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UNIDADE 10 – COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 

 
 
10.1 Introdução 

 
Os solos, para que possam ser utilizados nos aterros das obras de terraplenagem, devem 

preencher certos requisitos, ou seja, certas propriedades que melhoram o seu comportamento, sob o 
aspecto técnico, transformando-os em verdadeiro material de construção. Esse objetivo é atingido 
de maneira rápida e econômica através das operações de compactação. Essas propriedades visam 
principalmente: 

− Aumento da resistência da ruptura dos solos, sob ação de cargas externas; 
− Redução de possíveis variações volumétricas, quer pela ação de cargas, quer pela ação da 

água que, eventualmente, percola pela sua massa; 
− Impermeabilização dos solos, pela redução do coeficiente de permeabilidade, resultante do 

menor índice de vazios. 
Pela equação S = c + σ . tg φ, sabemos que a resistência à ruptura por cisalhamento de um 

solo depende da coesão (c) e do ângulo de atrito interno (φ), sendo que estes, por sua vez, dependem 
do teor de umidade e do índice de vazios. Em Mecânica dos Solos a parcela referente a coesão é 
resultante, no caso das argilas, de forças internas de natureza elétrica, geradas entre as partículas, de 
modo que a sua aproximação, resultante da compactação, ou seja, de um menor índice de vazios, 
tende a aumentá-la. Por outro lado, diminui com o aumento do teor de umidade, que, por sua vez, 
pela maior presença de água nos interstícios, tende a diminuir as forças de natureza elétrica. 

Já o aumento do atrito interno dependerá do atrito gerado entre as partículas e do seu 
entrosamento, de forma que é fácil entender que a aproximação dos grãos e o seu melhor arranjo 
são resultantes de um baixo índice de vazios e de um teor de umidade adequado, que não cause o 
distanciamento entre elas. 

As variações de volume possíveis, isto é, expansões ou contrações, dependem diretamente do 
teor de umidade inicial. Se executarmos o aterro com material úmido, haverá mais tarde a 
possibilidade de grande perda de água por evaporação, favorecendo a contração que se manifesta 
através de trincas, fissuras, etc. Ao contrário, se executamos com solo muito seco, haverá grande 
probabilidade de absorção de água e consequentemente inchamento. 

A impermeabilização do solo do aterro, dependendo do seu coeficiente de permeabilidade, 
diminui indiretamente com o índice de vazios, isto é, quanto maior a redução deste, menor a 
permeabilidade. 

À vista do exposto, chama-se compactação de um solo aos processos manuais ou mecânicos 
que visem principalmente à redução do índice de vazios. Resulta daí o aumento da resistência à 
ruptura, pela elevação do atrito interno entre as partículas e a diminuição das variações de volume, 
através do melhor entrosamento entre elas.  Em resumo, através da compactação de um solo resulta: 

− maior aproximação e entrosamento das partículas, ocasionando um aumento da coesão e 
do atrito interno e, consequentemente, da resistência ao cisalhamento; 

− através do aumento da resistência ao cisalhamento, obter-se-á maior capacidade de 
suporte; 

− com redução do índice de vazios, a capacidade de absorção de água e a possibilidade de 
haver percolação diminuem substancialmente, tornando mais estável. 

Com as considerações acima, fica claro que dois fatores são fundamentais na compactação: 
− o teor de umidade do solo; 
− a energia empregada na aproximação dos grãos e que se denomina energia de 

compactação. 
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Foi o engenheiro americano Ralph Proctor que, em 1933, pela primeira vez, estabeleceu a 
correlação entre os parâmetros que influem decisivamente na relação índice de vazios, ou seja, o 
aumento do peso específico. Neste ano Proctor publicou uma série de artigos divulgando o seu 
método de controle de compactação, baseado num novo método de projeto e construção de 
barragens de terra compactada que estava sendo empregado na Califórnia. Nesses artigos é que pela 
primeira vez, se enuncia um dos mais importantes princípios da Mecânica dos Solos. Isto é, de que 
a densidade com que um solo é compactado, sob uma determinada energia de compactação, 
depende da umidade do solo no momento da compactação. 

Proctor verificou que na mistura de solo com maiores quantidades de água, quando 
compactada, o peso específico aparente da mistura aumentava, porque a água de certa forma, 
funcionava como lubrificante, aproximando as partículas, permitindo melhor entrosamento e, por 
fim, ocasionando a redução do volume de vazios. Num determinado ponto, atingia-se um peso 
específico máximo, a partir do qual, ainda que se adicionasse mais água, o volume de vazios 
passava a aumentar. A explicação desse fato reside em que quantidades adicionais de água, após o 
ponto citado, ao invés de facilitarem a aproximação dos grãos, fazem com estes se afastem, 
aumentando novamente o volume de vazios e causando o decréscimo dos pesos específicos 
correspondentes. 

A técnica de compactação é relativamente recente e seu controle ainda mais recente. Antes 
dela os aterros eram feitos simplesmente lançando-se o material pela sua ponta. Resultava disso: 
uma compressibilidade exagerada do aterro devido aos grandes vazios que podiam formar-se entre 
as camadas lançadas, a grande porosidade do próprio material que permanecia em estado fofo, e a 
instabilidade do aterro, o qual poderia perder totalmente sua resistência se, porventura, sofresse 
saturação por chuvas intensas. Tudo isso levava a que os aterros necessitassem de certo período de 
consolidação, para que pudessem ser utilizados com segurança. 

A técnica moderna, baseada no lançamento de aterros em camadas horizontais e passagem de 
rolos compressores pesados, que evitam o solo fofo e a formação de vazios entre torrões, recebe a 
denominação de compactação. Portanto, é um processo mecânico, pelo qual se procura, por 
aplicação de peso ou apiloamento, aumentar a densidade aparente do solo lançado e, como 
conseqüência, aumentar-lhe a resistência. 
 
 
10.2 Curva de compactação 
 

Ao realizar-se a compactação de um solo, sob diferentes condições de umidade e para uma 
determinada energia de compactação, obtém-se uma curva de variação dos pesos específicos 
aparentes secos (γd) em função do teor de umidade (w). Esta curva é chamada de curva de 
compactação (Figura 10.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1 - Curva de compactação. 
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Inicialmente, o peso específico aparente seco cresce com o aumento do teor de umidade até 
atingir um máximo e depois começa a decrescer para valores, ainda, crescentes do teor de umidade. 
A ordenada do ponto correspondente ao pico da curva, é o máximo peso específico aparente seco 
que este solo poderá atingir, para a energia de compactação usada e precisando para isto de um teor 
de umidade igual a abscissa deste ponto. Estes valores só poderão ser alterados, variando-se a 
energia aplicada.  As coordenadas do ponto máximo receberam a denominação de teor de umidade 
ótima (wótima) e peso específico aparente seco máximo (γdmáx). 
 
 
10.3 Ensaio de compactação 
 

O ensaio de compactação desenvolvido por Proctor foi normalizado, pela A.A.S.H.O. 
(American Association of State Highway Officials) e é conhecido como ensaio de Proctor Normal 
ou como A.A.S.H.O Standard. No Brasil foi normalizado pela ABNT/NBR 7182/86. 

O ensaio normal de compactação utiliza um cilindro metálico de volume igual a 1000 cm3, 
onde compacta-se uma amostra de solo em três camadas, cada uma delas por meio de 26 golpes de 
um soquete com peso de 2,5 kg, caindo de uma altura de 30,5 cm. As espessuras finais das camadas 
compactadas devem ser aproximadamente iguais, e a energia de compactação deverá ser 
uniformemente distribuídas, de tal forma, a resultar um plano superior quase horizontal. A Figura 
10.2 mostra o equipamento de compactação. 

