos em papel laminado (Figura III.3-a), seguido de um tecido murim 

e parafina (Figura III.3-b), colocados em caixas de madeira, separado do contato 

direto com o bloco, pela utilização de pó de serra. Possivelmente estes blocos 

foram os primeiros a serem retirados deste Terraço Marinho para pesquisa. 
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B A 

Figura III.3 – Retirada de blocos indeformados no Bairro do IPSEP; A) Colocação 

do papel alumínio; B) Tecido murim e parafina. 

 

3.4 – METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

 

3.4.1 – Ensaio de caracterização física 
 

Os ensaios de caracterização física das amostras do arenito pleistocênico 

utilizadas neste trabalho foram realizados de acordo com a metodologia da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas: Preparação das Amostras – NBR 

6467/86 - ABNT, granulometria com peneiramento e sedimentação – NBR 7181 - 

ABNT, Limite de Liquidez – NBR 6459 - ABNT, Limite de Plasticidade – NBR 6459 

- ABNT, Massa Específica dos Grãos – NBR 6508 - ABNT e Ensaio de 

Compactação – NBR 7182 - ABNT. 

 

3.4.2 – Ensaio de Caracterização Química 
 

As análises químicas das amostras foram realizadas no Laboratório de 

Química do Solo da UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco). Os 

métodos analíticos seguidos estão de conformidade com o Manual de Métodos de 

Análise de solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA/1979). Para determinação do pH em H2O, medição por eletrodo de 

vidro em suspensão solo-H2O, na proporção solo-líquido 1:2,5 (método 2.1.1 e 

2.1.2). Para condutividade elétrica do extrato de saturação, preparação de pasta 

(solo-água) saturada e obtenção do extrato por filtração (método 2.32) e 

determinação por condutivimetria (método 2.33). Para sais solúveis – Ca++,Mg++, 
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K+ e Na+ determinados no extrato de saturação (métodos 2.34, 2.35, 2.36 e 

2.37). Para Al+++ método volumétrico e titulação pelo hidróxido de sódio (método 

2.8). Para o Fe método de extração pelo DCB e determinação colorimétrica 

tiocianato de potássio (método 2.31). 

 

A caracterização química foi realizada em cinco amostras do mesmo solo, 

que serão aqui identificadas como: solo natural (SN), solo percolado por água 

destilada (SA), solo percolado por gasolina comum (SG), solo percolado por 

hidróxido de sódio (SH) e solo percolado por solução aquosa de cloreto de sódio 

(SS). Após o período de inundação, foram retirados os permeantes das amostras 

com auxílio de bomba de sucção manual e posteriormente secas ao ar, 

separadamente. As amostras foram destorroadas com auxílio da mão de grau e 

almofariz antes de serem ensaiadas. A amostra que foi submetida ao hidróxido de 

sódio demorou um tempo de 20 dias aproximadamente para secar e não precisou 

passar pelo último processo, pois a cimentação do solo foi quebrada com a 

inundação. 

 

Como verificou-se que as amostras apresentavam uma coloração muito 

escura, foi feita a determinação de matéria orgânica contida nas amostras, após 

secagem em estufa à 105ºC, de acordo com a norma da ABNT, NBR 13600 – 

Solo – Determinação do Teor de Matéria Orgânica por Queima a 440ºC na mulfla. 

 

3.4.2.1 – Fluorescência de Raios-X 

 

A análise química de Fluorescência de Raios-X foi realizada através de um 

espectrofotômetro de Fluorescência de Raios-X Rigaku modelo RIX 3000 

equipado com tubo de Rh (ródio) no NEGLABISE da UFPE. Primeiramente a 

amostra do solo natural (SN) foi pulverizada no almofariz de porcelana e uma 

pequena quantidade foi colocada em estufa a 110ºC por 1 hora para eliminar a 

água higroscópica. A seguir, por 2 horas, a amostra foi aquecida a 1000ºC em 

uma mulfla para a determinação de perda ao fogo. Posteriormente a amostra foi 

fundida usando tetraborato de lítio como fundente na proporção 1:5 (amostras/tbl) 

para a análise qualitativa de elementos pesados e alguns leves, a seguir foi 
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relizada uma análise semi-quantitativa, dos elementos detectados na varredura 

qualitativa. Todos os elementos da tabela periódica podem ser detectados, com 

exceção dos elementos leves H, He, Li, Be, B, C, N e O. O resultado foi 

recalculado para 100% para incorporar o resultado obtido pela perda ao fogo.  

 

 

3.4.3 – Caracterização Petrográfica 
 

Para o estudo petrográfico, foram realizados análise microscópica em 

microscópio óptico polarizante e análise morfoscópica e composicional em lupa 

binocular. 

 

 

3.4.3.1- Análise Microscópica Óptica 

 

Para a microscopia óptica foram confeccionadas lâminas delgadas, sendo 

analisada em microscópio óptico, os aspectos de composição e textura, no 

Laboratório de Microscopia Óptica do Departamento de Geologia da UFPE. 

 

Os arenitos apresentaram algumas dificuldades na confecção de lâminas, 

por serem bastante friáveis. Inicialmente as amostras foram aquecidas a 60 ºC em 

estufa durante 30 minutos, em seguida, impregnadas com uma cola (90% de 

resina plástica e 10% de endurecedor), e novamente aquecidas durante 15 a 20 

minutos. Neste processo ocorre a penetração da solução no arenito, que após a 

secagem e endurecimento, permite o seu corte, obtendo uma fatia de 5 por 3cm 

que voltou a ser aquecida por mais 30 minutos. Repete o processo da 

impregnação, porém somente em uma das faces e de novo a fatia da amostra é 

colocada na estufa por mais 30 minutos. Após este processo a fatia de arenito é 

levada para o esmeril 220 e 1000 (número relativo a abrasão). As lâminas de 

vidro são aquecidas e as amostras são coladas com a cola. Após secagem em 

estufa por mais 30 minutos, o acabamento para se atingir a espessura desejada 

(30µ) é realizada no esmeril, utilizando-se o esmeril 180, 220 e finalmente 1000. 

 
 50 



3.4.3.2– Análise Morfoscópica e Composicional 

 

Foram realizadas no Departamento de Geologia em uma lupa binocular 

com aumento de até 3.4X, utilizando aproximadamente 5g de amostra total 

natural seca ao ar livre e depois em outra amostra de arenito pleistocênico 

submetida a 440º na mulfla por 24 horas. 

 

3.4.4 – Difratometria de Raio-X (DRx) 
 

Para a análise mineralógica qualitativa e semi-quantitativa amostras de 

solo natural, passado na peneira nº 200 da ABNT foram submetidas ao ensaio de 

Difração de Raios-X, utilizando o método do pó. As amostras foram colocadas em 

lâmina de vidro desgastada, levemente compactada e alisada de modo a 

intensificar as reflexões basais (001), em relação ao eixo de simetria. 

 

Foi utilizado um difratógrafo de Raios-X marca RIGAKU – Geigerflex, 

operando sob tensão de 40 KV e corrente de 20 mA, utilizando radiação K-alfa do 

Cobre, fendas de difusão DS 1º, de recebimento RS 0,6º e de espalhamento SS 

1º; velocidade do goniômetro de 4º (2θ) por minuto; velocidade da carta de 40 

mm/minuto; intensidade de 1 x 103 e constante de tempo igual a 1, do ITEPE. 

 

A Difração de Raios-X foi realizada percorrendo a região entre 2θ = 2º e 

60º, uma vez que há interesse em identificar, além dos grupos de filossilicatos, em 

especial as esmectitas, outros integrantes da associação mineral, componentes 

das argilas estudadas, na fração silte + argila. 

 

3.4.5 – Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Análise Micromorfológica – Microscopia eletrônica de Varredura 

 

A análise micromorfológica teve por objetivo observar a estrutura 

(contextura – “fabric”) do solo em seis condições distintas de um mesmo bloco do 
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arenito pleistocênico. As amostras, antes de terem suas estruturas observadas, 

tinham as características indicadas na Tabela III.2. 

