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RESUMO 

A concepção de um mapa mental acerca dos solos da região de Apucarana-PR ainda é deficitária em 
função da carência de pesquisas neste sentido. Das inúmeras características inerentes aos solos, chama a 
atenção um fenômeno de possível ocorrência na região de estudo: a colapsibilidade da estrutura dos solos, 
uma vez que se tem conhecimento da alta porosidade do tipo de solo presente nesta região. Assim, este 
trabalho tem por objetivo apresentar, em uma etapa inicial, uma caracterização básica de algumas amostras 
de solos apucaranenses, subsidiando, posteriormente, estudos acerca do comportamento mecânicos dos 
mesmos. Para tanto, foram coletadas amostras deformadas em diferentes pontos do município e realizados 
ensaios, conforme as normas brasileiras, para determinação dos índices físicos e limites de consistência e, 
na sequência,  verificado o potencial de colapsibilidade das mesmas mediante a aplicação de critérios 
baseados em índices físicos. Os resultados obtidos confirmam a existência de solos argilosos altamente 
porosos e com certa plasticidade na região de Apucarana. Os estudos preliminares de colapsibilidade, 
mediante a aplicação de critérios teóricos, apontam no sentido da existência de possível material colapsível 
em pontos estudados, cuja extensão deverá ser comprovada mediante estudos de maior amplitude. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Solos Colapsíveis; Colapsibilidade; Argilas Porosas; Critérios de 

Colapsibilidade; Latossolos. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O estudo dos solos, desde sua classificação, previsões e análises de 

comportamento, correlações até as suas diversas aplicações é uma tarefa prioritária para 
qualquer projeto de Engenharia Civil. 

Das inúmeras características inerentes aos solos, chama a atenção um fenômeno 
de possível ocorrência na região de estudo: a colapsibilidade da estrutura dos solos. Este 
fenômeno atribui-se aos solos que experimentam reduções de volumes repentinas 
quando ocorre aumento de quantidade de água em seus vazios, submetidos ou não a 
uma aplicação de sobrecarga. Estes solos são designados solos colapsíveis (LOLLO, 
2008) 

Uma obra assentada neste tipo de solo pode apresentar uma série de patologias 
como recalque em estruturas de fundações, trinca em alvenarias, empenamento de 
esquadrias, grandes fissuras em elementos estruturais e até mesmo a ruína em estruturas 
antigas, com fundações inadequadas, comprometendo a segurança de quem a utiliza. 
(SEGANTINI, 2008). 

 O local de estudo do presente trabalho pertence ao município de Apucarana, 
no estado do Paraná. A cidade foi colonizada a partir das décadas de 1930 e 1940 por 
intermédio da Companhia de Terras Norte do Paraná e por imigrantes que buscavam 
trabalho na área agrícola cafeeira. A economia do município possui como base, além da 
indústria têxtil, a agricultura mecanizada (MANOSSO, 2005). Tal realidade reflete a 
natural e abundante existência de classificações dos solos da região realizadas pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018), que utiliza o sistema 
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nacional e internacionalmente conhecido como Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBICS, 2018). 

No ano de 2014, houve grandes alterações no plano diretor do município que 
favoreceram fortemente o setor construtivo, iniciou-se então, no ano seguinte, o processo 
de verticalização das edificações em diversas regiões da cidade, antes limitadas a 3 
pavimentos (BERALDO, 2018). Tal avanço teve pouco – ou nenhum – estudo acadêmico 
de caracterização detalhado dos solos. Realizam-se, atualmente, os Ensaios de 
Sondagem a Percussão (SPT), por empresas privadas do setor da construção civil.  

A importância de avaliar o potencial do colapso no local proposto deve-se aos 
estudos realizados por Gutierrez (2005) em Maringá – PR e também por Lopes (1987, 
apud AGNELLI, 1997 p. 10) em Terra Roxa – PR, que comprovam a existência de solos 
colapsíveis nestes locais. O colapso no solo é capaz de provocar desde fissuras em 
alvenaria, trincas em elementos estruturais e até mesmo a ruína de uma construção 
antiga, sem projetos de fundações adequados (SEGANTINI, 2008). Tal fato instiga a 
investigação do possível comportamento semelhante no local aqui abordado. 

 
2 CRITÉRIOS DE COLAPSIBILIDADE BASEADOS EM ÍNDICES FÍSICOS 

 
Atualmente existem critérios teóricos, baseados e correlações com índices físicos, 

e ensaios, laboratoriais ou em campo para se desenvolver o estudo dos solos colapsíveis. 
Os critérios teóricos existentes podem apresentar limitações, pois são restritos aos solos 
para os quais foram estabelecidos. Já os critérios para ensaios em laboratório podem 
retratar as condições ideais para mensuração do colapso. Uma estimativa em escala real 
é obtida apenas com critérios para ensaios realizados em campo. (RODRIGES e LOLLO, 
2008). 