 

   
 
(a) Soquete       (b) Molde cilíndrico 

 
Figura 10.2 - Equipamentos do ensaio de compactação 
 
 

A curva de compactação será traçada a partir dos pares de valores, peso específico aparente 
seco - teor de umidade, distribuídos de forma que, no mínimo dois pontos se encontrem à esquerda 
da umidade ótima e dois à direita. 



Notas de Aula - Mecânica dos Solos 
  

 

207

O solo a ser ensaiado deverá apresentar um teor de umidade inferior ao ótimo previsto, ou 
seja, em torno de 5%. Após a compactação, deve-se anotar o peso do corpo de prova para 
determinação do peso específico e retirar três porções de solo, colocá-las em cápsulas e levá-las à 
estufa para determinação do teor de umidade. Em seguida, adiciona-se uma quantidade de água ao 
solo, suficiente para elevar, em relação ao ponto anterior, o seu teor de umidade, em torno de 2%. 
Todo o procedimento descrito anteriormente deve ser repetido. 

Com os valores, do peso específico do solo e teor de umidade, pode-se calcular o peso 
específico aparente seco mediante a fórmula de correlação: 

 

( )w
d

+
=

1
γγ  

 
Junto com a curva de compactação, sempre que necessário, pode-se desenhar as curvas 

representativas de um mesmo grau de saturação, a partir da equação: 
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⋅⋅
=
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Onde: 
γd = peso específico aparente seco 
γs = peso específico real dos grãos 
γw = peso específico da água 
S = grau de saturação 
w = teor de umidade 
 

Com o desenvolvimento da engenharia mecânica, foram lançados no mercado equipamentos 
de compactação capazes de fornecer maior energia de uma forma econômica, gerando a necessidade 
de se normalizar ensaios com diferentes energias (intermediária e modificada), conforme mostrado 
na Tabela 10.1. A energia de compactação por unidade de volume pode ser calculada, através da 
fórmula: 

 

V
nNhPE ⋅⋅⋅

=  

 
Onde: 
E = energia de compactação por unidade de volume 
P = peso do soquete 
h = altura de queda do soquete 
N = número de golpes por camada 
n = número de camadas 
V = volume do solo compactado 
 
 
Tabela 10.1 - Energias de compactação utilizados nos ensaios. 
 

Ensaio de Compactação P (kg) h (cm) N n V (cm3) E (kg.cm/cm2) 
Normal 2,5 30,5 3 26 1000 5,7 
Intermediário 4,5 45,7 5 26 2085 12,6 
Modificado 4,5 45,7 5 55 2085 26,6 

 
 



Notas de Aula - Mecânica dos Solos 
  

 

208

Exemplo 1: Determinação da massa específica aparente seca máxima e a umidade ótima através do 
do ensaio de compactação apresentado na planilha abaixo. 
 

Interessado:
Amostra:
Procedência:
Data:

           Dados do Ensaio
Cilindro nº: 13
Volume: 2,128 dm³
Peso: 3655 g
Peso amostra : 6000 g

Pontos 1 2 3 4 5
7445 7705 8025 7980 7900
3790 4050 4370 4325 4245

1781,0 1903,2 2053,6 2032,4 1994,8
P(solo úm.+cáp): 77,93 82,68 83,83 82,29 87,08

Determinação do P(solo seco+cáp): 69,27 72,95 72,35 69,86 72,90
teor de umidade Peso cápsula: 10,94 14,34 11,44 11,57 11,25

Teor de Umidade: 14,85 16,60 18,85 21,32 23,00
1550,7 1632,3 1727,9 1675,3 1621,8

Peso amostra compactada (g):
Massa Espec. Aparente Úmida (kg/m³):

Massa Espec. Aparente Seca (kg/m³):

Resultados

Lote 1-Km 1+740 a 1+ 760 - Argila vermelha arenosa com pedra coletada na pista

29  agosto, 1997

Peso(amostra compac.+ cilindro) (g):

kg/m³
%

       Massa Específica Aparente Seca Máxima:
       Teor de Umidade Ótima:

1730,0
19,2

Ensaio de Compactação - Energia Normal - NBR 7182/86

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Certificado nº
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10.4 Comportamento do solo 
 

Um mesmo solo, quando compactado com energias diferentes, apresentará valores de peso 
específico aparente seco máximo maiores e teor de umidades ótimas menores, para valores 
crescentes dessa energia, o ponto se deslocará para cima e para a esquerda, conforme mostra a 
Figura 10.3. 
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Figura 10.3 - Curvas de compactação de um solo com diferentes energias. 
 

A natureza do solo, influência nos valores do peso específico aparente seco máximo e do teor 
de umidade ótima. Ao tentar-se compactar um solo, o esforço de compactação será mais ou menos 
efetivo conforme a granulometria e plasticidade. As curvas da Figura 10.4 ilustram este fato 
mostrando curvas de compactação obtidas, em amostras de vários solos brasileiros, no ensaio 
normal de compactação (Vargas, 1977). 

Em geral, para o mesmo esforço de compactação (E) atinge-se nos solos arenosos (ou 
materiais granulares bem graduados) maiores valores de peso específico aparente seco máximo sob 
menores teores de umidade ótima, do que solos argilosos finos (uniformes).  

O secamento de um solo argiloso, dependendo do argilo-mineral que o compõe, poderá alterar 
de forma irreversível as suas características, refletindo nos valores das coordenadas do ponto de 
máximo da curva de compactação. Assim como o secamento, também a forma de realizar o ensaio, 
utilizando uma única amostra de solo (com reuso) para todos os pontos ou uma amostra nova (sem 
reuso) para cada ponto, apresentará valores diferentes para as coordenadas do pico da curva. Por 
isso, se recomenda que os solos argilosos não sejam secadas diretamente ao sol ou em estufa e que 
o ensaio seja realizado com amostras secadas à sombra, sempre que necessário. 
 

Linha das máximas 
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Figura 10.4 - Curvas de compactação normal de alguns solos brasileiros. 
 
 
10.5 Técnicas e equipamentos de compactação 
 

Os solos são compactados pelo efeito de um dos seguintes esforços: pressão (compressão), 
amassamento, impacto e vibração; ou pela combinação de dois ou mais esforços. 

A compressão consiste na aplicação de uma força (pressão) vertical, oriunda do elevado peso 
próprio do equipamento, obtendo-se a compactação pelos esforços de compressão gerados na massa 
superficial do solo. 

O amassamento é o processo que combina a força vertical com uma componente horizontal, 
oriunda de efeitos dinâmicos de movimento do equipamento ou eixos oscilantes. A resultante das 
duas forças conjugadas provoca uma compactação mais rápida, com menor número de passadas. 

A vibração consiste numa força vertical aplicada de maneira repetida, com freqüências 
elevadas, superiores a 500 golpes por minuto. Isto significa que à força vertical se soma uma 
aceleração produzida por uma massa excêntrica que gira com determinada freqüência. 

O impacto resulta de uma ação semelhante à da vibração, diferenciando-se, apenas, pela baixa 
freqüência da aplicação dos golpes. 

A cada processo correspondem equipamentos apropriados à compactação, utilizando-se as 
diversas formas de transferência de energia. 
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A compressão é obtida pelos rolos compressores de rodas metálicas, dotadas de grande peso 
próprio, e cuja superfície de contato é bastante pequena, gerando-se, por conseqüência, pressões de 
contato elevadas que produzem adensamento. 

