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Permeabilidade 

 
 
 É a propriedade que o solo apresenta de 

permitir o escoamento de água através dele. 
 

(todos os solos são mais ou menos permeáveis) 



Importância 

• Os problemas, mais graves, de construção estão 
relacionados com a presença da água no solo. 
 

• Principalmente: 
– na estimativa da vazão que percolará através do 

maciço e da fundação de barragens de terra, 
– em obras de drenagem, 
– rebaixamento do nível d’água, 
– adensamento, 
– entre outras... 



Coeficiente de Permeabilidade 

 
• pode ser determinado através de: 

– ensaios de laboratório (amostras indeformadas)   
– ensaios “in situ” 



Permeabilidade 

Conceito de solo.... 
Arenoso... 
Argiloso... 



Permeabilidade 

Reynolds (1883) comprovou que o regime de 
escoamento é: 

 
• Laminar (sob certas condições) 
• Turbulento 



Reynolds 

• Reynolds variou o diâmetro “D” e o 
comprimento “L” do conduto e a diferença de 
nível “h” entre os reservatórios, medindo a 
velocidade de escoamento “v”. 
 

• Os resultados foram anotados na forma gráfica, 
tendo: 
     o gradiente hidráulico “i = h/L” 

   X 

   a velocidade de escoamento “v”. 



Reynolds 



Reynolds 

• Verifica-se que há uma velocidade crítica “vc” 
abaixo da qual o regime é laminar, havendo 
proporcionalidade entre o gradiente 
hidráulico e a velocidade de fluxo. 



Reynolds 

• Para velocidades acima de “vc” a relação não 
é linear e o regime de escoamento é 
turbulento. 



Reynolds 

 
 O valor de “vc” é relacionado teoricamente 

com as demais grandezas intervenientes 
através da equação: 



Reynolds 



Reynolds 

Conclusão: 
 
• Existe proporcionalidade entre velocidade de 

escoamento e gradiente hidráulico. 
 

• Denominado o coeficiente de proporcionalidade 
entre “v” e “i” de permeabilidade ou 
condutibilidade hidráulica “k”, tem-se: 

 
v = k . i 



Darcy 

• Obteve experimentalmente a equação v = k . i, 
30 anos antes de Reynolds... 
 

• Por isso é conhecida como “Lei de Darcy” 



Lei de Darcy 

 
Experimento: 

 
 Percolou água através de uma amostra de solo 

de comprimento “L” e área “A”, a partir de 
dois reservatórios de nível constante, sendo 
“h” a diferença de cota entre ambos. 





Lei de Darcy 

• Os resultados indicaram que a velocidade de 
percolação (v) é proporcional ao gradiente 
hidráulico (i). 
 

v = Q/A 
 

i = h/L 



Permeabilidade 

Fatores que influenciam: 
 
• Granulometria 
• Índice de vazios 
• Composição mineral 
• Estrutura 
• Fluído 
• Macro-estrutura 
• Temperatura 

 



Coeficiente de permeabilidade 

Ordem de grandeza do coeficiente de 
permeabilidade: 

 
 A tabela apresenta valores típicos do 

coeficiente de permeabilidade (médios) em 
função dos materiais (solos arenosos e 
argilosos). 

  
  



Tem-se: 
 

-  Solos permeáveis (ou que apresentam drenagem livre) 
permeabilidade superior a 10-7 cm/s. 
 

-   Os demais são solos impermeáveis ou com drenagem impedida. 



Determinação da permeabilidade 

1 - Ensaios de laboratório  
 
 Existem diversos tipos de equipamentos para 

investigação da condutividade hidráulica de 
solos em laboratório. 

 
 São denominados de permeâmetros: 

– Permeâmetro de parede rígida 
– Permeâmetro de parede flexível 



Ensaios de laboratório 

• Mais utilizados na avaliação de solos 
compactados durante a fase de projeto, 
devido os baixos custos comparados com 
ensaios de campo. 
 

• Os resultados destes ensaios ajudam na 
seleção de materiais, normalmente mais 
indicados como camada impermeabilizante de 
fundações e aterros sanitários. 