É possível observar, em laboratório, mudanças no comportamento do solo quando 
este sofre alterações em seu teor de umidade e/ou variações das cargas aplicadas. A 
realização dos ensaios tem por objetivo estimar qualitativamente a magnitude dos 
recalques experimentados pelo solo. Ainda, é importante salientar que para a coleta das 
amostras indeformadas, deve-se tomar cuidados para não ocorrer o amolgamento do solo 
e perda de umidade. (GUTIERREZ, 2005). 

Assim, os critérios teóricos se mostram eficientes em uma etapa inicial como um 
indicativo do potencial de colapsibilidade, uma vez que fazem uso de dados provenientes 
de ensaios simples e que não demandam amostras indeformadas. 

 
2.1 CRITÉRIO DE DENISOV 
 
O critério estabelecido por Denisov indica um colapso estrutural do solo, que 

possuem porosidade natural muito elevada e que quando completamente inundados, tem 
seu teor de umidade maior do que o seu limite de liquidez (FEDA, 1966). Relaciona o 
índice de vazios inicial e0 com o índice de vazio relativo ao limite de liquidez eL por meio 
do coeficiente de subsidência k. 

 

0

k = Le

e
 

 
Sendo eL dado por: 
 

e  = LL GL s  
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Onde Gs é dado pela razão entre a massa específica dos sólidos do solo e a 
massa específica da água. O solo é colapsível para valores de K < 1.  

Este critério foi estudado com mais profundidade por Holtz e Hilf (1961) em solos 
colapsíveis de genética e granulometria muito variáveis e estabeleceram novos intervalos 
para o critério estabelecido por Denisov (FEDA, 1966). A Tabela 1 ilustra os intervalos. 

 
Tabela 1: Critério de DENISOV adaptado por Holtz e Hilf (1961) 

k Classificação 

0,50 a 1,00 Solos altamente colapsíveis 
1,00 Argilas não colapsíveis 
1,50 a 2,00 Solos não colapsíveis 

Fonte: Rodrigues e Lollo, 2008 

 
2.2 CRITÉRIO DE PRIKLONSKIJ 

 
Classifica a colapsibilidade em função dos limites de Atterberg e do teor de 

umidade natural w0, através do coeficiente Kd: 
 

0 = d

LL w
K

LL LP

−

−
 

 
A Tabela 2 classifica o solo em função de Kd. 
 

Tabela 2: Critério de PRIKLONSKIJ 

Kd Classificação 

Kd  0 Solos altamente colapsíveis 

Kd  0,5 Solos não colapsíveis 

Kd  1 Solos expansivos 
Fonte: Rodrigues e Lollo, 2008 

 
2.3 CRITÉRIO DE CONSTRUÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA 

 

Este critério define um coeficiente  em função dos índices de vazios no estado 
natural e0 e no limite de liquidez eL, conforme Equação a seguir. 

 

0

0

 = 
1

Le e

e


−

+
 

 
Tal equação é válida para solos com grau de saturação igual ou menor a 60%. A 

Tabela 3 classifica o solo em função de .  
 

Tabela 3: Critério de construção da União Soviética 

Kd Classificação 

  -0,1 Solos colapsíveis 

  -0,3 Solos expansivos 
Fonte: Rodrigues e Lollo, 2008 
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2.4 CRITÉRIO DE FEDA 

 
A expressão que prevê o colapso dos solos parcialmente saturados, conforme 

FEDA, se dá pela Equação: 
 

0

0
K = 

w
LP

S

LL LP

 
− 

 

−
 

 
Onde w0 e S0 são, respectivamente, o teor de umidade e a saturação do solo em 

sua condição natural. 
Solos com valor de K superior a 0,85 são chamados de subsidentes (também são 

válidos quando o grau de saturação é inferior a 60%). 
 

2.5 CRITÉRIO DE GIBBS E BARA 
 
Estabelece o coeficiente de subsidência R, com o conceito de saturação do solo no 

limite de liquidez, dado pela Equação: 
 

R = 

w w

d s

LL

 

 

   
−   

     

 

Onde w é a massa específica da água, d a massa específica seca e s a massa 
específica dos sólidos. O solo é considerado colapsível quando o valor de R for maior que 
1.   

 
2.6 CRITÉRIO DO CÓDIGO DE OBRAS DA URSS 

 
Critério usado para solos com grau de saturação menor do que 80%, fazendo uso 

do coeficiente  definido pela Equação 4. 