Entretanto, as pressões elevadas são obtidas apenas no fim da operação de compactação. De 
início, como o solo apresenta baixa capacidade de suporte, há um afundamento pronunciado das 
rodas metálicas e o aumento da superfície de contato, reduzindo sensivelmente as pressões. Com o 
decorrer do processo, o afundamento diminui, aumentando a pressão. Disso resulta a aplicação de 
pressões elevadas no topo da camada e de pressões baixas nas camadas mais profundas, resultando 
na falta de homogeneidade do processo de compactação e na pequena altura da camada atingida. Só 
aceita-se a utilização de rolos compressores lisos com espessuras de camada inferiores a 10cm e 
com o perigo de aparecerem superfícies laminadas entre as camadas. Por essa razão é 
desaconselhável a compactação de solos com esse tipo de equipamento. Ele é aplicável com sucesso 
na compactação de camadas granulares (macadame hidráulico, brita graduada, etc.). 

A compactação por amassamento é obtida pelos rolos pneumáticos com rodas oscilantes ou 
pelos rolos pé-de-carneiro, especialmente ou autopropelidos em que a tração se faz através do 
tambor e nos quais se faz presente a conjugação dos esforços verticais e horizontais. 

A compactação por vibração é obtida com os rolos vibratórios dos mais diversos tipos, 
trabalhando na faixa de freqüência de 900 a 2000 golpes por minuto e com determinada amplitude 
de oscilação do material constituinte do terreno e a freqüência utilizada é dita freqüência de 
ressonância. 

A compactação por impacto se faz ocasionalmente, quando não se podem utilizar outros 
equipamentos, empregando-se a energia proveniente da queda do aparelho de uma determinada 
altura, como, por exemplo, o “sapo mecânico”. Grandes pesos (10 a 40 toneladas) levantados por 
guindastes e deixados cair de uma altura de 10 a 20 m, são utilizados para compactar aterros ou 
camadas naturais de grandes espessuras (5 a 15 m). A Figura 10.5 ilustra alguns tipos de 
equipamentos mais usados na compactação. 

           
 
 (a) rolo compactador liso          (b) rolo compactador pé-de-carneiro 
 
 

         
  
      (c) rolo compactador penumático        (d) rolo compactador liso com vibrador 
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             (e) sapo mecânico 
 
Figura 10.5 - Alguns tipos de equipamentos de compactação. 
 
 
10.5.1 Seleção dos equipamentos de compactação 
 

A escolha do equipamento para determinado serviço de compactação é problema bastante 
complexo, pois, além da diversidade dos equipamentos disponíveis, há a considerar, ainda, a 
diversidade dos tipos de solos existentes, bem como as características próprias do comportamento 
de cada um. 

Todavia, é possível estabelecer alguns princípios básicos que regem a escolha, levando-se em 
conta os tipos predominantes de solos. Basicamente dividimos os solos em dois grupos: 

− solos coesivos: nos quais há uma parcela preponderante de partículas finas a muito finas, 
nas quais as forças internas de coesão desempenham papel preponderante. 

− solos não coesivos (granulares): nos quais praticamente há muito pouca ou nenhuma 
coesão entre os grãos, havendo, entretanto, o atrito entre eles. 

Para os solos granulares ou arenosos a vibração é o processo mais indicado, pois as partículas 
permanecem justapostas pelo atrito. Havendo a vibração, com freqüência e amplitude corretas, 
consegue-se o escorregamento e acomodação das partículas, ocasionando a rápida diminuição do 
índice de vazios. 

Para os solos muito coesivos que, além da parcela de atrito interno, possuem coesão, a 
vibração não é suficiente para produzir o deslocamento dos grãos, tornando-se inócua como agente 
de compactação nesse caso. 

Para esta categoria de solos coesivos, somente o amassamento (ou impacto) é capaz de 
produzir esforços internos de modo a vencer a resistência oposta pelas forças de coesão, razão pela 
qual apenas equipamentos tipo pé-de-carneiro e os conjugados são capazes de compactá-lo. 

Por outro lado, os rolos pé-de-carneiro, se aplicados em solos arenosos, pouco ou não 
plásticos, se revelam totalmente inadequados, pois apenas revolvem-nos, sem conseguir a sua 
compactação. 

Para a maioria dos solos, nos quais encontramos materiais coesivos e granulares misturados 
em proporções as mais diversas, é bastante difícil prever-se com margem de segurança, qual o 
equipamento de compactação que trará melhores resultados. 

Os fabricantes de equipamentos têm procurado oferecer máquinas de compactação que se 
adaptem à maioria dos solos existentes, tornando mais ampla a sua faixa de aplicação. 

Assim os rolos pé-de-carneiro vibratórios, aliando a vibração ao amassamento, conseguem a 
compactação rápida e econômica de misturas de solos, que, por não apresentarem as características 
típicas, nem de solos coesivos nem de solos não coesivos, não aceitam com facilidade a 
compactação pelos equipamentos usuais. 

Por outro lado, os rolos pneumáticos pesados, com pneus de grande diâmetro e grande largura 
(esta aumenta a ação da compactação, em profundidade), com alta pressão interna, têm capacidade 
de compactar praticamente todos os tipos de materiais. 
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Mesmos os rolos pneumáticos leves, mas que dispõem de rodas oscilantes, tem um campo de 
aplicação bastante amplo, especialmente nos solos que são constituídos por misturas de argila, silte 
e areia. 

Tendo em conta o que foi exposto acima, a conclusão a que se chega é que, de modo geral, 
não convêm prefixar o tipo de equipamento para a realização da compactação de um solo, sendo 
aconselhável que a escolha seja feita em função da experiência, testando-se os diversos 
equipamentos disponíveis, até a determinação daquele que melhor se adapte às condições vigentes, 
conduzindo à compactação de trechos experimentais onde são testados os diversos equipamentos e 
ajustados os demais parâmetros que influem no processo, tais como a espessura da camada solta, o 
número de passadas, a velocidade do equipamento, a umidade do solo, o uso de lastro, etc. 

Para orientação genérica, na seleção dos equipamentos de compactação, a Figura 10.6 indica 
os tipos mais apropriados para os vários solos que ocorrem frequentemente nos trabalhos de 
terraplenagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.6 - Quadro apresentando as aplicações dos equipamentos de compactação. 
 
 

Sabe-se que, em razão da extrema diversidade dos solos e da variedade de equipamentos 
disponíveis, a compactação é operação em que não se pode pré-determinar com segurança a forma 
mais rápida e econômica de executá-la. Será, então, necessário o conhecimento dos parâmetros que 
influem no processo, a fim de ajustá-los de modo a se conseguir maior eficiência e melhores 
resultados na compactação. 
 
 

a) Umidade do solo 
 

Já vimos no estudo teórico da compactação que a umidade do solo desempenha papel 
fundamental na obtenção de densidades máximas para determinado tipo de solo, exigindo-se a 
utilização do teor ótimo de umidade no processo de compactação. 

Todavia os solos em seu estado natural se apresentam, muitas vezes, com umidade muito 
inferior (nos períodos de poucas chuvas) ou muito superior (no período chuvoso) à ótima.  