 

Na preparação das amostras e observações das estruturas é necessário 

que o solos estejam secos. Nas amostras após inundação, procedeu-se do 

seguinte modo: 

 

Tabela III.2- Características das amostras para análise micromorfológica. 

AMOSTRA DESCRIÇÃO/TRATAMENTO 
SN Amostra do solo natural; 

    
SAq Amostra do solo após aquecimento a 440ºC; 

    
SA Amostra do solo após compressão a 1280kPa, percolação com 
  água destilada, descarregamento e secagem; 

SG Amostra do solo após compressão a 1280kPa, percolação com 
  gasolina comum, descarregamento e secagem; 

SH Amostra do solo após compressão a 1280kPa, percolação com 
  hidróxido de sódio, descarregamento e secagem; 

SS Amostra do solo após compressão a 1280kPa, percolação com 
  solução aquosa de NaCl, descarregamento e secagem. 

 

i) após ocorrer a estabilização das deformações, com os solos dentro dos 

edômetros e submetidos as respectivas tensões, foi removido o excesso do 

percolante das células através de uma pequena bomba de sucção manual; 

concomitantemente, verificava-se possível ocorrência de deformações nos solos;  

 

ii) os solos foram descarregados e o alívio de tensão causou uma expansão de 

aproximadamente 2%, exceto com o permeante hidróxido de sódio com 4%. Após 

esta etapa, abriu-se a célula, os anéis com os solos foram colocados 

separadamente e secos ao ar. 

 

A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) requer amostras 

que preservem ao máximo a estrutura “fabric” do solo. Entretanto, o uso da 

técnica requer uma série de condições como: corte, secagem, superfície de 

observação com topografia não muito acidentada e uniformidade na metalização, 

que alteram a superfície de observação e a estrutura do solo. Os efeitos destas 
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condições devem ser reduzidos. Alguns cuidados especiais foram tomados na 

preparação das amostras dos solos como descritos a seguir: 

 

i) o processo de preparação e secagem das amostras do solo antes e após 

colapso como descrito acima; 

 

ii) as preparações das superfícies de observação das amostras são frágeis e 

quebradiças, ocorrendo ainda uma maior dificuldade na amostra de solo aquecida 

a 440º C, por haver uma diminuição considerável da sua cimentação, devido à 

perda de matéria orgânica. Para se obter uma superfície de observação menos 

acidentada e com menor perturbação, as técnicas utilizadas foram 

descascamento e/ou fraturamento, McGOWN e COLLINS (1975) e WOLLE et al 

(1978). Pequenos instrumentos cortantes e outros pontiagudos auxiliaram nas 

fragmentações sucessivas das amostras, procurando deixar sempre superfícies 

em que os instrumentos não tivessem tocado. A forma final das amostras 

aproximou-se de um cubo com “arestas” que variam de 7 a 10 mm. Nem sempre 

foi possível obter superfícies pouco acidentadas; assim, foram moldadas várias 

amostras para selecionar aquelas em que houvesse menor perturbação e 

superfícies menos acidentadas; 

 

iii) as amostras assim preparadas foram levadas no dessecador ao Laboratório de 

Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), setor de Microscopia Eletrônica da 

Universidade Federal de Pernambuco, para serem metalizadas e posteriormente 

observadas no MEV da Universidade Católica de Pernambuco. As amostras 

foram fixadas por meio de fita dupla face 3M a um suporte de alumínio de formato 

cilíndrico (diâmetro 9,0 mm e altura 10,0 mm) apropriado para o microscópio. As 

superfícies das amostras foram metalizadas por uma fina película de ouro, para 

evitar carregamento eletrostático e propiciar uma boa condução do feixe de 

elétrons. O suporte de alumínio com as amostras foi colocado dentro de uma 

campânula de vácuo do tipo Fine Coat, Ion Sputter JfC – 1100 da marca JEOL, 

sendo metalizado com ouro por meio de evaporação. Em algumas amostras após 

as primeiras observações, foi necessário fazer uma segunda e, às vezes, uma 

terceira metalização, o que permitiu um maior poder de resolução; 
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iv) as superfícies das amostras foram observadas no equipamento JSM 5600 LV 

Scannong Microscope de marca JOEL, com aceleração de 15 KV e com poder de 

resolução bem ampliado e permitindo aumentos de 20.000 vezes com máquina 

fotográfica acoplada ao equipamento. 

 

3.4.6 – Edométricos Simples e Duplos 
 

Os ensaios foram realizados em prensas edométricas de fabricação da 

Ronald Top S/A, do tipo convencional, com carregamento em pendural. Estes 

ensaios tiveram por objetivo analisar a compressibilidade do solo e os valores dos 

potenciais de colapso ou expansão com a utilização dos fluidos de inundação 

água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto 

de sódio. 

 

 

3.4.6.1 – Moldagem do Corpo de Prova 

 

O corpo de prova foi moldado com a cravação do anel diretamente no 

bloco. O anel foi apoiado no arenito e com o auxílio de uma faca afiada, a medida 

que o mesmo estava sendo cortado, seguia-se com a cravação do anel, repetindo 

este procedimento até sua completa cravação. Concluída esta primeira fase, o 

conjunto de anel e arenito era separado do bloco, e deu-se o acabamento final do 

topo e da base do mesmo. Cuidados especiais foram tomados para evitar danos 

na estrutura interna do arenito. 

 

Em virtude do solo se encontrar com umidade natural muito alta W= 

21,08% e grau de saturação S=100% no momento da amostragem, período de 

inverno, e com objetivo de se avaliar a compressibilidade e o colapso do solo sob 

inundação, as amostras após moldagem foram colocadas para perder umidade, 

procurando deixar o solo com uma umidade média próxima a umidade do solo no 

período de verão, (3,5 a 4,0%).  
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3.4.6.2 – Condições do Ensaio 

 

Nos ensaios edométricos simples os corpos de prova foram carregados até 

uma determinada tensão vertical e inundados posteriormente. As tensões de 

ensaio utilizadas durante o carregamento foram de 10 kPa, 20kPa, 40 kPa, 80 

kPa, 160 kPa, 320 kPa, 640 kPa, 1280 kPa.  Carregou-se o solo até a tensão 

determinada, realizando leituras das deformações no deflectômetro em intervalos 

de tempo usuais deste ensaio, esperando até a estabilização das deformações. 

 

Após a etapa de inundação, nas tensões de 10 kPa, 40 kPa, 160 kPa, 

320kPa, o solo foi carregado até a última tensão de ensaio (1280 kPa) e 

posteriormente, descarregado nas tensões de 640 kPa, 160 kPa, 40 kPa e 10kPa.  

As leituras das deformações no deflectômetro finalizavam quando a diferença 

entre a primeira e a última leitura do ensaio, dividida pela diferença entre as duas 

últimas leituras, era menor que 5%, critério adotado no trabalho de FERREIRA 

(1995). 

 

Nos ensaios edométricos duplos, as amostras antes de serem submetidas 

ao primeiro carregamento, foram inundadas por um período de 24 h para dar 

início ao carregamento, com a finalidade do solo estabilizar volumetricamente. O 

carregamento foi realizado até a última tensão de 1280 kPa e posteriormente, 

descarregado nas mesmas tensões do ensaio edométrico simples.  

 

Foram utilizados os seguintes percolantes: água destilada, gasolina 

comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto de sódio. 