Permeâmetro de parede rígida 
 
 O permeâmetro de parede rígida é constituído 

por tubo metálico, plástico ou vidro, onde é 
colocado o corpo de prova para o ensaio. 

 
Tipos: 
• Permeâmetro do tipo molde de compactação 
• Permeâmetro do tipo tubo amostrador 
• Permeâmetro do tipo célula de adensamento 









Permeâmetro de parede flexível 
 
 Consiste de uma câmara triaxial simplificada 

adaptada ao ensaio de permeabilidade. 
  
 Pode ser usado com outros líquidos*. 
  
 
* verificar a possibilidade de alteração da membrana que reveste o corpo de prova e 

os componentes do permeâmetro 





Métodos de Ensaio (sistemas de controle) 

 Os métodos de ensaio de condutividade 
hidráulica são nomeados em função do 
sistema de aplicação de carga hidráulica, que 
podem ser do tipo: 

 
• carga constante 
• carga variável 
• vazão constante 



Métodos de Ensaio (sistemas de controle) 

2. Ensaio de campo (“in situ”) 

• Ensaio de bombeamento 
• Ensaio de permeabilidade em furos de sondagem 

– Ensaio de permeabilidade - carga variável 
– Ensaio de permeabilidade - carga constante 

• Ensaio com piezômetro 
– Piezômetro do tipo cravado 
– Piezômetro do tipo escavado 

• Ensaio de perda d’água sob pressão (ensaio Lugeon) 

 
 



Fórmulas empíricas 

Hazen 
 Fornece valores de permeabilidade em função do diâmetro e 

forma dos grãos. 
 Válida somente para solos arenosos (areias fofas e uniformes). 

 



Fórmulas empíricas 

Nishida 
 Correlaciona o índice de vazios com a 

permeabilidade em argilas saturadas. 
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Compressibilidade 

  
 É a diminuição do volume sob a ação de 

cargas aplicadas. 
 
 É uma característica que todos os materiais 

possuem de se deformarem quando 
submetidos a forças externas. 

 



Adensamento 

 
 Todos os materiais sofrem deformações 

quando estão sujeitos a esforços. 
 

 A deformação na maioria dos solos (mesmo sob 

pequenas cargas) é bem maior que a dos materiais 
estruturais (aço, concreto), podendo ser 
produzida imediatamente ou ao longo do 
tempo. 
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• No solo podem ocorrer deformações 
– de volume (compressão) 
– de forma (distorção) 

 
COMPRESSÃO: 

• processo pelo qual uma massa de solo, sob a ação de 
cargas, varia de volume mantendo sua forma 
constante. 

 
DISTORÇÃO: 

• processo pelo qual uma massa de solo, sob a ação de 
cargas, o solo muda de forma mantendo seu volume 
constante.  



Adensamento 

  
 
 
 

O ensaio de adensamento 
é particularmente 

importante para argilas e 
solos problemáticos. 



Processo de adensamento 

 
 Variação de volume das partículas sólidas é 

desprezível. 
 

 A variação de volume do solo é resultante da 
variação de volume dos vazios. 



Processo de adensamento 

  
 
 Portanto... 
 a compressibilidade dos solos só é possível 

devido a grande porcentagem de vazios em seu 
interior. 

 
Índice de Vazios 

e = Vv/Vs  



Processo de adensamento 

  
  
 A diminuição do índice de vazios e a quebra 

de estruturas sólidas, em função da aplicação 
de cargas, geram redução de volume e assim 
uma estrutura mais densa. 



Modelo mecânico de Terzaghi 



Modelo mecânico de Terzaghi 



Modelo mecânico de Terzaghi 



Modelo mecânico de Terzaghi 

 Nos solos, o fenômeno comporta-se de modo 
similar: 

• o recalque total depende 
– da rigidez da estrutura do solo, 
– da espessura da camada e 
– do incremento de carga vertical; 

• o tempo de dissipação 
– da pressão neutra depende da permeabilidade do 

solo e 
– das condições de drenagem que há nos contornos da 

camada 



Modelo mecânico de Terzaghi 

Obs: 
 
• Os solos continuam apresentando alguma 

variação de volume, mesmo após o final do 
que se denomina adensamento primário (e 
que corresponde à analogia de Terzaghi). 
 