Examinando-se a curva de compactação, verifica-se que nas duas hipóteses, ainda que o 
equipamento forneça suficiente energia de compactação, não se conseguirá atingir o peso específico 

ROLO LISO 
METÁLICO ESTÁTICO 

(3 RODAS)

SOLOS 
COESIVOS MISTURAS 

(ARGILA + SILTE + AREIA)

ROLO PÉ-DE-CARNEIRO 
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ROLO PÉ-DE-CARNEIRO
VIBRATÓRIO 

ROLO LISO 
VIBRATÓRIO 

ROLO PNEUMÁTICO LEVE 

ROLOS COMBINADOS 

ROLO PNEUMÁTICO PESADO 
C/ RODAS DE GRANDE DIÂMETRO ROLO DE GRADE 

(OU DE MALHA) 
ROLO DE 
 PLACAS 
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aparente seco máximo. Será necessário, então, efetuar-se a correção do teor de umidade pela 
irrigação das camadas, na hipótese de o solo estar muito seco, ou pela aeração (revolvimento), 
quando se encontra muito úmido. 

A irrigação, se necessária, deverá ser feita com caminhão-tanque, provido de barra de 
distribuição, com bomba hidráulica para garantir a mesma vazão em todo trecho irrigado e 
conseguir a homogeneização do teor de umidade em toda extensão da camada. 

No caso de excesso de umidade, haverá necessidade de se aerar o material, isto é, fazer com 
que baixe o teor de umidade, até as proximidades do teor ótimo, revolvendo-se o solo com arados 
ou grades de disco, expondo-o à ação do sol e do vento, para se obter uma evaporação rápida. 

Essa operação deve ser repetida até que se consiga o teor de umidade desejado. Na falta de 
equipamentos especiais de gradeamento é aceitável o emprego de motonoviledoras providas de 
escarificador e lâmina, que em sucessivas operações de escavação, enleiramento e espalhamento 
conseguem o mesmo efeito. 

Essas operações levadas a efeito para deslocar a umidade natural do solo às proximidades da 
umidade ótima, são operações que retardam a compactação, reduzindo-lhe o rendimento e 
aumentando o custo. 

Entretanto, existe a possibilidade de se atingir a densidade máxima para um determinado solo 
e para determinado equipamento utilizado, aumentado-se a energia de compactação com maior 
número de passadas, como se explica no item abaixo. 
 
 

b) Número de passadas 
 
 O número de passadas é o fator que, afetando a produção do equipamento na razão inversa, 
pode aumentá-la ou reduzi-la substancialmente, refletindo diretamente no custo do serviço e no seu 
tempo de execução. 

Obviamente, haverá interesse em se determinar o menor número de passadas que conduza à 
densidade máxima desejada, utilizando-se no solo o teor de umidade ótima. 

Isso, todavia, só pode ser feito, com segurança, por tentativas, desde que os outros parâmetros 
estejam fixados. Por essa razão, recomenda-se a execução inicial da compactação em trechos 
experimentais para o ajuste definido dos fatores, até atingir-se a condição ideal. 

Fixando o número de passadas, o operador deve ser instruído no sentido de fazer a cobertura 
da camada, com superposição mínima de 20 cm entre duas passadas consecutivas. 

No caso de rolos vibratórios, usados em solos granulares, há o perigo de, exagerando-se o 
número de passadas, ocorrer o fenômeno da super-compactação que é prejudicial à compactação e 
ao próprio equipamento. 

É comum observar-se o retorno do esforço de compactação ao próprio rolo vibratório pelo 
solo que já está suficientemente compactado, causando-lhe problemas mecânicos na estrutura e 
reduzindo sua vida útil. 

Com outros equipamentos, como rolo pé-de-carneiro, trabalhando em solos constituídos de 
misturas de argila, silte e areia, é possível obterem-se as densidades desejadas, ainda que a umidade 
do solo não esteja exatamente no teor ótimo, aumentando o número de passadas, ou seja, 
incrementando a energia de compactação. 

Para tal, basta determinar, para certo solo e determinado equipamento, as densidades atingidas 
para diferentes números de passadas de equipamento e diferentes energias de compactação (Figura 
10.7). Deseja-se atingir no aterro o peso específico aparente seco máximo, com a umidade ótima. A 
essa curva corresponde o número de passadas N que é o mínimo, no caso. 

Todavia, se o solo se apresentar com teor de umidade acima da umidade ótima (w2), mediante 
o aumento do número de passada (N2 > N) consegue-se atingir a compactação prevista com γdmáx. 

Se o teor de umidade natural for menor do que o ótimo (w1 < wótimo), empregando-se N1 
passadas, atingir-se-á o mesmo objetivo. 
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Essa constatação é particularmente importante quando se executa a compactação em tempo 
chuvoso, no qual o teor de umidade natural do solo permanece sempre acima do teor ótimo, sendo 
difícil de se conseguir, pela aeração, a sua diminuição, devido à freqüência das precipitações 
pluviais. 

Nesse caso, insistindo-se na rolagem, isto é, aumentando-se o número de passadas do 
equipamento, atingir-se-á a mesma densidade obtida com o número mínimo N, economizando-se a 
operação demorada e, por vezes inútil, da aeração artificial com arado e grade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.7 - Influência do número de passadas. 
 
 

c) Espessura da camada 
 

Por razões econômicas, é preferível que a espessura da camada seja a maior possível.  
Entretanto, há outros fatores em jogo que determinam a altura da camada espalhada, tais como as 
características do material e o tipo de equipamento empregado. 

O quadro de especificações dos equipamentos fornece as espessuras máximas recomendadas 
para os diversos compactadores. Todavia, a prática indica que, de modo geral, é preferível a fixação 
de valores menores a fim de se garantir a compactação uniforme em toda a altura da camada. 

No caso de materiais argilo-siltosos, usando-se o rolo pé-de-carneiro, recomenda-se que a 
espessura solta da camada não ultrapasse 20% da altura da pata do rolo. 

As especificações de compactação de solos, em obras rodoviárias, fixam em 30 cm a 
espessura máxima final das camadas, após a rolagem, aconselhando-se espessuras normais em torno 
de 20 cm, para se garantir a homogeneidade. 

Para os materiais granulares recomenda-se que sejam usadas camadas de no máximo 20 cm 
compactadas. 

Cabe observar, porém, que esses números são resultantes de recomendações genéricas, sendo 
lícito modificá-los, aumentado-os ou diminuindo-os em função dos resultados oferecidos pela pista 
experimental. 

O que realmente importa é que a espessura adotada, em função do equipamento usado, 
garanta a homogeneidade da camada, isto é, que se obtenha a mesma densidade em toda a sua 
massa. 
 
 

d) Homogeneidade da camada 
 

É importante que a camada solta, antes da compactação, se apresente tanto quanto possível 
pulverizada de forma homogênea, sem a presença de torrões muito secos, blocos ou fragmentos de 

Peso específico aparente seco (γd) 

Teor de umidade (w) 

γdMáx. 

wót.

N2N1N

w1 w2 
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rocha.  Esse fator assume grande importância, quando deve ser aumentado o teor de umidade, para 
se atingir a umidade ótima em todo volume da camada, pela percolação uniforme da água. 

Os implementos usados para essa tarefa são os já mencionados: grades e arados especiais, 
além das motoniveladoras, os quais, revolvendo o solo em sucessivas passadas, conseguem o 
objetivo visado. 

 
 
e) Velocidade de rolagem 

 
Como o material solto oferece, devido ao afundamento, resistência elevada ao rolamento, 

inicialmente deve-se empregar a 1a marcha do trator rebocador, que tem maior esforço trator. Além 
disso, como as patas do rolo pé-de-carneiro penetram a certa profundidade na camada solta, a 
movimentação em velocidade baixa permite a aplicação de maiores esforços de compactação. 