 

Durante os ensaios foram tomados alguns cuidados, colocando um plástico 

em cima da célula presa por ligas de borracha e fita adesiva com a finalidade do 

solo não perder umidade antes e depois da inundação, e o permeante não 

evaporar mantendo umidade constante no decorrer do ensaio. Foram seguidas as 

mesmas condições em todos os ensaios edométricos simples e duplos para obter 

padronização. 
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Aconteceram algumas dificuldades na realização dos ensaios em que os 

permeantes foram gasolina comum e hidróxido de sódio, devido às propriedades 

inerentes a cada um destes. Ocorreram destruições totais das pedras porosas 

convencionais que foram colocadas em teste por 48h em contato direto com o 

líquido. As pedras porosas foram substituídas por pedras de alumínio com micro 

furos, mantendo as dimensões usuais. 
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CAPÍTULO IV 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1- INTRODUÇÃO 

 

Os resultados e as análises dos ensaios realizados nas amostras do 

arenito pleistocênico da Planície do Recife são apresentados neste capítulo, 

relacionados às caracterizações física, química, mineralógica, estrutural, as 

características de compressibilidade e ao comportamento de variação de volume 

associado à variação de tensão quando percolado por diferentes fluidos. 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Os resultados dos ensaios de granulometria realizados com amostras das 

profundidades de 0,60 a 1,0m no arenito pleistocênico com e sem uso de 

defloculante e com e sem dispersor, são apresentados na Tabela IV.1 e Figura 

IV.1. Para efeito de comparação foram colocados dados da areia amarelo-

avermelhada com composição granulométrica e consistência similares, estudadas 

por FERREIRA (1995). 

 

Tabela IV.1 - Composição granulométrica com e sem uso de defloculante e 

dispersor. 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) ABNT 

PEDRE- AREIA  AREIA  AREIA  
SOLO PROF. DEFLOCULANTE DISPERSOR GULHO GROSSA MÉDIA FINA SILTE ARGILA 

    SEM SEM 0 0 14 84 2 0 
ARENITO                    

PLEISTOCÊNICO   SEM COM 0 0 14 83 3 0 
  0,6 a 1,0m                 
    COM COM 0 0 14 80 2 4 
                    
ARENITO APÓS 0,6 a 1,0m COM SEM 0 0 25 70 2 3 
COMPACTAÇÃO                   

AREIA 1,0 a 1,4m SEM COM 0 0 16 82 0 2 
AMARELO-                   

AVERMELAHADA, 1,0 a 1,4m COM COM 0 0 15 79 2 4 
FERREIRA (1995)                   
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Figura IV.1 – Curvas Granulométricas. 

 

 

A composição granulométrica do solo, seguindo ABNT é constituída 

predominantemente de areia (94%), sendo 14% de areia média, 80% de areia 

fina, 2% de silte e 4% de argila, não apresenta areia grossa e nem pedregulho. O 

coeficiente de uniformidade Cu e de curvatura Cc= D30
2/D10xD60 (relação entre os 

diâmetros correspondentes as porcentagens passando de 30%, 60% e 10%) são 

respectivamentes 2,8 e 0,7, tratando-se de uma Areia Mal Graduada (SP) na 

Classificação Unificada, sendo considerado um material para subleito. O solo não 

apresenta Limite de Liquidez e de Plasticidade, indicando um material Não 

Líquido (NL) e Não Plástico(NP). Resultados dos ensaios de compactação 

realizados em duas amostras do arenito, seguindo a ABNT, e em amostra do 

arenito após aquecimento a 440ºC e posterior resfriamento são mostrados na 

Tabela IV.2 e Figura IV.2. 
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Tabela IV.2- Resultados dos Ensaios de Compactação 

AMOSTRA COMPACTAÇÃO CONDIÇÕES DE CAMPO 
  ρ d máx  (kN/m3) WOT (%) ρd   (kN/m3) Wnat (%) 

Amostra -1 14,86 18,80     
          

Amostra -2 15,80 18,00 16,08 21,08 
          

APÓS 
AQUECIMENTO 16,29 15,61     

À 440ºC.         
AAA- 

PETROLÂNDIA,  19,30 8,80 16,25 16,25 
FERREIRA,1995         
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Figura IV.2 – Curva de compactação das amostra de arenito pleistocênico e 

amostra da Areia Amarelo-avermelhada utilizada por FERREIRA (1995). 

 

Em função da composição granulométrica do solo, era de se esperar que o 

peso específico aparente seco máximo (14,86 – 15,80kN/m3) fosse bem maior, e 

a umidade ótima (18,80 – 18,00%) menor do que os encontrados, por se tratar de 

 59 



um solo com 94% de areia e apenas 6% de silte e argila. Estes dados diferem 

significativamente dos encontrados em uma areia amarelo-avermelhada no 

município de Petrolândia-PE analisada por FERREIRA (1995) e GUIMARÃES 

NETO (1997), com composição granulométrica e consistência similares. Nota-se 

que os solos apresentam composição granulométrica semelhantes, são não 

líquidos e não plásticos, são classificados como areia Mal Graduada, (SP) na 

Classificação Unificada, entretanto os pesos específicos aparentes secos 

máximos e umidades ótimas são significativamente diferentes. O arenito 

pleistocênico estudado quando compactado apresenta índices físicos de 

compactação (γdmáx e Wot) equivalentes a solos argilosos. Esta diferença pode 

estar associada à presença de matéria orgânica no arenito ou a quebra de 

arranjos estruturais durante a compactação, que não se encontra na areia 

amarelo-avermelhada de Petrolândia-PE, que tem cerca de 0,28% de matéria 

orgânica e não há quebra de arranjo estrutural durante a compactação conforme 

FERREIRA (1995).  

 

A nível de comparação, foi realizado ensaio de granulometria após 

compactação com reuso (Figura IV.1) e ensaio de compactação na amostra do 

arenito após aquecimento a 440ºC e resfriamento a temperatura ambiente (Figura 

IV.2). Nota-se que ocorre pequena variação na composição granulométrica do 

solo devido a compactação, entretanto, há mudança nos índices físicos do ensaio 

de compactação. A umidade ótima decresce com a retirada da matéria orgânica 

para 15,61% (redução de 3,19%) e o peso específico cresce para 16,29kN/m3 

(acréscimo de 1,43kN/m3). A matéria orgânica presente na composição do arenito 

absorve a água impedindo que a energia de compactação seja transferida à 

estrutura do solo densificando-o. Observa-se, também, que o solo em campo 

encontra-se com peso específico aparente seco (16,08kN/m3) maior do que o 

compactado em laboratório (14,86 - 15,80kN/m3) com energia de proctor normal e 

sem retirar a matéria orgânica, e umidade ótima (18,00 – 18,80%) menor do que a 

umidade do solo natural (Wot= 21,08%) no período da amostragem de campo 

(10/09/2003), indicando a forte influência do processo de formação do solo no seu 

arranjo estrutural. 
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4.3 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização química realizados em 

amostras do arenito pleistocênico em cinco diferentes condições: natural e após 

percolação com água destilada, com gasolina comum, com hidróxido de sódio e 

com solução aquosa de cloreto de sódio, são apresentados nas Tabelas IV.3 e 

IV.4. 

 

Tabela IV.3- Resultados da análise Química 

      CÁTIONS TROCÁVEIS   
pH C.E  K+ Na+ Ca++ Mg++ Al+++ S 

TRATAMENTO   (ms) (cmolc/Kg) (cmolc/Kg) (cmolc/Kg) (cmolc/Kg) (ml) (cmolc/Kg) 
Solo Natural - SN 

  4,61 0,05 0,05 0,03 1,89 1,79 1,97 3,76 

Solo após água - SA 
  4,69 0,04 0,05 0,02 1,62 1,62 3,16 3,31 

Solo após gasolina - 
SG 4,66 0,30 0,08 0,02 1,42 1,01 2,11 2,53 

Solo após Hidróxido  
de sódio - SH 11,68 23,33 0,16 1,52 - - 0 1,68 

Soloapós sol. Aq. de  
Cloreto de sódio - 

SS 4,24 28,80 0,08 0,80 1,89 1,08 2,35 3,85 

 

 
C.E.- Condutividade Életica; 
S- Somatório de K+, Na+, Ca++,Mg++ . 