• Há saída de água mesmo com poro-pressão 
praticamente nula. 



Teoria de adensamento de Terzaghi 

Considerações 
 
• solo homogêneo e saturado; 
• partículas sólidas e a água contida nos vazios do solo são 

incompressíveis; 
• compressão (deformação) e drenagem unidimensionais 

(vertical); 
• propriedades do solo permanecem constante; 
• lei de Darcy é verdadeira; 
• há linearidade entre a variação do índice de vazios e as 

tensões aplicadas. 



 
 
• O adensamento é o fenômeno pelo qual os 

recalques ocorrem com expulsão da água dos 
vazios. 
 
– para projetar uma construção, deve-se 

prever os recalques a que esta estará sujeita 
para definir o tipo de fundação e até mesmo 
o sistema estrutural a ser adotado. 

 



• Para estimar a ordem de grandeza dos recalques por 
adensamento, deve-se: 

– realizar o reconhecimento do subsolo (espessura, 
posição e natureza das camadas, localização dos 
níveis d’água); 

– conhecer a distribuição de tensões produzidas; 

– determinar propriedades e características de 
adensamento dos tipos de solos existentes no 
local  ENSAIO DE ADENSAMENTO.  
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• Ou ensaio de compressão oedométrica; 
– NBR-12007 ou MB-3336; 

 

Ensaio de Adensamento Unidimensional 



 

• Consiste na compressão do solo contido 
dentro de um molde que impede qualquer 
deformação lateral. 
 
– simula o comportamento do solo quando 

ele é comprimido pela ação do peso de 
novas camadas de solo, construção de 
aterros ou outras cargas externas.  

Ensaio de Adensamento Unidimensional 
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• No ensaio deve-se utilizar amostra 
indeformada ou compactada, conservando os 
seguintes parâmetros: 
– o índice de vazios; 
– a umidade; 
– a estrutura do solo. 

 

Ensaio de Adensamento Unidimensional 
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Ensaio de Adensamento Unidimensional 
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• A amostra é moldada dentro de um anel 
metálico ( 5 a 12 cm de diâmetro) e confinada 
no topo e na base por pedras porosas que 
permitem a saída de água.  

Ensaio de Adensamento Unidimensional 
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• Sobre a pedra superior coloca-se uma placa 
rígida de aço pela qual aplica-se as cargas. 
 
– o anel metálico impede as deformações 

laterais do corpo de prova, permitindo que 
ocorra apenas o adensamento vertical. 

Ensaio de Adensamento Unidimensional 



 
 

• O carregamento é feito por etapas. 
• Para cada carga aplicada, registra-se a 

deformação em diversos intervalos de tempo, 
até a sua estabilização. 
 

Ensaio de Adensamento Unidimensional 



• O processo de adensamento consiste em: 
– aplicação da carga com conseqüente expulsão da água 

dos poros através das pedras porosas; 
– medida das deformações geradas através de um 

extensômetro e da variação da altura ao longo do 
tempo; 

– aplicação de um novo acréscimo de carga (geralmente, o 
dobro da carga anterior), realização de novas leituras ao 
longo do tempo e assim por diante. 

Ensaio de Adensamento Unidimensional 



• Em qualquer leitura tem-se: 

1
h
he

s

−=

o

o
s e1

hh
+

=

e = índice de vazios 
h = altura do corpo de prova 
hs = “altura” de sólidos 

ho = altura inicial do corpo de prova 
eo = índice de vazios inicial  

Como resultado do ensaio tem-se pares de valores de carga 
aplicada versus índice de vazios correspondente à deformação 
final de cada estágio. 