Com a compactação do solo, as patas vão penetrando cada vez menos e a resistência ao 
rolamento diminui, permitindo o uso de marchas mais velozes e de menor força de tração. 

O mesmo procedimento pode ser adotado para o caso dos rolos pneumáticos. Para os rolos 
vibratórios deve-se adotar uma velocidade constante, embora maior, comparada com a dos pé-de-
carneiro, pois parece que a ação dinâmica do rolo, traduzida por um coeficiente de impacto maior, 
facilita a acomodação das partículas. 
 
 
10.5.2 Especificações para a compactação 
 

As especificações modernas de compactação diferem bastante das antigas, porque estas 
estabeleciam minuciosamente os parâmetros, fixando o tipo de equipamento a ser usado, a 
espessura da camada, o número de passadas, etc. 

Atualmente, fixa-se apenas o peso específico a ser atingido no campo, deixando-se todos os 
fatores já citados a critério do executor e da fiscalização da obra. Assim, terão estes ampla liberdade 
de testar os equipamentos disponíveis no solo existente, somente ajustando os diversos parâmetros 
no sentido de se conseguir a compactação bem feita e de maneira econômica. 

Chama-se grau de compactação (Gc) à relação: 
 

  %100
.

⋅=
Máx

Campo

d
d

Gc
γ
γ

 

 
na qual: 
 

γdCampo = peso específico aparente seco “in situ” (no aterro executado). 
γdMáx = peso específico aparente seco máximo obtido no ensaio de Proctor, no laboratório,      

com a energia de compactação especificada. 
 

As especificações atuais costumam referir-se ao grau de compactação Gc a ser atingido.  As 
Especificações Gerais de Terraplenagem do D.N.E.R. (Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem) estabelecem que os aterros deverão ser compactados, até 60cm abaixo do greide, 
atingindo o peso específico aparente seco correspondente a 95% do peso específico obtido no 
ensaio DNER-DPT-M 47-64. 

Os últimos 60 cm do aterro, que servirão de subleito para o pavimento, serão compactados até 
atingirem 100% do peso específico obtido no ensaio acima mencionado. 

A umidade do material deverá ser a umidade ótima determinada naquele ensaio, com variação 
de +/- 3%. 

A espessura das camadas já compactadas será de 20 a 30cm. 



Notas de Aula - Mecânica dos Solos 
  

 

217

Quando à qualidade dos materiais, a norma determina que deverão ser evitados, na execução 
do aterro, solos com índice de suporte Califórnia menor que dois (C.B.R. < 2) e com expansão 
maior do que 4%. 

São freqüentes, também, as especificações que se referem ao grau de compactação em relação 
aos ensaios do Proctor Normal e ao Proctor Modificado, já mencionados e estabelecendo-se os 
valores de Gc a 95 ou 100% do peso específico aparente seco máximo obtido naquele ensaio.  
 
 
10.5.3 Seqüência construtiva 
 

A vista do que já foi exposto, chega-se à conclusão de que não é possível estabelecer-se um 
esquema rígido nas prescrições para a execução da compactação. Ao contrário, a experimentação e 
o método das tentativas são os processos mais indicados para se chegar à execução rápida e 
econômica do adensamento mecânico (compactação) dos solos, excluindo-se, definitivamente, a 
fixação arbitrária dos parâmetros como o número de passadas, a espessura da camada, a velocidade 
do equipamento, etc. 

A maneira correta de se enfrentar o problema consiste, em primeiro lugar, na seleção do 
material a ser empregado no aterro, seguindo-se depois a escolha dos equipamentos supostos como 
os mais apropriados para o caso. 

Em seguida, passamos à fase de ajustagem, já no campo, executando a compactação em 
trechos (pistas) experimentais, concluindo-se, por tentativa, qual o número de passadas, espessuras, 
velocidade, teor de umidade, mais favoráveis para a obtenção do grau de compactação desejável, 
dentro das condições vigentes naquela obra. 

 
A seqüência construtiva da compactação de aterros seria, pois resumidamente: 
− lançamento e espalhamento do material com os “motorcrapers” ou unidades de transporte, 

procurando-se obter, aproximadamente, a espessura solta adotada; 
− regularização da camada, utilizando-se a motoniveladora para o acerto da altura da camada 

solta dentro dos limites impostos pelas especificações.  Admite-se que a espessura da 
camada solta seja de 20 a 25% maior do que a altura final da camada, após a compactação. 

− homogeneização da camada (pulverização) pela remoção ou fragmentação de torrões 
secos, material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc., obtendo-se a 
pulverização do solo de forma homogênea. 

− determinação da umidade natural do solo (w), através de um método expedito. 
 
 
10.5.4 Métodos de controle da compactação 

 
Existem vários métodos que podem ser utilizados para controlar compactação. A seguir 

apresentam-se alguns dos mais utilizados. 
 
 
10.5.4.1 Determinação da umidade do campo 
 

O processo expedito mais comumente empregado é o processo da frigideira (DNER 86-64, 
determinação da umidade pelo método expedito do álcool). Com uma frigideira e fogareiro faz-se a 
secagem violenta e rápida, no próprio campo, das amostras. Esse processo tem a desvantagem de 
queimar a matéria orgânica e retirar água de cristalização da argila. 

Também pode ser utilizado o aparelho “speedy moisture test”, que por ser muito difundido 
dispensa maiores esclarecimentos. (Visto na Unidade 2) 
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Todavia, o citado aparelho (Figura 10.8) que, em última análise indica a pressão do gás 
acetileno produzido na reação química da umidade do solo com o carbureto de cálcio, necessita de 
freqüentes aferições, para que os resultados sejam pouco afetados pela sua sensibilidade. Por isso é 
conveniente a realização de um ensaio em estufa, a 110°C, para determinação correta da umidade 
da amostra e comparando-a com os resultados do speedy. 
 

 
 
Figura 10.8 - Umidímetro “Speedy” 
 
 
10.5.4.2 Determinação do grau de compactação (Gc) 
 

A determinação do grau de compactação, obtido no campo, demanda a determinação do peso 
específico aparente seco “in situ”. 

Vários processos correntes foram desenvolvidos para efetuar de maneira rápida, e com 
suficiente precisão, essa determinação, a saber: 

− método do óleo; 
− método do frasco de areia; 
− método do amostrador (cilindro cortante) 
− outros processos 

 
 

a) Método do óleo 
 

Executa-se um furo de 10 cm de diâmetro por 15 a 20 cm de altura, retirando-se 
cuidadosamente o solo, e determina-se o peso úmido (W) do material que ocupava o volume (V) do 
furo, que não se conhece. Para o cálculo do peso específico natural (γ), resta a determinação deste 
volume. Basta colocar numa proveta certa quantidade de óleo de motor (SAE 30), cujo o peso 
específico (γóleo) é ensaiada previamente no laboratório, pesando-se o conjunto tara + óleo (W’).  
Em seguida enche-se o furo até que o óleo ocupe o volume V, em sua totalidade, e novamente pesa-
se a tara + óleo (W’’), assim temos: 
 

  
óleo

WWV
γ

"'−
=  

 
O peso específico da amostra ensaiada é dada por: 
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b) Método da areia (ABNT/NBR 7185/86 - Determinação da massa específica aparente, in 
situ, com o emprego do frasco de areia) 

 
É semelhante ao anterior, apenas com a substituição do óleo por uma areia fina e seca.  A 

diferença de peso, antes e depois do enchimento do furo observada no frasco de areia, dividido pelo 
peso específico da areia (γareia), fornece o volume V procurado. (Figura 10.9) 
 

 
 
Figura 10.9 - Frasco de areia 
 
 

c) Método do amostrador (ABNT/NBR 9813/87 - Determinação da massa específica 
aparente, in situ, com o emprego de cilindro de cravação) 

 
O amostrador é um cilindro oco (Figura 10.10), com a parte inferior em bisel e cujas 

dimensões internas são conhecidas, permitindo o cálculo do volume V. O amostrador é cravado no 
solo por percussão, retirando-se a amostra cujo peso úmido é W. Conhecendo-se o teor de umidade 
da amostra, calcula-se o peso seco da amostra e determina-se diretamente γd campo. 