O solo será colapsível quando os valores encontrados para  forem menores do 
que os apresentados com seu respectivo Índice de Plasticidade (IP), conforme consta na 
Tabela 4. 

 
Tabela 4: Critério do código de obras da URSS 

IP  

01 a 10 0,10 
10 a 14 0,17 
14 a 22 0,24 

Fonte: Rodrigues e Lollo, 2008 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O município de Apucarana está localizado na região norte do estado do Paraná, 

entre os municípios de Maringá e Londrina. 
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 Figura 1: Localização dos pontos de amostragem no município de Apucarana.  
Fonte: Autores, 2019 

 
Morfologicamente, de acordo com Manosso (2005), o município está situado no 

Terceiro Planalto Paranaense, sobre um tríplice divisor de águas dos rios Ivaí, Pirapó e 
Tibagi com altitude média de cota 800m acima do nível do mar. Ainda, segundo Manosso, 
localiza-se sobre uma área de ocorrências de sucessivos derramamentos vulcânicos do 
período Juro-Cretáceo, onde predominam rochas basálticas e andesi-basálticas. 

De acordo com os dados meteorológicos da série histórica (1962 a 2002) do 
Instituto Ambiental do Paraná (IAPAR), a temperatura anual é, em média, 20,6 ºC e a 
pluviosidade em torno de 1637mm corroborando para a acelerada atuação do processo 
de laterização dos solos presentes nesta região. 

Gutierrez (2005) mostrou em seu estudo que, dos solos que ocorrem na região de 
Maringá, a maior parte possui comportamento colapsível. Todos os perfis de Latossolos 
Vermelhos de texturas média e argilosa foram classificados como colapsíveis, enquanto o 
perfil de textura argilosa do Nitossolo Vermelho foi classificado como susceptível ao 
colapso. Ainda, conforme a autora, os resultados podem ser extrapolados de acordo com 
as classes pedológicas. 

Em vista da proximidade entre estas cidades e do fato dos solos serem oriundos da 
mesma rocha basáltica, surge, naturalmente, a hipótese da ocorrência de solos 
colapsíveis também no município de Apucarana. Assim, a utilização dos critérios 
empíricos supracitados se auto justificam em uma análise preliminar. 

Inicialmente, desejou-se analisar o comportamento dos solos, em uma escala 
regional, em três pontos distintos, conforme ilustra a Figura 1. 

Do ponto de amostragem A, além dos dados básicos para verificação do potencial 
de colapso do solo superficial, foram coletadas outras 7 amostras deformadas em 
profundidade, espaçadas em um metro cada, retiradas durante a escavação de uma 
estaca da cortina de contenção. Para estas 7 amostras, classificadas pela análise tátil-
visual como um solo residual evoluído de basalto, foram determinados os limites de 
Atterberg, conforme especificações da ABNT NBR 7180: Solo — Determinação do limite 
de plasticidade e ABNT NBR 6459: Solo — Determinação do limite de liquidez. 
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Do ponto de amostragem B e C, foram retiradas amostra unicamente para a 
verificação do potencial de colapso, de acordo com os procedimentos descritos pela 
ABNT NBR 9813: Solo — Determinação da massa específica aparente in situ, com 
emprego de cilindro de cravação.  

Salienta-se que o ponto de amostragem B localiza-se na base de um bloco de 
fundação composto por 3 estacas de 40 centímetros de diâmetro e 15 metros de 
profundidade cada. Deste ponto, foram retiradas duas amostras distantes em si em 
aproximadamente 20cm (denominadas de B.1 e B.2). 

Já o ponto de amostragem C localiza-se nas proximidades do bloco P na sede do 
campus da UTFPR em Apucarana. 

A Tabela 5 resume os dados planialtimétricos relativos aos pontos de amostragem 
A, B e C. 

 
Tabela 5: Características dos pontos de amostragem 

Ponto de 
amostragem 

Altitude média 
da superfície 

Prof. do topo do 
cilindro de cravação 

Coordenadas 
 

A 804m 10cm S 23º33’49.6” 
W 51º29’14.4” 

B 814m 85cm S 23º33’2.3” 
W 51º 25’ 51.7” 

C 828m 10cm S 23º33’5.6” 
W 51º25’32.6” 

Fonte: Autores, 2019 

  
O valor da massa específica dos sólidos foi determinado segundo as instruções da 

DNER ME 093/94: Solos – determinação da densidade real, com uso de picnômetro de 25 
mililitros. Todos os ensaios seguiram o proposto pelas normas ABNT NBR 6457: 
Amostras de solo: Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. 

Em posse dos referidos dados, os índices físicos foram estimados e o potencial de 
colapsibilidade verificado segundo os critérios previamente elencados. 