Curva de Compressão 



Tensão vertical (kPa) 
(esc. log) 

Índice de vazios 1 

2 

3 

1. trecho de recompressão 
2. trecho virgem 
3. descompressão 

Curva de Compressão 



 
• Quando o corpo de prova é carregado podem 

ocorrem três processos: 
– (re)compressão inicial 
– adensamento primário 
– adensamento secundário 

Curva de Compressão 



– (re)compressão inicial: 
• pequena deformação inicial que tem caráter elástico 

 

– adensamento primário: 
• variação de volume mais pronunciada causada por 

deformações elástica e plásticas (i.e., irrecuperáveis) 
 

– adensamento secundário: 
• para valores elevados no adensamento primário 

observa-se a ocorrência de uma deformação residual 
lenta com expulsão de água dos vazios com gradientes 
bem mais baixos. 

Curva de Compressão 



• Representa a consolidação do solo com o 
passar do tempo. 
 

• É obtida para cada estágio de 
carregamento do ensaio de adensamento. 
 

• O formato pode ser ajustado pela Teoria 
de Adensamento de Terzaghi. 

Curva de Adensamento 



 
• À partir da curva de adensamento se 

obtêm o coeficiente de adensamento, 
a partir do qual pode-se calcular a 
velocidade com que os recalques 
ocorrem . 

Curva de Adensamento 



• Não confundir curva de compressão 
com curva de adensamento 
 
– curva de compressão: 

– magnitude dos recalques 
 

– curva de adensamento: 
– velocidade dos recalques 

Curva de Adensamento 



Tempo (esc. log) 

Índice de vazios 
1 

2 

1. Adensamento primário 
2. Adensamento secundário 

Curva de Adensamento 



 
 

• Observa-se que o início da curva de adensamento 
obtida em laboratório não coincide exatamente com 
a curva teórica; 
– deve-se fazer um ajuste da curva de laboratório 

para obter o 0% de recalque por adensamento 
primário; 

Curva de Adensamento 



 
 
 

• Da mesma forma, é necessário determinar quando 
ocorre o 100% do adensamento primário, sendo que 
deste ponto em diante tem-se o adensamento 
secundário; 

Curva de Adensamento 



 
 
 

• Os métodos normalmente utilizados para 
realizar esta correção são propostos por: 
– Casagrande  
– Taylor   

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE CASAGRANDE 

• Baseia-se no formato da curva U x T; 

• Os dados do ensaio são colocados em função do 

logaritmo do tempo, realçando o trecho de 

adensamento inicial; 

• Por procedimentos gráficos deve-se determinar o 

0% e o 100% de adensamento; 

 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE CASAGRANDE 
• Determinação do 0% de adensamento: 

tempo (log) 

Al
tu

ra
 d

o 
co

rp
o 

de
 p

ro
va

  

t t/4 

reta 1 

reta 2 

B 

A 

H0 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE CASAGRANDE 
• Determinação do 0% de adensamento: 

1. Escolher um tempo t qualquer que corresponda a menos 
que 50% de recalque e traçar uma horizontal passando pela 
curva neste t (reta 1); 

2. Dividir este t por 4 e marcar o ponto na curva (ponto A); 
3. A distância vertical entre a reta 1 e o ponto A é rebatida 

para cima, determinando-se o ponto B; 
4. Pelo ponto B traça-se uma horizontal (reta 2) até encontrar 

o eixo vertical. Este é o valor de recalque correspondente a 
0% de adensamento. 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE CASAGRANDE 
• Determinação do 100% de adensamento: 

tempo (log) 

Al
tu

ra
 d

o 
co

rp
o 

de
 p

ro
va

  reta 1 

reta 2 100% 

A 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE CASAGRANDE 
• Determinação do 100% de adensamento: 

1. Prolonga o trecho reto (reta 1); 
2. Traça uma tangente passando pela parte final da curva 

de adensamento (reta 2); 
3. A interseção das duas retas origina o ponto A cujo valor 

no eixo y refere-se ao recalque a 100% de adensamento.  

A metade da distância entre 0 e 100%  
de adensamento fornece o H50 e o t50. 