Este processo tem a vantagem de trabalhar com a amostra não perturbada, o que daria maior 
precisão ao método. 

 

    
 

Figura 10.10 – (a) Cilindro de cravação   (b) Cilindros e anéis biselados 
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Exemplo 2: Determinação da massa específica aparente in situ através do método do frasco de areia 
do solo utilizado como base em um trecho da rodovia Santa Maria – Rosário do Sul. 
 

Solicitante:
Amostra: Data:

1 2 3 4
1+730 1+660 1+580 1+520

LE EX LD LE
14 15 15 14

7100,0 7180,0 7045,0 7080,0
4955,0 5150,0 5065,0 5190,0
2145,0 2030,0 1980,0 1890,0
527,0 527,0 527,0 527,0

1618,0 1503,0 1453,0 1363,0
1,401 1,401 1,401 1,401

1154,89 1072,81 1037,12 972,88
3010,0 2845,0 2785,0 2515,0
220,0 220,0 220,0 220,0

2790,0 2625,0 2565,0 2295,0

1 2 3 4
145,00 150,00 160,00 170,00
132,00 136,00 146,00 156,00

13,00 14,00 14,00 14,00
132,00 136,00 146,00 156,00

9,85 10,29 9,59 8,97

2,416 2,447 2,473 2,359
2,199 2,218 2,257 2,165
2,145 2,145 2,145 2,145
8,30 8,30 8,30 8,30

102,53 103,43 105,21 100,92

Observações: 

1 - Peso do frasco antes (g)
2 - Peso do frasco depois (g)
3 - Peso de areia deslocada (g) ( 1 - 2 )

IDENTIFICAÇÃO DOS ENSAIOS

Santa Maria - Rosário do Sul - Base do LOTE 1 22/6/1998

Furo N.º

Profundidade (cm)

18 - Massa esp. apar. solo úmido ( 10 ÷ 7 )

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DO SOLO - LABORATÓRIO

Estaca
Posição

12 - Peso do solo seco + cápsula (g)

14 - Peso de água (g) ( 11 - 12 )

MASSA ESPECÍFICA APARENTE - UMIDADE ÓTIMA E GRAU DE COMPACTAÇÃO

6 - Massa espec. aparente da areia (g/cm3)

21 - Umidade ótima (%)

5 - Peso de areia na cavidade (g) ( 3 - 4 ) 

Cápsula N.º

19 - Mas.esp.ap.solo seco [18 ÷ (1+16/100)]
20 - Massa esp. apar. máx. solo seco (g/cm3)

4 - Peso de areia no cone e bandeja (g)

11 - Peso do solo úmido + cápsula (g)

16 - Umidade do solo (%) ( 14 ÷ 15 ) x 100

7 - Volume de solo (cm3) ( 5  ̧6 )
8 - Peso do solo úmido + tara (g)
9 - Tara (g)

A massa esp. apar. máx.solo seco (20) e a umidade ótima (21) são determinados através do ensaio 
de compactação

Certificado Nº:

18 - Umidade SPEDDY (%) 15,80

VOLUME E PESO DO SOLO - CAMPO

13 - Peso da cápsula (g)

15 - Peso de solo seco ( 12 - 13 )

10 - Peso de solo úmido (g) ( 8 - 9 )

DADOS

22 - Grau de compactação (19 ÷ 20) (%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Massa específica aparente "In Situ" - Frasco de areia - NBR 7185/86
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Exemplo 3: Determinação da massa específica aparente in situ através do método do cilindro de 
cravação de um solo utilizado como base em um trecho da rodovia Santa Maria – Rosário do Sul. 

 

Solicitante: Certificado Nº:
Amostra: Data:

1 2 3 4
3+400 3+320 3+260 3+200

LE EX EX LE
6,4 6,4
20 20 20 20
1 2 3 4

3165,00 3060,00 3050,00 3190,00
1167,00 1274,00 1137,00 1143,00
1998,00 1786,00 1913,00 2047,00
993,00 998,00 993,00 983,00
2,012 1,790 1,926 2,082

1 2 3 4
145,00 140,00 135,00 142,00
124,00 116,00 113,00 123,00
21,00 24,00 22,00 19,00

124,00 116,00 113,00 123,00
16,94 20,69 19,47 15,45
19,30 19,90 19,90 15,50

1,720 1,690 1,690 1,860
1,721 1,483 1,613 1,804

100,04 87,74 95,42 96,98
-12,25 7,20 0,88 -19,96

Observações: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

12 - Teor de umidade ótima (%)   *

Estaca
Posição
Distância do eixo (m)
Espessura da camada (cm)

O teor de umidade ótima (12) e a massa esp. apar. seca máx. (13) são determinados através do ensaio de 
compactação

GRAU DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO

16 - Desvio umidade ótima (%) [100x(11-12)/12]

13 - Mas. esp. apar. seca máx. (g/cm3)   *
14 - Mas. esp. apar. seca de campo [5/(1+11/100)]
15 - Grau de compactação (%) ( 14 ÷ 13 ) x 100

IDENTIFICAÇÃO DOS ENSAIOS

3 - Peso do solo úmido (g) ( 1 - 2 )

Cilindro N.º

13/1/1998

6 - Peso do solo úmido + cápsula (g)

5 - Massa espec. aparente úmida (g/cm3) ( 3 ÷ 4 )

Cápsula N.º
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DO SOLO

VOLUME E PESO DO SOLO - CAMPO

Furo N.º

1 - Peso do cilindro com solo úmido (g)
2 - Peso do cilindro de cravação (g)

Massa específica aparente "In Situ" - Cilindro Cortante - NBR 9813/87

4 - Volume do cilindro (cm3)

11 - Umidade do solo (%) ( 8 ÷ 10 )

9 - Peso da cápsula (g)
10 - Peso de solo seco (g) ( 7 - 9 )

7 - Peso do solo seco + cápsula (g)
8 - Peso de água (g) ( 6 - 7 )

DADOS

 
 
 
d) Método do com material radioativo (Nuclear Moisture Density-Meter) 

 
O processo baseia-se na emissão de um material radioativo (rádio-D-berílio) que envia raios 

gama e nêutrons ao solo, onde são parcialmente absorvidos e refletidos.  Os raios gama refletidos 
são detectados por tubos Geiger-Mueller, lendo-se diretamente numa escala a densidade do 
material. 
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10.5.4.3 Freqüência dos ensaios 
 

As Especificações Gerais de Terraplenagem do D.N.E.R. prescrevem o seguinte: 
− um ensaio de compactação no material do corpo do aterro para cada 1000 m3; 
− um ensaio para determinação do peso específico in situ, para cada 1000 m3 de material 

compactado, no corpo do aterro; 
− para as camadas finais (60 cm abaixo do greide final), uma determinação do peso 

específico in situ, para cada 100 m de extensão de camada, alternadamente no eixo e 
bordos. 