    
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os parâmetros obtidos para as amostras analisadas constam na Tabela 6. 
 

Tabela 6: Valores das características e parâmetros do solo 

Parâmetro 
Amostra 

A B1 B2 C 

LL (%) 56 59 58 54 
LP (%) 42 48 46 43 
IP (%) 15 10 12 11 
w0 (%) 40,5 45,0 44,6 35,3 

s  (g/cm³) 2,959 3,004 2,993 2,923 

nat (g/cm³) 1,725 1,429 1,425 1,766 

d  (g/cm³) 1,229 0,985 0,986 1,308 

 % 58 67 67 55 
Sr (%) 85 66 66 83 
e0 1,408 2,049 2,037 1,234 
eL 1,671 1,761 1,739 1,581 

Fonte: Autores, 2019 
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Os resultados indicam solos com porosidade superior a 55% e, nas amostras A, B1 
e B2, o teor de umidade natural se encontra próximo ao limite de plasticidade justificando, 
um comportamento colapsível. 

A Figura 2 ilustra a evolução dos limites de Atterberg para as 7 amostras coletadas 
no ponto de amostragem A. 

  

 
Figura 2: Evolução dos limites de Atterberg em função da profundidade em uma amostra 

do ponto de amostragem A 
Fonte: Autores, 2019 

 

Percebe-se um sensível aumento dos limites de plasticidade e de liquidez nas 
amostras abaixo da profundidade de 4 metros, sem aumento no índice de plasticidade. De 
fato, o índice de plasticidade apresenta comportamento aproximadamente uniforme em 
todas as amostras, variando pouco entre 9 a 16%. 

Ainda, a Figura 3 propõe duas equações, uma para o limite superior e outra para o 
limite inferior, que delimita a região de ocorrência dos dados utilizados para obtenção das 
retas do limite de liquidez para as amostras A, B1, B2 e C.  

Observa-se que grande parte dos pares de pontos obtidos no ensaio de 
Casagrande para o limite de liquidez se encontram em uma região limitada pelos 
denominados limite inferior e limite superior. Tais equações foram estabelecidas tomando 
como hipótese a linearidade de comportamento entre a reta média que representa os 
pontos e os respectivos limites. 

 

 
Figura 3: Limites superior e inferior da região de ocorrência das retas do limite de liquidez. 

Fonte: Autores, 2019 
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A Tabela 7 apresenta a classificação das amostras em função do critério de 

colapsibilidade utilizado.    
As amostras A e C não apresentaram indícios significativos para serem 

inicialmente classificadas como colapsíveis. Contudo, como os índices físicos sugerem, 
em função da alta porosidade destes solos não se descarta a hipótese de colapsibilidade, 
ainda mais quando os mesmos estiverem sujeitos a carregamentos externos. 

De fato, em todas as situações estudadas, as amostras apresentaram potencial de 
expansibilidade podendo ser um fato preocupante uma vez que, de acordo com Campos 
e Burgos (2004) os solos expansivos podem causar sérios danos às obras de engenharia 
principalmente quando esses materiais não são tratados de forma adequada nas etapas 
de projeto e execução da construção. 

 
Tabela 7: Classificação dos solos através do critério de colapsibilidade baseado em índices físicos 

Critério 
Amostra 

A B1 B2 C 

DENISOV K 1,18 
Argilas não 
Colapsível 

0,86 Colapsível 0,85 Colapsível 1,28 
Argila não 
Colapsível 

PRIKLONS
KIJ 

Kd 1 Expansivo 1,3 Expansivo 1,1 Expansivo 1,7 Expansivo 

Código 
Construção 
URSS 

 -0,1 Colapsível 0,1 Colapsível 0,1 Colapsível -0,2 
Não 
Colapsível 

FEDA K 0,46 
Não 
Colapsível 

1,92 Colapsível 1,83 Colapsível -0,08 
Não 
Colapsível 

GIBSS & 
BARA 

R 0,8 
Não 
Colapsível 

1,2 Colapsível 1,2 Colapsível 0,8 
Não 
Colapsível 

Código de 
obras da 
URSS 

CI -0,11 
Não se 
aplica (Sr > 
80%) 

0,09 Colapsível 0,1 Colapsível -0,16 
Não se 
aplica (Sr > 
80%) 

Fonte: Autores, 2019 

 
Além disso, recomenda-se a correlação destes resultados com outras variáveis 

como, por exemplo, geomorfologia e pedologia a fim de se identificar comportamentos 
semelhantes entre solos pertencentes a uma mesma classe pedológica ou que estejam 
em posições semelhantes no relevo. 

Salienta-se que todos os resultados apresentados fazem parte de um estudo inicial 
que deverão ser comprovados mediante a realização de ensaios específicos. 
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