50

2
50 )5,0(197,0

t
Hcv =

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE TAYLOR 

 

• Relaciona U x √T; 

• O trecho inicial se aproxima de uma reta ao invés de 
uma parábola;  

• Por procedimentos gráficos deve-se determinar o 
0% e o 90% de adensamento; 
 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE TAYLOR 

• Determinação de 0 e 90% de adensamento: 
 raiz t  

Al
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A 
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d 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE TAYLOR  
• Determinação do 0% de adensamento: 

1. Prolonga o trecho reto da curva √t x altura até interceptar o eixo y. Este 
ponto corresponde a 0% de adensamento.  

 

• Determinação do 90% de adensamento: 
1. Em qualquer parte do trecho reto traça uma horizontal a partir do eixo 

vertical (reta 1); 
2. Mede a reta 1 e aumenta o seu comprimento em 15%, marcando no final 

dessa nova reta o ponto A; 
3. Unir o ponto de 0% de adensamento com o ponto A (reta 2); 
4. O ponto em que a reta 2 intercepta a curva de adensamento 

corresponde ao recalque de 90%. 

Curva de Adensamento 



MÉTODO DE TAYLOR 

 Para determinar H50 calcula-se 5/9 da distância entre 0% e 
90% de adensamento e diminui a altura inicial desse valor. 

90

2
50 )5,0(848,0

t
Hcv =

Curva de Adensamento 



Tensão de Pré-Adensamento 

• A tensão de pré-adensamento corresponde ao 
estado de maior solicitação que o solo já esteve 
submetido ao longo de sua história. 

• Pode ser determinada através de dois métodos 
gráficos: 

– Método de Casagrande; 

– Método de Pacheco e Silva.  

Tensão de Pré-Adensamento 



– Método de Casagrande: 

σ’ 

σ’pa 

e 

reta 1 (horizontal) 

reta 3 (bissetriz) 

reta 2 (tangente ao ponto de 
menor raio de curvatura) 

Tensão de Pré-Adensamento 



– Método de Casagrande : 

• Toma-se o ponto de menor raio de curvatura; 

• Por ele traça-se uma horizontal (reta 1); 

• Traça-se uma tangente à curva no mesmo ponto (reta 2); 

• Traça-se a bissetriz do ângulo formado entre as retas 1 e 2 

(reta 3); 

• A interseção da bissetriz (reta 3) com o prolongamento do 

trecho virgem corresponde à tensão de pré-adensamento 

(σ’pa). 

Tensão de Pré-Adensamento 



– Método de Pacheco e Silva: 

σ’ 

σ’pa 

e 
reta 1 

reta 2 

1 

2 
3 

e0 

Tensão de Pré-Adensamento 



– Método de Pacheco e Silva: 
• Traça-se a horizontal correspondente ao eo (reta 1); 

• Prolonga-se a reta virgem (reta 2) até a reta 1 (ponto 1); 

• Traça-se uma vertical passando por este ponto até encontrar a 
curva de compressibilidade (ponto 2); 

• Traça-se uma horizontal até encontrar o prolongamento do trecho 
virgem (ponto 3). Este é o ponto correspondente à σ’pa. 

Tensão de Pré-Adensamento 



 

• Pode-se comparar o valor de σ’pa com a tensão vertical 

atuante na camada e verificar se o solo já suportou uma 

sobrecarga maior ao longo da sua história de tensões: 

–  σ’ = σ’pa: argila normalmente adensada; 

–  σ’ < σ’pa: argila pré-adensada; 

–  σ’ > σ’pa: argila sub-adensada. 

Tensão de Pré-Adensamento 



E. Efeito do amolgamento do solo 
 

– A perturbação da amostra interfere na estrutura do 
solo e o torna mais deformável; 

– Como conseqüência, obtém-se uma curva de ensaio 
um pouco diferente da do solo presente no campo; 

– Solução: correção de Schmertmann; 
– Tem-se três formas de correção que dependem 

diretamente do tipo de solo (normalmente adensado, 
pré-adensado ou sub-adensado).  



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

1) Solos Normalmente Adensados 

  
opa '' σ=σ

σ'(log)

e

eo

σ'pa

0,42eo

reta 1
A

B

reta 2



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

1) Solos Normalmente Adensados (cont.) 
• Traça uma horizontal passando pelo índice de vazios inicial eo da 

amostra (reta 1); 
• Marca na reta 1 o valor correspondente a σ’pa (ponto A); 
• Marca na curva de compressibilidade o valor correspondente a 

0,42eo (ponto B); 
• Liga o ponto A ao ponto B (reta 2); 
• As retas 1 e 2 correspondem à curva de compressibilidade de 

campo.  