 
 
10.6 Ensaio Califórnia ou C.B.R. (Califórnia Bearing Ratio) 
 

Este ensaio, de grande valor na técnica rodoviária, é a base do conhecido método de 
dimensionamento de pavimentos flexíveis, introduzido por Porter, em 1929 e, ainda hoje, muito 
utilizado. 

O ensaio C.B.R tem como objetivo estimar a resistência de um solo compactado para sua 
utilização em bases, sub-bases e sub-leitos de pavimentos. 

 
A seqüência do ensaio, no laboratório, é a seguinte: 
− determinação da umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo (ensaio de 

compactação); 
− determinação das propriedades expansivas do material; 
− determinação do índice de suporte Califórnia (I.S.C) ou C.B.R. 

 
O procedimento do ensaio consiste na determinação de uma relação carga-penetração (mede-

se a resistência à penetração mediante ao puncionamento, na face superior da amostra) de uma haste 
de seção transversal circular de área igual a 19,35 cm2, que atua em uma amostra de solo, 
compactada à umidade ótima e densidade máxima (o solo é compactado em cinco camadas, 55 
golpes por camada, peso de 4,5 kg e altura de queda de 45 cm), com uma velocidade de carga de 
0,05” (1,27 mm/min). 

Este procedimento é executado após a amostra ficar por 4 dias inundada, sob uma pressão de 
4,5 kg, a fim de procurar-se atingir  o grau de saturação, e por meio de um defletômetro verificar a 
expansão da amostra devido à absorção de água. A cada 24 horas, durante 4 dias, fazem-se leituras 
no defletômetro, observando-se, assim, a expansão do material. As expansões progressivas, assim 
como a expansão total ao fim de 4 dias, são referidas em porcentagem da altura inicial do corpo de 
prova. 

Durante o ensaio de penetração a deformação é medida por meio de um defletômetro fixo no 
pistão e apoiado no cilindro recipiente da amostra. A Figura 10.11 mostra a prensa para 
determinação do Índice de Suporte Califórnia e o cilindro de moldagem do solo. Tendo em vista a 
velocidade de penetração mencionada, a correspondência entre as deformações e os tempos. As 
cargas correspondentes são determinadas através das leituras em um anel dinamométrico, que 
compõe o aparelho. Por meio destas leituras e da curva de aferição do anel, conhecem-se as cargas 
atuantes no pistão, as quais, divididas pela sua área, fornecerão as pressões aplicadas à amostra. 
Traça-se, a seguir, a curva pressão-penetração (Figura 10.12). 

As pressões, assim obtidas, expressam em porcentagens das pressões padrões (resistência de 
uma brita graduada) denominam-se índices de suporte Califórnia (I.S.C.) ou índices californianos 
de capacidade de carga (C.B.R.). Portanto o I.S.C. empregado é o correspondente à penetração de 
2,54mm (0,1”), a menos que o índice para 5,08mm (0,2”) seja maior, caso em que este será adotado. 
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De acordo com as Especificações do D.N.E.R., considera-se que os sub-leitos bons tenham 
expansões menores que 3% e que os materiais para sub-bases tenham-nas menores que 2% e, para 
bases, menores que 0,5%. A Tabela 10.2 apresenta as especificações referentes ao índice de grupo 
(IG), limite de liquidez (LL), índice de plasticidade (LP) e índice de suporte Califórnia (I.S.C.) para 
a utilização dos materiais pelo D.N.E.R. 
 
 

Tabela 10.2 - Especificações do D.N.E.R. 
 

 IG LL (ligante) IP (ligante) I.S.C.  
Sub-greide (sub-leito) estabilizado ou compactado ≥ 0 - - > 20 
Sub-base 0 - - > 20 
Base 0 < 25 < 6 > 40 - 60 

 
 
 

 
 
 
Figura 10.11 - Prensa do ensaio de C.B.R. 
 
 
 
 

Manômetro (kgf)

∅ 15 cm 

d  deflectômetro 
(mm) 

11,3 cm ∅ 5 cm 
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Figura 10.12 - Curva carga-penetração obtida no ensaio de C.B.R. 
 
 
10.7 Resistência dos solos compactados 
 

A experiência mostra que qualquer índice de resistência de um solo decresce com o aumento 
da umidade, como mostram as curvas (a) e (b) da Figura 10.13, desde que o solo não seja 
previamente saturado. Para uma energia de compactação grande a curva de resistência será mais 
íngreme e os valores da resistência maiores; para uma menor energia de compactação, pelo 
contrário, as curvas serão abatidas e as resistências menores. Colocando-se em correspondência, 
como é feito na Figura 10.13, essas curvas de resistência com as curvas de Proctor, verifica-se que 
as umidades ótimas não correspondem a nenhum valor máximo ou singular das resistências. Se um 
aterro fosse compactado na umidade (w1) com energia correspondente ao Proctor modificado. Então 
sua resistência seria R1 muito maior que a resistência R0 correspondente à umidade ótima (wótima). 

Se, entretanto o corpo de prova na umidade w1 for saturado antes do ensaio de resistência, ele 
sofrerá uma queda de resistência ∆RM e passará a ter simplesmente uma resistência R’1, muito 
baixa. Por outro lado, o corpo de prova compactado na umidade ótima, se saturado, perderá 
somente uma pequena parcela ∆R0 de sua resistência. Para os corpos de prova com pequenas 
energias de compactação, o mesmo acontece, embora com muito menos intensidade. 



Notas de Aula - Mecânica dos Solos 
  

 

225

É por essa razão que, nos ensaios californianos, está especificado que se deva fazer a 
saturação prévia dos corpos de prova. Dessa forma se dispor-se as resistências obtidas contra às 
umidades de moldagem dos corpos de prova (não as umidades depois da saturação) obtêm-se as 
curvas tracejadas do lado seco dos gráficos de cima da Figura 10.13, seguidas das curvas cheias do 
lado úmido se ambos os gráficos (pois, desse lado, os corpos de prova sofrerão efeito de saturação - 
já são praticamente saturados). Os corpos de prova compactados na umidade ótima não 
corresponderão, portanto, a resistências máximas, mas sim, a máximas resistências estáveis, isto é, 
que não variam muito com uma posterior saturação. 

Verifica-se, portanto, que é necessário especificar o grau de compactação, a umidade do solo 
a ser compactado e o equipamento a ser utilizado (energia de compactação). Portanto, os aterros 
bem compactados não serão necessariamente aqueles que apresentam grande resistência, serão 
aqueles cuja resistência é estável e independente das estações climáticas. 
 
 

 
 
Figura 10.13 - Variação da resistência dos solos compactados (Vargas, 1977). 
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Exemplo 4: Ensaio de Índice de Suporte Califórnia de uma argila vermelha arenosa utilizada 
na Rodovia Santa Maria – Rosário do Sul. 
 