 

Tabela IV.4- Continuação dos resultados da análise Química 

Fe  Mn  Cu   

AMOSTRA (mg/Kg-1) (mg/Kg-1) (mg/Kg-1) 
Solo Natural – SN 

  0,07 0 - 
Solo percolado    

Água destilada– SA 
  0 - - 

Solo percolado 
Gasolina -SG 

 0,02 0,02 0,30 
Solo percolado 
Hidróxido de 
Sódio – SH 0,17 0,02 - 

Solo percolado  
Sol. Aq. de Cloreto  

de Sódio – SS 0,02 0 0,07 
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O solo natural é ácido com o pH= 4,61 (< 7), a condutividade elétrica é de 

0,05 ms, muito baixa se comportando como material inerte ou pouco condutor, o 

somatório de K+, Na+, Ca++,Mg++ , o valor S é igual a 3,76 sendo considerado um 

solo distrófico, tratando-se de um solo pouco fértil e sem reservas de nutrientes. 

 

As amostras SA, SG e SS tem pH baixos, permanecendo quase o mesmo 

resultado da amostra natural, classificadas como ácidas, indicando que a 

percolação com água destilada, com gasolina comum e com solução aquosa de 

cloreto de sódio basicamente não modificou o pH do solo natural. Na amostra SH 

o pH cresce (11,68) >7 tornando o solo alcalino, como era de se esperar porque o 

hidróxido de sódio tem pH alcalino (14). A condutividade elétrica das amostras SA 

e SG é baixa, comportando-se também como um material inerte e pouco 

condutor, ao contrário da amostras SH e SS pois a presença do hidróxido de 

sódio e da solução aquosa de cloreto de sódio fazem aumentar a atividade 

elétrica do solo, tonando-o bom condutor. O somatório de K+, Na+, Ca++, Mg++  de 

todas as amostras são semelhantes ao do solo natural, sendo a amostra SH o de 

menor valor. Todos são solos distróficos, ou seja, pouco férteis e com baixas 

reservas de nutrientes. Nota-se na amostra SH um acréscimo de Potássio, Sódio 

e Ferro, um decréscimo de Alumínio e ainda a impossibilidade da obtenção de 

Cálcio, Magnésio e Cobre na amostra. O Cobre só está presente nas amostras 

SG e SS, e o Manganês nas amostras SG e SH. Os demais componentes estão 

presente em todas as amostras, porém em pequena quantidade. 

 

O valor médio de matéria orgânica no arenito pleistocênico obtida a partir 

da perda ao fogo a 440ºC, segundo a NBR 13600 - ABNT é de 5,8%, considerado 

solo rico em matéria orgânica (teor > 5,0%) segundo EMBRAPA. O solo após 

aquecimento apresentou uma coloração branca e perda quase total da 

cimentação. Este fenômeno pode ser explicado pelo fato de que a matéria 

orgânica é a principal responsável pela cimentação deste solo. 
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4.3.1 – Fluorescência de Raios-X 
 

Os resultados dos ensaios de Fluorescência de Raios-X realizados com 

amostras do arenito são apresentados na Tabela IV.5. 

 

Tabela IV.5- Resultados de Fluorescência de Raios-X 

Componentes Solo Natural 

SiO2      81,60 

Al2O3        4,96 

K2O        2,10 

Na2O        0,34 

TiO2        0,15 

Fe2O3        0,12 

CaO        0,09 

P2O5        0,08 

MgO        0,07 

SO3        0,07 

Cl        0,09 

NiO        0,01 

Rb2O        0,01 

SrO        0,01 

ZrO2        0,04 

P.F.      10,23  

total      99,97  
 

Os resultados mostram que o material é composto na sua maioria de Óxido 

de Sílicio, o quartzo, com cerca de 81,6%. O Óxido de Alumínio presente no solo 

é de 4,96% e o Óxido de Potássio apresenta uma porcentagem de 2,10%, os 

demais compostos são bastantes diminutos. Observa-se que a presença de Óxido 

de Ferro (0,12%) é muito pequena indicando também que a cimentação existente 

neste solo não se deve a este óxido.  

 

A Perda ao Fogo (P.F.) do material, após aquecido a uma temperatura de 

1000ºC é de 10,23% que para efeito de mineralogia esse resultado indica a 

quantidade de matéria orgânica. O Teor de Matéria Orgânica pelo método da 

ABNT foi de 5,8%, (obtido com o material aquecido a 440ºC), que é cerca de 56% 

da Perda ao Fogo do material aquecido a 1000ºC, obtido no ensaio de 

Fluorescência de Raio-X. 
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4.4 – CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA 

 

4.4.1 – Análise Microscópica Óptica 
 

O estudo da microscopia óptica revela que o arenito pleistocênico se 

apresenta, quanto aos componentes terrígenos, predominantemente constituídos 

de quartzo monocristalino, na proporção aproximada de 90%, apresentando em 

menor quantidade: quartzo policristalino, biotitas ferruginizadas, algumas 

encurvadas e outras apresentando extremidades abertas, algumas muscovitas, 

feldspatos bastante alterados, representados pelas microclinas (K-feldspatos), 

matéria orgânica, óxidos de ferro e raríssimos minerais pesados. Não ocorre 

neste arenito a presença de bioclastos (conchas e algas), que foram 

provavelmente dissolvidos pelo ácido húmico. Quanto a textura o arenito é mal 

selecionado e composto de grãos subarredondados a subangulosos. Observa-se 

uma grande concentração de grãos menores angulosos em torno de grãos 

maiores arredondados, podendo isto ser atribuído à pressão exercida durante a 

pedogênese e/ou cimentação que levam ao fraturamento dos grãos e posterior 

deslocamentos dos fragmentos, (Figura IV.3). Observa-se ao redor dos grãos de 

quartzos golfos de corrosão originados, também, pelos processos citados acima, 

(Figura IV.4). Resultado semelhante foram obtidos por OLIVEIRA (1999). 

 

4.4.2– Análises Morfoscópica e Composicional 
 

Os estudos morfoscópico e composicional foram observados, 

primeiramente, em amostra do solo natural seca ao ar e em seguida, em outra 

amostra de arenito retirada da mufla, submetida a temperatura de 440ºC. Os 

resultados foram bastantes parecidos e são mostrados nas Figura IV.5 e IV.6. 

 

A análise da amostra natural foi difícil devido aos grãos se encontrarem 

revestidos com uma película de matéria orgânica dificultando assim a vizualização 

em lupa binocular, o contrário da amostra após aquecimento a 440ºC que foi 

bastante nítida, devido a eliminação da matéria orgânica. 

 

 64 



  

A 
Fe MO 

B 

QZ QZ 
QZ 

Bi 

  

C 

Fe 

D 

Bi 
Bi 

MO 

  

E F 

QZ 

Figura IV.3 – Fotografias de microcópio óptico da contextura do arenito 

pleistocênico em amostras indeformadas. A) Aspecto geral da lâmina onde 

aparecem grãos de quartzos policristalinos e monocristalinos envolvidos por grãos 

menores, feldpatos bastantes alterados e biotitas (micas) 4x; B) Micrografia igual 

a A com o Nicóis Cruzados 4x; C) Grãos de quartzos, biotitas ferruginizadas e 

hidróxido e óxido de Ferro 10x; D) Micrografia igual a C com Nicóis Cruzados 10x; 

E) Grãos de quartzo com fraturas e inclusões, com face arredondada 4x; F) 

Detalhe de grão de feldspatos (microclina) 4x.  

Símbolos: QZ- Quartzo; Bi- Biotita; Fe- Ferro; MO- Matéria Orgânica. 
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 c) Golfos de Corrosão a) Fragmentação; b) Deslocamento dos 
Fragmentos;  

Figura IV.4- Feições pedogenéticas: fragmentação, deslocamento dos 

fragmentos e golfos de corrosão. 

  
Figura IV.5- Fotografias em lupa binocular do arenito pleistocênico em amostras 

seca ao ar, desagregada. 

  
Figura IV.6- Fotografias em lupa binocular do arenito pleistocênico em amostras 

após aquecimento 440ºC na mulfla. 