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

2) Solos Pré-Adensados opa '' σ>σ

σ '(log)

e

0,42eo

σ'o

reta 2Aeo

B

σ'pa

reta 3

reta 1

C 



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

2) Solos Pré-Adensados (cont.) 
• Traça uma horizontal pelo índice de vazios inicial eo (reta 1); 
• Marca o valor de σ’o (tensão in-situ) na reta 1 (ponto A); 
• Pelo ponto A traça uma paralela à reta de re-compressão obtida (reta 2); 
• Na reta 2 marca o valor de σ’pa (ponto B); 
• Marca na curva de compressibilidade o valor correspondente a 0,42eo 

(ponto C); 
• Une os pontos B e C (reta 3); 
• A curva de campo corresponde à união das retas 1, 2 e 3. 



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

3) Solos Sub-Adensados 
σ'(log)

e

eo

σ'pa

0,42eo

reta 1
A

B

reta 2

σ'o

opa '' σ<σ



E. Efeito do amolgamento do solo (cont.) 

CORREÇÃO DE SCHMERTMANN (cont.) 

3) Solos Sub-Adensados (cont.) 
• Traça uma horizontal pelo índice de vazios inicial eo (reta 1); 
• Na reta 1 marca o valor de σ’pa (ponto A); 
• Marca na curva de compressibilidade o valor correspondente a 0,42eo 

(ponto B); 
• Liga o ponto A ao ponto B (reta 2); 
• As retas 1 e 2 correspondem à curva de compressibilidade de campo. 



E. Ensaio Duplo-Oedométrico 

σ’ 

e 

Solo natural 
(ensaio seco) 

Solo saturado (ensaio 
inundado) 

– Avaliar potencial de colapso 
do solo 

– Realiza-se um ensaio 
inundado (convencional) e 
um ensaio sem inundação 

– Solos colapsíveis 
apresentarão uma 
considerável redução de 
índice de vazios devido à 
inundação  



E. Ensaio Duplo-Oedométrico (cont.) 

– Considerações práticas 
– O ensaio é idêntico ao ensaio convencional, apenas se repetindo 

o mesmo ensaio sem inundar 
– Importância do fluido percolante (ligações e pontes de argila 

podem apresentar sensibilidade variável) 
– O potencial de colapso varia com o estado de tensão  

– Para baixas tensões o colapso pode ser baixo 
– Para maiores tensões o potencial de colapso cresce 
– Para tensões muito elevadas não se observa colapso por 

inundação 
– Utilizar tensões de ensaio correspondentes ao que será 

observado na obra 



E. Ensaio Duplo-Oedométrico (cont.) 

– Avaliação do potencial de colapso (Jennings & Knight 1960) 
– Potencial de colapso sendo calculado como ∆e/(1+e0) 

Potencial de Colapso (%) Severidade do problema 

até 1 Nula 

1 a 5 Moderada 

5  a 10 Média 

10 a 20 Severa 

acima de 20 Muito severa 



Compactação 
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Compactação 

  
 
 É o processo mecânico de aplicação de forças 

externas, destinadas a reduzir o volume dos 
vazios do solo, até atingir a massa específica 
máxima, resistência e estabilidade. 



Operação e importância 

• Simples 
• De grande importância pelos seus efeitos 

sobre a estabilização de maciços terrosos 
 
• Relaciona-se com os problemas de 

pavimentação e barragens de terra 
 

 
 

 



Objetivos 

• Aumento da resistência de ruptura 
 

• Redução de possíveis variações volumétricas 
(pela ação de cargas ou pela ação da água) 

 
• Impermeabilização, pela redução do 

coeficiente de permeabilidade, resultante do 
menor volume de vazios 



Fatores relacionados 
• Natureza do solo 

– requer equipamento adequado 
 

• Teor de umidade 
– corresponde à quantidade mínima de água, necessária para atingir a umidade 

ótima para a compactação 
 

• Energia de compactação (fornecida pela ação dos equipamentos compactadores) 

– número de passadas do rolo compactador  
– espessura da camada 
– velocidade de compactação 

 

• Processo de compactação 
– método de aplicação da energia necessária 
 



Natureza dos solos 

 
 Para fins de compactação, os solos são 

divididos em dois grupos: 
 

granulares  
 

coesivos 
 

 



• Em qualquer um deles, apenas no teor de umidade ótima se 
atinge a máxima massa específica seca (kg/m3), que 
corresponde à maior resistência do solo. 