 

Certificado nº:

Interessado:
Amostra:    
Data:

Molde nº: 2 1700 Peso úm+cáp (g): 72,02 72,00
Ponto nº: 19 Peso seco+cáp (g): 69,88 69,93
Energia: Normal Peso cápsula (g) : 11,41 10,74

Umidade (%): 3,66 3,50
H (mm) = 114,3 Umidade média (%):

Data Hora Leitura Expansão
30/1/1998 0,00
31/1/1998 0,00 5000
1/2/1998 0,00 4827,2
2/2/1998 0,00 5744,4
3/2/1998 0,18 0,16 744,4

22,3
766,7

Tempo Penet. Leitura I.S.C.
(min) (mm) Defletôm. Calculada Corrigida (%)

0 0 0 0,00 2086,0
0,5 0,63 19 0,16 9820,0
1,0 1,27 35 0,29 5640,0
1,5 1,90 55 0,45 4180,0
2,0 2,54 75 0,61 0,61 8,84 2003,8
2,5 3,17 91 0,73 1679,6
3,0 3,81 105 0,84
3,5 4,44 117 0,94
4,0 5,08 124 0,99 0,99 9,57 Peso úmido + cáp (g): 78,46 78,46
5,0 6,35 136 1,09 Peso seco + cáp (g): 67,51 67,51
6,0 7,62 146 1,16 Peso da cápsula (g): 10,74 10,74
7,0 8,89 151 1,20 Umidade (%): 19,3 19,3
8,0 10,16 161 1,28 Umidade média (%):
9,0 11,43 170 1,35
10,0 12,70 178 1,42

1679,6
9,57
0,16

    Densidade Aparente Seca

Penetração

            Expansão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensaio Índice de Suporte Califórnia -NBR 9895/87

Dados do Ensaio  Ensaio de Compactação

3,58

      Pressão (Mpa)

Umidade ótima: (%)
Densidade máx: (kg/m³)

Santa Maria - Rosário do Sul - Lote 1 - Km 18+100 LD - Argila vermelha arenosa
13  janeiro, 1998

Umidade higroscópica

Moldagem

Umidade de moldagem

19,3

Peso umidade higroscópia: (g)
Peso amostra seca: (g)
Peso umidade ótima: (g)
Água teórica: (g)
Água evaporada: (g)
Total de água: (g)

Volume amostra: (cm³)
Molde + solo + água: (g)
Peso do molde: (g)
Peso (solo + água): (g)
Densidade solo úmido: (kg/m³)
Densid. solo seco: (kg/m³)

Dens. Apar. Seca: (kg/m³)
I.S.C.: (%)
Expansão: (%)

                      Resultados
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Exemplo 5: Ensaio de Índice de Suporte Califórnia de um solo utilizado na Rodovia Santa 
Maria – Rosário do Sul. 
 
 

Certificado nº:

Interessado:
Amostra:    
Data:

Molde nº: 23 1700 Peso úm+cáp (g):
Ponto nº: 1 19 Peso seco+cáp (g):
Energia: Normal Peso cápsula (g) :

Umidade (%):   
H (mm) = 114,3 Umidade média (%):

Data Hora Leitura Expansão
7/4/1998 0,00
8/4/1998 0,00
9/4/1998 0,00  
10/4/1998 0,00  
11/4/1998 0,92 0,80

 
 

Tempo Penet. Leitura I.S.C.
(min) (mm) Defletôm. Calculada Corrigida (%)

0 0 0 0,00 2085,0
0,5 0,63 17 0,15 8000,0
1,0 1,27 44 0,36 4365,0
1,5 1,90 74 0,60 3635,0
2,0 2,54 94 0,75 0,75 10,87 1743,4
2,5 3,17 108 0,87 1524,0
3,0 3,81 121 0,97
3,5 4,44 131 1,05
4,0 5,08 142 1,13 1,13 10,92 Peso úmido + cáp (g): 90,34 90,51
5,0 6,35 155 1,24 Peso seco + cáp (g): 80,76 80,57
6,0 7,62 169 1,35 Peso da cápsula (g): 14,21 11,67
7,0 8,89 180 1,43 Umidade (%): 14,4 14,4
8,0 10,16 196 1,56 Umidade média (%):
9,0 11,43 204 1,62
10,0 12,70 217 1,72

1524,0
10,92
0,80

Dens. Apar. Seca: (kg/m³)
I.S.C.: (%)
Expansão: (%)

                      Resultados

Peso do molde: (g)
Peso (solo + água): (g)
Densidade solo úmido: (kg/m³)
Densid. solo seco: (kg/m³)

Umidade de moldagem

14,4

Peso umidade higroscópia: (g)
Peso amostra seca: (g)
Peso umidade ótima: (g)
Água teórica: (g)
Água evaporada: (g)
Total de água: (g)

Volume amostra: (cm³)
Molde + solo + água: (g)

 

      Pressão (Mpa)

Umidade ótima: (%)
Densidade máx: (kg/m³)

Piquete 4 - Amostra E - F - Ponto 1
15  abril, 1998

Umidade higroscópica

Moldagem

    Densidade Aparente Seca

Penetração

            Expansão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensaio Índice de Suporte Califórnia -NBR 9895/87

Dados do Ensaio  Ensaio de Compactação
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Curva  Pressão - Penetração (Exemplo 4)
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Curva  Pressão - Penetração (Exemplo 5)
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Piquete 4 - Amostra EF 
Pontos Umidade (%) Densidade (kg/cm3) CBR (%) Expansão (%) 

1 14,4 1524,0 10,92 0,80 
2 16,4 1602,6 20,87 0,31 
3 18,9 1680,8 23,73 0,28 
4 20,6 1622,3 9,73 0,24 
5 22,5 1570,0 2,19 0,22 

 
Curva de Densidade (Energia Normal)
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Curva de Expansão (Energia Normal)
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Curva de CBR (Energia Normal)
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10.8 Exercícios 
 

1) Considere um lote de terreno retangular, medindo horizontalmente 12 m de frente por 42 m 
de frente a fundo, situado em uma encosta com declividade uniforme e constante ao longo 
de sua extensão, cujas curvas de nivel são, portanto, paralelas aos lados de menor dimensão 
com a frente na cota de 28 m e o fundo na cota 22 m. 
Para a realização de um projeto de engenharia, foi inicialmente transformada a topografia 
deste terreno uma plataforma horizontal nivelada na cota 24,6 m, através de uma operação 
de corte vertical e aterro, bem como da construção de um muro de arrimo circundante ao 
longo de todo o perímetro, de modo a assegurar a sustentação da zona de corte e 
verticalidade do aterro. 
O aterro foi executado de modo a garantir um grau de compactação igual a 100% do peso 
específico máximo obtido através de ensaios normais de proctor, cujos resultados são 
apresentados na Curva de Compactação da Figura 1, abaixo. 
Por outro lado, na zona de corte, a superfície da plataforma foi escarificada a profundidade 
de 20cm e recompactada nas mesmas condições do aterro, de modo a se obter uniformidade 
ao longo de toda a superfície. 
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Figura 1 – Curva de Compactação 

 
Com base nestes dados e nas informações prestadas a seguir, determine: 
 
a) o volume de solo no seu estado natural de campo que foi necessário acrescentar, através 

de empréstimo, ou descartar, através de bota-fora, para compensar os volumes destas 
operações de escavação e aterro, desprezando nos cálculos a espessura do muro de 
arrimo circundante; 

b) o volume de água por metro cúbico de solo, no seu estado natural de campo, necessário 
para corrigir o teor de umidade natural de modo a obter a condição especificada de 
compactação. 
 
Dados / Informações Adicionais: 
γ - peso específico do solo (na umidade do campo) = 16,40 kN/m3 
w – teor de umidade natural do solo no campo = 13,5% 
 

w
d

+
=

1
γγ ,   onde  γd = peso específico do solo seco 