 

O sedimento é mal selecionado, os grãos maiores são subangulosos a 

subarredondados e os menores são angulosos a muito angulosos. Observam-se 

em alguns grãos faces arredondadas juntamente com faces angulosas. A maior 

parte dos quartzos apresentam brilho, evidenciando um transporte 

predominantemente subaquoso. 
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4.5 – DIFRATÔMETRIA DE RAIO-X (DRx) 
 

A interpretação do difratrograma permitiu a determinação qualitativa dos 

minerais presentes na amostra e uma estimativa semi-quantitativa de suas 

proporções. Os resultados semi-quantitativos, obtidos através de cálculos 

estequiométricos, e qualitativos, apresentados na figura IV.7, indicam que este 

arenito é composto basicamente de quartzo, cerca de 66%, encontram-se ainda 

feldspatos potássicos com 25%, matéria orgânica com 9% e traços de Óxidos e 

Hidróxidos de Ferro e Plagioclasios. 
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Quartzo 
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Quartzo 

27,5=3,24Aº 
Feldspato 

36,6=2,45Aº 
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Figura IV.7 – Difratograma de Raio-X da amostra do arenito pleistocênico. 

CARACTERÍSTICAS MICROESTRUTURAIS 

A análise da microestrutura (contextura, "fabric") nas amostras do solo 

al, nas amostras do solo após aquecimento a 440ºC e nas amostras após 

ressão na tensão de 1280 kPa, seguida de descarregamento utilizando 

lantes água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa 

oreto de sódio através da Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

ning") do arenito pleistocênico são apresentadas nas Figuras IV.8, IV.9, 

. 
67 



 

 
Solo natural após aquecimento a 

440ºC – SAq 
Solo natural – SN  

 

SAq 1 SN 1 

 

SAq 2 SN 2 

 

SAq 3 SN 3 

Figura IV.8 – Eletromicrografias das amostras de solo natural e após aquecimento 

até 440ºC. 
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Solo natural inundado, com água 
destilada, carregado a 1280kPa e 

descarregado – SA 
A 1 

A 2 

A 3 

gura IV.9 – Eletromicrografias das 

ua destilada e gasolina comum. 

 

 

Solo natural inundado, com gasolina
comum, carregado a 1280kPa e 

descarregado – SG 
 

SG 1 

 

SG 2 

 

SG 3 

amostras de solo natural percoladas com 
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Solo natural inundado, com hidróxido
de sódio, carregado a 1280kPa e 

descarregado – SH 
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A microestrutura do solo natural, (Figura IV.8 - SN) é constituída por 

partículas maiores (areia) que não se conectam diretamente entre si, mas através 

de revestimentos compostos de partículas menores, silte e argila que pode ser 

atribuído ao processo pedogenético de adição e por matéria orgânica; encontram-

se agregados de partículas, alguns poros de empacotamento simples e as pontes 

de siltes (não são freqüentes). Os grãos de quartzo em sua maioria apresentam 

faces subangulares, sub arredondadas e algumas faces arredondadas 

apresentam fratura ou golfos de corrosão. A pressão exercida durante o processo 

pedogenético e ou cimentação leva a fragmentação dos grãos e posterior 

deslocamentos dos fragmentos, deixando poros. 
  

O aquecimento a 440ºC na amostra de solo causou algumas modificações da 

microestrutura, Figura IV.8 – SAq. Há uma redução significativa dos elementos 

cimentantes (matéria orgânica) e uma ocorrência maior de poros de 

empacotamento simples. Os grãos de quartzos conectam-se basicamente por 

silte e argila. 
 

A microestrutura na amostra do solo natural após ter sido submetido a 

inundação com água destilada, tensão de compressão de 1280kPa e 

descarregamento é mostrada na Figura IV.9 – SA. Apesar de todos os efeitos do 

processo de preparação das amostras (secagem, alívio de tensão, corte, vácuo, 

etc), pode-se observar que os grãos de quartzo maiores se conectam entre si por 

meio de partículas de areia fina, siltes, argilas e matéria orgânica tal como na 

amostra de solo natural (SN). A microestrutura encontra-se mais compacta devido 

ao efeito do carregamento e colapso. 
 

A microestrutura na amostra do solo natural após ter sido submetida a inundação 

com gasolina comum, tensão de compressão de 1280kPa e descarregamento é 

mostrada na Figura IV.9 – SG. Mesmo com todos os efeitos do processo de 

preparação das amostras já comentados, observa-se que os grãos de quartzo 

encontram-se revestidos por uma película de materiais finos, (matéria orgânica e 

ou argila). A estrutura é similar a do solo natural (SN). Observa-se também que a 

superfície dos grãos de quartzo está mais revestida de partículas mais finas, 
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entretanto, as ligações entre os grãos basicamente não foram alteradas em 

relação à amostra do solo natural (SN). 
 

As microestruturas do solo natural após ter sido submetida à inundação 

com hidróxido de sódio, tensão de compressão de 1280kPa, e descarregamento é 

apresentada na Figura IV.10 – SH. Observa-se que os grãos de quartzo maiores 

se conectam entre si por meio de partículas menores de silte e argila, 

basicamente o material cimentante foi removido do contato entre os grãos, 

tornando-se uma estrutura porosa. Segundo RODRIGUES e LOLLO (2004), o 

sódio atua como um dispersante modificando a estrutura do solo, facilitando a 

quebra das ligações entre os grãos de areia. 
 

A microestrutura na amostra do solo natural após ter sido submetida a 

inundação com solução aquosa de cloreto de sódio, tensão de compressão de 

1280kPa, e descarregamento é mostrada na Figura IV.10 – SS. Observa-se que 

os grãos de quartzo também se encontram revestidos por uma película de 

materiais finos, (matéria orgânica e ou argila) que foram dispersos pela ação do 

sódio presente na solução aquosa de cloreto de sódio. 

 

4.8 – CARACTERÍSTICAS DE COMPRESSILBILIDADE 
 

 Os índices físicos dos corpos de prova, nas condições iniciais e finais, dos 

ensaios edométricos duplos onde as amostras de solo foram inundadas com água 

destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto de 

sódio no arenito pleistocênico são apresentados na Tabela IV.6. Observa-se que 

os corpos de prova moldados a partir do arenito não são homogêneos. 
 

 A Figura IV.11 apresenta as curvas da deformação volumétrica específica 

(em escala linear) com a tensão vertical de consolidação (em escala logarítmica), 

considerando as deformações do sistema, como descrito por FERREIRA (1995). 

Para efeito de comparação, o trecho de carregamento foi colocado em um só 

gráfico , Figura IV.12. 
 

A variação da deformação volumétrica específica com a tensão vertical de 

consolidação mostrou que o solo natural na umidade média de 4% deformou 
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pouco, com acréscimo da tensão vertical (10 a1280kPa), 5,54%, por se tratar de 

um solo com grande entrosamento, encontrando-se em campo com peso 

específico aparente seco maior do que o peso específico aparente máximo 

correspondente a energia do Proctor Normal. O arenito pleistocênico inundado 

com água destilada apresentou inicialmente um pequeno acréscimo de volume de 

0,61%. Na medida em que acrescia as tensões o solo decrescia de volume 

atigindo uma deformação de 3,37%, na tensão de 1280kPa, que se comparada 

com a amostra do solo natural sem inundação comprimiu menos, mesmo 

considerando a pequena expansão inicial. Nota-se que a compressibilidade do 

solo saturado e não saturado é da mesma magnitude. A amostra inundada com 

gasolina comum inicialmente não variou de volume, e não atingiu a saturação no 

final do ensaio. A medida que aumentavam-se as tensões, o solo diminue de 

volume, chegando a ter maiores deformações que o inundado com água a partir 

de 160kPa, atingindo deformação de aproximadamente 4,91% a 1280kPa. A 

amostra inundada com hidróxido de sódio, inicialmente, sofreu um acréscimo de 

volume de 4,13%, devido ao fato que o sódio age como um dispersante, 

facilitando a quebra das ligações entre os grãos. Depois, com o acréscimo das 

tensões, o solo apresentou um descrécimo de volume sendo acentuado a partir 

da carga 160kPa e apresentou uma deformação final de 1,46% a 1280kPa. A 

amostra inundada com a solução aquosa de cloreto de sódio, no início, não variou 

de volume. Quando comparado com os demais percolantes, este causou a maior 

deformação final no solo: 8%, na tensão de 1280kPa. 
 