 



Teor de umidade 
• Para umidades muito baixas: 

– o atrito grão a grão do solo é muito alto e não se consegue 
uma densidade adequada. 

• Para umidades mais elevadas: 

– a água provoca efeito de lubrificação entre as partículas que 
se acomodam em um arranjo mais compacto. 

• À partir de certa umidade: 

– não se consegue mais expulsar o ar dos vazios, ficando 
envolto por água, não conseguindo sair do interior do solo. 

 



• A densidade de um solo aumenta à medida que o teor de 
água vai aumentando, passando por um valor máximo para 
depois diminuir. 
 

• A densidade máxima corresponde à quantidade mínima de 
vazios do solo. 



• Para uma determinada energia aplicada no solo (nº de 
golpes), existe apenas uma umidade que conduz ao máximo 
valor de densidade ou massa específica. 

 



Energia de compactação: 
- número de passadas do compactador 
• O grau de compactação aumenta substancialmente nas 

primeiras passadas, e as seguintes não contribuem 
significativamente para essa elevação. 
 

 



 
• Insistir em aumentar o número de passadas pode 

produzir perda no grau de  compactação. 
 

• Geralmente é preferível adotar número de passadas 
entre 6 e 12 e aumentar o peso e/ou diminuir a 
velocidade. 

 



• Fazer um aterro experimental; 
 

• Associar ϒd ao número de 
passadas; 
 

• Calcular o ϒd máx no laboratório 
e encontrar o número de 
passadas ideal através do 
gráfico. 



Energia de compactação: 
- espessura da camada 

• A espessura deve está condicionada: 
– às características do material (solo) 
– tipo de equipamento 
– finalidade do aterro 

 
• Geralmente se adotam espessuras menores que as máximas, para 

garantir compactação uniforme em toda a altura da camada. 
 

• Em obras rodoviárias, fixa-se em 30 cm a espessura máxima 
compactada de uma camada. 
 

• Para materiais granulares, recomenda-se no máximo 20 cm 
compactados. 



Homogenização da camada: 
 

• A camada solta deve estar bem pulverizada, sem torrões muito 
secos, blocos ou fragmentos de rocha, antes da compactação. 
 

• Feita com motoniveladoras, grades e arados especiais. 
 

 



Energia de compactação: 
- velocidade de compactação 

• A velocidade de um rolo compactador é função da potência do 

trator. 

• A movimentação do pé-de-carneiro em baixa velocidade acarreta 

maior esforço de compactação. 

• Velocidades admitidas para: 

– Rolos pneumáticos: de 10 a 15 km/h 

– Rolos pé-de-carneiro: de 5 a 10 km/h 

– Rolos vibratórios: de 3 a 4 km/h 



Processo de compactação 

• Amassamento 

→  rolo pé-de-carneiro 

• Compressão 

→  rolo liso 

• Impacto  

→  sapo mecânico 

• Vibração 

→  rolo liso e rolo pé-de-carneiro 

 



Processo de compactação 

• Amassamento 
– consiste na aplicação simultânea de forças verticais e 

horizontais, provenientes do equipamento utilizado. 

 



Processo de compactação 

• Compressão 
– o esforço é proveniente da aplicação de uma força vertical. 

Este deslocamento permite uma melhor arrumação das 
partículas, visando a diminuição do volume de vazios do 
solo. 

 



Processo de compactação 

• Impacto 
– pequenas áreas e de acesso difícil para rolos (com 

repetição de até 500 golpes por minuto) 

 

 



Processo de compactação 

• Vibração 
– a aplicação das forças verticais se dá com uma frequência 

de repetição acima de 500 golpes por minuto. Além da 
frequência, considera-se também a amplitude da vibração 
(altura da queda da massa). 