Tabela IV.6- Índices físicos nas condições iniciais e finais do arenito pleistocênico 

nos ensaios edométricos duplos. 

ÍNDICES FÍSICOS 
CONDIÇÃO h e S ρ0 GS 

  (%)   (%)  (kN/m3) (kN/m3) 
ÁGUA  INICIAL 3,57 0,643 14,08 15,45  

   FINAL 19,83 0,610 82,47  
GASOLINA INICIAL 2,81 0,603 11,82 15,83  

  FINAL 17,52 0,564 78,79 16,23  
HIDRÓXIDO INICIAL 3,22 0,644 12,69 15,44 25,380 
DE SÓDIO FINAL 2,00 0,686 7,41 15,05  

SOL. AQUOSA INICIAL 4,51 0,640 17,89 15,48  
 DE NaCl FINAL 18,78 0,547 87,15 16,41  

SEM INICIAL 3,98 0,607 17,35 15,79  
PERCOLAÇÃO FINAL 2,21 0,550 10,68 16,37  

PERMEANTE 

15,76 
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Figura IV.11- Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação das amostras do arenito pleistocênico. 

 

Os módulos edométricos (E=∆σ/∆εv) obtidos em alguns intervalos de 

tensão no solo natural e nos solos após inundados com os diferentes percolantes 

são mostrados na Tabela IV.7 Os módulos edométricos foram determinados em 

quatro intervalos no carregamento e dois no descarregamento. Os módulos 

edométricos no arenito pleistocênico são elevados. No carregamento, o maior 

módulo foi encontrado no trecho de tensão 320 – 1280kPa e no descarregamento 

o módulo é cerca de duas vezes mais elevado do que o maior módulo do trecho 

de carregamento.  
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Figura IV.12- Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação das amostras sem percolação, inundadas com água destilada, 

gasolina comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto de sódio. 
 

 Tabela IV.7- Módulos edométricos do solo natural e após inundação com 

diferentes percolantes. 

SOLO 
INTERVALO 

DE MÓDULO EDOMÉTRICO (MPa) 
  TENSÃO kPa SN SA SG SH SS 
   10 - 20  7,41 3,28 4,35 100,00 2,63 
   40 - 1280  28,54 45,34 29,81 22,57 19,70 

ARENITO  10 - 160  8,38 10,17 8,17 41,67 4,32 
PLEISTOCÊNICO  320 - 1280  41,13 70,07 45,60 19,53 18,82 

   1280 - 320  89,72 157,38 45,39 33,57 142,22 
   320 - 10  34,07 40,26 36,47 27,80 21,75 
   10 - 20  4,63 1,42 - - - 

AREIA  40 - 1280  32,20 16,81 - - - 
AMARELO-  10 - 160  12,48 3,14 - - - 

AVERMELHADA,  320 - 1280  40,29 32,90 - - - 
FERREIRA, 1995  1280 - 320  413,68 359,77 - - - 
   320 - 10  413,68 359,77 - - - 

 

 

 

 

SN- Solo Natural; SA- Solo percolado com água destilada; SG- Solo percolado com gasolina 
comum; SH- Solo percolado com hidróxido de sódio; SS- Solo percolado com sol. aquosa de 
cloreto de sódio. 
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 A inundação com água destilada (SA) causou uma redução de cerca de 

50% no módulo edométrico no trecho 10 – 20kPa. Nos demais trechos de tensões 

onde os módulos edométricos foram obtidos, a água destilada causa acréscimo 

inferiores a 2 vezes. 

 

A inundação com gasolina comum (SG), causou uma redução de cerca de 

50% nos módulos edométricos quando obtidos nos trechos de tensão 10 – 20kPa 

e de 1280 – 320kPa. Nos demais trechos os módulos edométricos são 

basicamente iguais ao do solo natural, indicando que a inundação com gasolina 

tem pequena influência na compressibilidade do solo. 

 

A inundação com hidróxido de sódio (SH) e com solução aquosa de cloreto 

de sódio (SS) causa variações significativas nos módulos edométricos para a 

mesma faixa de tensão quando comparados com o solo natural. O hidróxido de 

sódio causa um decréscimo nos módulos edométricos em todos os trechos de 

tensões determinados, exceto nos trechos de carregamento 10 – 20kPa e 10 – 

160kPa. Com solução aquosa de cloreto de sódio há também um decréscimo em 

todos os trechos de tensões determinados, exceto no trecho de descarregamento 

de 1280 – 320kPa. 

 

Os módulos edométricos da areia amarelo-avermelhada de Petrolina-PE, 

obtidos por FERREIRA (1995) são também colocados na Tabela IV.7. Verifica-se 

que, para a mesma faixa de tensão no trecho de carregamento, os módulos 

edométricos na areia amarelo-avermelhada são ligeiramente maiores do que no 

arenito pleistocênico, exceto nos trechos de 10 – 20kPa e 320 – 1280kPa. No 

trecho de descarregamento os módulos edómétricos da areia amarelo-

avermelhada são superiores, variando de quatro a doze vezes ao do arenito 

pleistocênico. É interessante observar que o solo estudado por FERREIRA (1995) 

tem resistência dinâmica a penetração (NSPT = 20 golpes/0,3m) menor do que o 

arenito. Já a inundação com água destilada causa redução nos módulos 

edométricos na areia amarelo-avermelhada em cerca de três vezes no trecho de 

carregamento, quando comparado com o do arenito. No trecho de 
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descarregamento, os valores do módulo edométrico da areia amarelo-

avermelhada são bem superiores aos no arenito pleistocênico. 

 

São apresentados na Tabela IV.8 os valores dos índices de 

compressibilidade e de expansão (Cc e Cs = ∆e / ∆logσ), no trecho de 

carregamento e descarregamento, nas amostras naturais na umidade média 

3,62% e inundadas com água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e 

solução aquosa de cloreto de sódio para várias faixas de tensão. 

 

 

Tabela IV.8- Índices de deformação dos solos naturais com umidade média de 

3,62% e das inundadas com água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio 

e solução aquosa de cloreto de sódio. 

TIPOS DE  CC 
PERMEANTES FAIXA DE TENSÃO 
  10 a 40 kPa 40 a 160kPa 160 a 1280kPa CS 

SEM  0,015 0,036 0,065 0,010 
PERCOLAÇÃO     

ÁGUA 0,018 0,025 0,030 0,011 
      

GASOLINA 0,015 0,037 0,045 0,028 
      

HIDRÓXIDO  - 0,010 0,115 0,025 
DE SÓDIO     

SOL. AQUOSA 0,030 0,065 0,075 0,018 
DE NaCl     

 

 No carregamento, o Índice de Compressão cresce com o acréscimo de 

tensão e a razão entre os Índices de Compressão e Expansão na faixa de tensão 

de 160 a 1280kPa variam de 1,6 a 6,5. Os maiores valores dos Índices de 

Compressão foram obtidos quando o solo foi inundado com hidróxido de sódio 

(Cc= 0,115) e com solução aquosa de cloreto de sódio (Cc= 0,075), para uma 

mesma faixa de tensão 160 a 1280kPa. Os maiores Índices de Expansão (Cs) 

foram obtidos com gasolina comum (Cs=0,028) e com o hidróxido de sódio. 
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As tensões de pré-consolidação dos solos na umidade de 3,62% (σVPN ), no 

solo inundado com água destilada, gasolina comum, hidróxido de sódio e solução 

aquosa de cloreto de sódio (σVPS ), determinado no gráfico log(1+e) x σlog (σVM), 



como proposto por MARTINS (1983), e a tensão das Terras na profundidade de 

1,0m (σV0 ), são apresentadas na Tabela IV.9. O critério de Classificação da 

Colapsividade por REGINATO e FERRERO (1973), também é indicado na Tabela 

IV.9. 

 

 

Tabela IV.9- Critério de REGINATO e FERRERO (1973). 

  TENSÕES (kPa) CRITÉRIO REGINATO E FERRERO (1973) 

TENSÃO σV0 σVPN σVPS COEFICIENTE DE  CLASSIFICAÇÃO DO 
        COLAPSIVIDADE SOLO 

ÁGUA 16,23 110 70 0,57 Solo condicionado 
DESTILADA         ao colapso 
GASOLINA 16,23 110 100 0,89 Solo condicionado 

COMUM         ao colapso 
HIDRÓXIDO DE 16,23 110 320 - - 

SÓDIO           
SOL. AQUOSA 16,23 110 50 0,36 Solo condicionado 

DE NaCl         ao colapso 
 

 

 Por este critério o arenito pleistocênico é classificado como condicionado 

ao colapso para todos os permeantes, exceto o hidróxido de sódio, em que o solo 

expandiu, isto indica que o solo é capaz de suportar um nível de tensão, sem 

colapsar quando inundado. 

 

 

4.9 – CARACTERÍSTICAS DE COLAPSO DEVIDO À INUNDAÇÃO 

 

Na Tabela IV.6 foram apresentados os índices físicos, nas condições 

iniciais e finais, respectivamente, das amostras do arenito pleistocênico 

ensaiadas. As curvas típicas da variação da deformação volumétrica específica x 

tensão vertical de consolidação (ε x σV log) das amostras indeformadas, obtidos 

dos ensaios edométricos simples, inundados a uma determinada tensão vertical 

de consolidação, usando como permeante a água destilada, gasolina comum, 

hidróxido de sódio, e solução aquosa de cloreto de sódio, estão mostradas nas 

Figuras IV.13, 14, 15, 16. 
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Os valores dos potenciais de colapso ou expansão calculados pela fórmula 

CP (%) = (∆H/Hi) x 100, (onde ∆H é a variação da altura do corpo de prova devido 

a inundação e Hi é a altura do corpo de prova no início da inundação), para as 

tensões verticais de inundação 10, 40, 160, 320, 640kPa, estão relacionados na 

Tabela IV.10 e a variação do potencial de colapso com a tensão vertical de 

consolidação está apresentada na Figura IV.17. 

 

 

Tabela IV.10- Valores do potencial de colapso do arenito pleistocênico do ensaio 

edométrico simples. 

 

POTENCIAIS DE COLAPSOS 
TENSÃO VERTICAL DE INUNDAÇÃO(kPa) 

TIPOS DE PERMEANTES 10 40 160 320 640 
ÁGUA DESTILADA 

  
        

1,029  
        

1,392  
        

1,996  
        

1,429  
        

1,174  

GASOLINA COMUM 
  

        
0,005  

        
0,111  

        
0,103  

        
0,183  - 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO 
  

        
1,418  

        
2,615  

        
1,013  

        
0,981  - 

SOL. AQUOSA DE  
CLORETO DE SÓDIO 

        
0,055  

        
0,067  

        
0,073  

        
0,134  - 
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Figura IV.13 – Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação da amostra indeformada, inundada com água destilada, em várias 

tensões verticais. 
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Figura IV.14 – Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação da amostra indeformada, inundada com gasolina comum, em várias 

tensões verticais. 
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Figura IV.15- Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação da amostra indeformada, inundada com hidróxido de sódio, em 

várias tensões verticais. 
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Figura IV.16- Variação da deformação volumétrica específica x tensão vertical de 

consolidação da amostra indeformada, inundada com solução aquosa de cloreto 

de sódio, em várias tensões verticais. 
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Figura IV.17- Variação do potencial de colapso com a tensão vertical de 

consolidação. 

 

 Nas amostras inundadas com água destilada e com hidróxido de sódio 

verifica-se um acréscimo do Potencial de Colapso com o acréscimo de tensão até 

a tensão de 160kPa e com o hidróxido de sódio o valor máximo (2,62%) na 

tensão de 40kPa. O solo apresenta um comportamento de pico, ou seja, existe 

uma tensão crítica para um colapso máximo, este comportamento é típico de 

solos colapsíveis de acordo com VARGAS (1973), ARAGÃO e MELO (1982), 

ALONSO et al (1987), FERREIRA (1995), LIMA (2002). Nas amostras inundadas 

com gasolina comum e com solução aquosa de cloreto de sódio o solo não 

apresenta praticamente colapso. 

 

 As variações da deformações volumétricas específicas (escala linear) com 

o tempo(escala logarítmica) das amostras indeformadas, do arenito pleistocênico, 

obtidos dos ensaios edométricos simples, inundados em diferentes tensão vertical 

de consolidação, usando como permeante a água destilada, gasolina comum, 

hidróxido de sódio, e solução aquosa de cloreto de sódio, é apresentada na 

Figura IV.18. 
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Figura IV.18- Variação da deformação volumétrica específica x tempo nas 

amostras do arenito pleistocênico inundadas com água destilada, gasolina 

comum, hidróxido de sódio e solução aquosa de cloreto de sódio. 

 

Com o permeante água destilada verifica-se que as deformações de 

colapso estabilizaram praticamente em quatro minutos após a inundação para 

todas as tensões, exceto na tensão de 40kPa onde a estabilização só ocorreu a 

60 minutos. Com o permeante hidróxido de sódio as deformações de colapso se 

processam mais lentamente quando comparado com a água destilada. As 

deformações de colapso máximo ocorrem entre duas a quatro horas após 

inundação. Após este tempo, verifica-se uma tendência do solo expandir como 
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mostra a figura IV.18. Como já comentado anteriormente, com a gasolina comum 

e com a solução aquosa de cloreto de sódio basicamente não ocorreu colapso. 
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CAPÍTULO V 

 O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência da 

interação solo-líquido nas características de colapsibilidade de um arenito 

pleistocênico. Este capítulo tem como finalidade apresentar as principais 

conclusões das investigações geotécnicas, incluindo amostragem de campo e 

ensaios de laboratórios. As sugestões para futuras pesquisa serão apresentadas 

após as conclusões. 

 

5.1- CONCLUSÕES FINAIS 

 

Levando em consideração a principal motivação para a realização desta 

pesquisa, pode-se então concluir que o local onde ocorreu o vazamento de 

combustível do posto Nova Dimensão, localizado no Bairro do IPSEP, não 

sofreu danos em relação ao arenito pleistocênico, como apresentado em 

ensaios laboratoriais realizados durante esta pesquisa. A gasolina comum ao 

entrar em contato com o arenito, basicamente não modificou as características 

de compressibilidade e colapsibilidade. Sendo relevante mencionar que no 

arenito pleistocênico estudado, o acidente não tomou grandes proporções em 

relação ao solo. 

 

O solo natural é um arenito de idade Pleistocênica, constituído 

predominantemente de areia, sendo 14% de areia média, 80% de areia fina, 

2% de silte e 4% de argila, é não líquido e não plástico, sendo classificado 

como SP, areia mal graduada na classificação da USSC e A-2-4 na 

classificação da TBR, sendo considerado bom para subleito. Apresenta pH 

ácido (pH<7), baixo valor de Saturação Base (3,76), e baixo valor de 

condutividade elétrica (0,05ms) comparado como material inerte ou pouco 

condutor, indicando que a interação físico-química entre o solo-fluido é fraca. 

Trata-se de um solo distrófico.  

 

CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÕES 
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A amostra de solo natural se compõem predominantemente de quartzo 

monocristalino, na proporção aproximada de 90%, apresentam faces 

subangulares a subarredondadas, não ocorre neste arenito a presença de 

bioclastos (conchas e algas), que foram provavelmente dissolvidos pelo ácido 

húmico. O ensaio de Fluorescência de Raio-X mostra que o material é 

composto na sua maioria de Óxido de Sílicio que é o quartzo com cerca de 

81,6%. O Óxido de Alumínio presente no solo é de 4,96% e o Óxido de 

Potássio apresenta uma porcentagem de 2,10. As porcentagens dos demais 

compostos (2,11%) são pequenas, apresentando 0,12% de óxido de ferro. 

 

O peso específico aparente seco do arenito pleistocênico estudado 

(16,08KN/m ) é superior ao peso epecífico aparente seco máximo (14,86 – 

15,80KN/m ), obtidos com energia equivalente a do Proctor Normal, indicando 

que o processo de origem e formação deste solo tem uma forte influência no 

processo de entrosamento entre os grãos, conferindo ao solo uma estrutura 

compacta. No momento da amostragem (10/09/2003), o valor do teor de 

umidade (21,08%) é superior ao da umidade ótima (18,00 – 18,80%). A 

presença de matéria orgânica neste solo (5,8% pela ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e 10,23% Perda ao Fogo a 1000ºC no Ensaio 

de Fluorescência de Raio-X) causa um acréscimo de umidade ótima e redução 

de peso específico seco máximo. 

3

3

 

A microestrutura do solo natural é constituída por partículas maiores (areia) 

que não se conectam diretamente entre si, mas através de revestimentos 

compostos de partículas menores, silte e argila que pode ser atribuído ao 

processo pedogenético de adição e por matéria orgânica; encontram-se 

agregados de partículas, alguns poros de empacotamento simples e as pontes 

de siltes (não são freqüentes). A matriz do solo é constituída por intensa 

quantidade de grãos de areia e pouca argila. A pequena quantidade de argila, 

e/ou matéria orgânica encontra-se revestindo total ou parcialmente os grãos 

do esqueleto (areia), quase sempre não se estendendo ou formando pontes 

entre eles. Este tipo de estrutura condiciona a formação predominante de um 

tipo de porosidade designada poros do empacotamento simples, ou seja, os 
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espaços vazios que resultam da junção de partículas de diferentes tamanhos e 

formas. 

 

 

O solo é condicionado ao colapso pelo critério de REGINATTO e 

FERRERO (1973), isto indica que o solo é capaz de suportar um certo nível de 

tensão sem colapsar. O solo quando inundado com água destilada e com 

hidróxido de sódio apresenta colapso que cresce com a tensão até um certo 

nível (160kPa com água destilada e 40kPa com hidróxido de sódio) e 

posteriormente descresce, apresentando comportamento de pico. A gasolina 

comum e a solução aquosa de cloreto de sódio não causaram colapso ao solo. 

 

A inundação com água destilada não altera a composição química do solo, 

causa uma pequena expansão (0,61%) sob tensão de 1kPa, e comprime 

3,37%, na tensão de 1280kPa. O solo inundado comprime menos que o solo 

sem inundação, mesmo considerando a pequena expansão inicial. Logo não 

causa variações significativas nos módulos edométricos, exceto no trecho de 

carregamento de 10 – 20kPa que ocorre um decréscimo de cerca de 50% e no 

trecho de descarregamento de 1280 – 320kPa que há um acréscimo de cerca 

de 50% em relação ao solo não inundado. O solo colapsa quando inundado, 

tendo potencial de colapso máximo de 2% na tensão de 160kPa. Após a 

inundação, compressão a 1280kPa e descarregamento a estrutura do solo é 

similar ao solo sem inundação, há, entretanto, redução dos poros de 

empacotamento simples, encontra-se concentração de partículas de silte e 

argila entre os grãos de areia, porém com maior entrosamento. 

A variação da deformação volumétrica específica com a tensão vertical de 

consolidação no solo natural com umidade média de 4%, por se tratar de um 

solo com grande entrosamento, deformou pouco, com acréscimo da tensão 

vertical (10 a1280kPa), 5,54%. Os módulos edométricos crescem com o 

acréscimo de tensão vertical tanto em amostras do solo sem inundação 

quanto na inundada por água destilada no início do ensaio. Os módulos 

edométricos no trecho de descarregamento são maiores do que os maiores 

módulos no trecho de carregamento. 
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O aquecimento a 440ºC provoca a queima da matéria orgânica e a 

remoção da cimentação, conseqüentemente uma maior quantidade de poros 

na estrutura do solo e os grãos de areia conectam-se diretamente entre si, 

com silte e argila. No solo compactado após a queima da matéria orgânica há 

um acréscimo do peso específico seco máximo e uma redução da umidade 

ótima. 

 

A inundação com gasolina comum causa uma pequena variação na 

composição química do solo. Não causa variações significativas nos módulo 

edométricos quando comparados com o solo natural, exceto no trecho de 

descarregamento de 1280 – 320kPa que ocorre um decréscimo de duas vezes 

aproximadamente. Após a inundação, compressão a 1280kPa e 

descarregamento a estrutura do solo é similar ao solo natural, há, entretanto, 

redução dos poros de empacotamento simples, encontram-se concentrações 

de partículas de silte e argila entre os grãos de areia, porém com maior 

entrosamento e não provocou colapso no solo. 

 

A amostra inundada com gasolina comum inicialmente não varia de 

volume, não atinge a saturação no final do ensaio, e a medida que acrescem 

as tensões o solo decresce de volume chegando a ter maiores deformações 

que o solo inundado com água a partir de 160kPa. Atingindo deformação de 

aproximadamente 4,91% a 1280kPa. 

 

A inundação com hidróxido de sódio modifica algumas características 

química do solo, torna o solo alcalino pH=11,68, aumenta a condutividade 

elétrica para 23,33ms. Sob baixa tensão 1,0kPa, causa uma expansão no solo 

de 4,13%. Com acréscimo das tensões o solo apresenta um descrécimo de 

volume que é acentuado a partir da tensão 160kPa e apresenta uma 

deformação final de 1,46% a 1280kPa. Há variações significativas nos 

módulos edométricos. Os valores dos potenciais de colapso crescem com o 

acréscimo do nível de tensão, atingindo um valor máximo para a tensão de 

40kPa e posteriormente há uma redução, apresentando o solo um 

 90 



comportamento de pico. Causa também mudanças significativas na estrutura 

do solo, quebrando a cimentação e deixando o solo mais poroso. 

 

A inundação com solução aquosa de cloreto de sódio modifica a 

condutividade elétrica do solo tornando-o condutor. Causa dispersão na argila, 

deixando os grãos com um maior revestimento de argila. No início a inundação 

não causa variação de volume no solo, entretanto, é este fluido percolante que 

apresenta a maior deformação final (8%), na tensão de 1280kPa, quando 

comparado com os demais percolantes. Há uma maior compressibilidade do 

solo apresentando os menores módulos edométricos para todos os trechos de 

tensão obtidos, exceto para o trecho de descarregamento de 1280 – 320kPa. 

 

No carregamento os Índice de Compressão e Expansão crescem com o 

acréscimo de tensão, e a razão entre os Índices de Compressão e Expansão 

na faixa de tensão de 160 a 1280kPa variam de 1,6 a 6,5. Os maiores valores 

dos Índices de Compressão foram obtidos quando o solo foi inundado com 

hidróxido de sódio( Cc= 0,115) e com solução aquosa de cloreto de sódio  

(Cc= 0,075), para uma mesma faixa de tensão 160 a 1280kPa. Os maiores 

Índices de Expansão (Cs) foram obtidos com gasolina comum (Cs=0,028) e 

com o hidróxido de sódio. 

 

 A compressibilidade do arenito pleistocênico e o comportamento de 

colapso devido a inundação com diferentes fluidos percolantes, estão 

associados a variação do estado tensional do solo, compreendendo a tensão 

vertical de consolidação, a interação solo-líquido e o arranjo estrutural das 

partículas. Estes fatores podem atuar isoladamente ou concomitantimente. 

 

 

5.2- SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

• Estudar a resistência do arenito pleistocênico com diferentes fuídos de 

inundação; 
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• Estudar a influência da interação solo-líquido em solos argilosos utilizando 

os mesmos fluidos utilizados neste presente trabalho; 

• Estudar arenitos de idades diferentes em termos de comparações. 

• Estudar a cimentação do arenito pleistocênico de forma a obter uma 

remoção parcial da cimentação provocada por diferentes fluidos. 
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