Equipamentos 

Pé-de-carneiro (estático ou vibratório): 
 
• Mais eficientes para solos coesivos (argilosos e siltosos) 
• A compactação é realizada de baixo para cima. 
• À medida que o solo é compactado o afundamento da 

pata vai diminuindo, até o ponto em que o rolo 
praticamente passeia na superfície. 

• Não deve ser usado em solos granulares, pois tem efeito 
quase nulo. 

 









Equipamentos 

Rolos de pneus (compressão fixa ou variável): 
 

• A pressão efetiva de compactação depende do número 
de pneus e da área de contato com a camada. 

•  Este rolo é mais versátil e pode ser usado desde solos 
coesivos até massas asfálticas. 

•  Tem vantagem pelo efeito de amassamento dos pneus. 

•  A compactação se dá em toda a espessura da camada 

 





ATENÇÃO: tráfego de veículos 
 
• eficiência análoga ao dos rolos de pneus; 
• os maiores problemas são os “sulcos” ou trilhos, pois são de difícil 

recuperação mesmo com compactação; 
• o tráfego de veículos sobre o aterro deve ser tal que evite a formação de 

“sulcos”. 
 



Equipamentos 

Rolos liso (estático ou vibratório): 
 

• São rolos metálicos dotados de um sistema vibratório que 
permite aplicar ao solo determinado número de golpes por 
minuto (frequência). 

• Este rolo é de alta eficiência na compactação de todo tipo de 
solo. 

• Inicialmente, estando o solo solto, toda energia vibratória é 
absorvida pelo deslocamento das partículas sólidas. Porém 
com o aumento da densidade, parte da energia vibratória é 
devolvida. 

 







Considerações sobre rolos lisos: 

• Deve-se evitar a vibração do rolo quando parado para 
não provocar efeito de devolução. 

• Atenção especial ao controle de umidade, evitando 
utilização desnecessária do equipamento. 

• Os rolos lisos estáticos tem pouca aplicação em 
terraplenagem. 

 



Equipamentos 

Sapo mecânico: 
 

• Controlados manualmente, geralmente movidos a gasolina. 
• Compactação de pequenas áreas cujo acesso é difícil ou o uso 

de equipamentos maiores não se justifica. 
• Não funcionam em solos de graduação uniforme. 
• Muito utilizados para compactação de reaterros e valas. 





Tipo 
de 

Equipamento 

Peso 
Máximo 

(t) 

Espessura Máxima 
Compactada 

(cm) 

Uniformidade 
Da 

Camada 

Tipo 
de 

Solo 

Pé-de-carneiro 
estático 20 40 Boa Argila e silte 

Pé-de-carneiro 
vibratório 30 40 Boa Mistura areia-silte-

argila 

Pneumático leve 15 15 Boa Mistura areia-silte-
argila 

Pneumático pesado 35 35 Muito boa Praticamente todos 

Liso vibratório 
(com rodas metálicas) 30 50 Muito boa Areia, cascalho, 

material granular 

Liso estático 
(com 3 rodas 

metálicas) 
20 10 Regular Material granular, 

brita 

Grade 
(malha) 20 20 Boa Material granular 

ou em blocos 

Combinados 20 20 boa Praticamente todos 



Teste de compactação 

• Ensaio Proctor 
– o engenheiro americano Ralph Proctor (1933) 

estabeleceu os princípios básicos da técnica e 
controle de compactação. 

 
“A densidade que um solo atinge quando compactado, 
sob uma determinada energia de compactação, 
depende da umidade do solo no momento da 
compactação”. 

 



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). 
 



Curva de compactação 



Ensaio de compactação 

 Ensaio de Proctor Normal 
 ou  

 A.A.S.H.O Standard 
 

 No Brasil foi normalizado pela 
ABNT/NBR 7182/86. 

 
A.A.S.H.O. = American Association of State Highway Officials 



Ensaio Proctor Normal 

• cilindro metálico de volume 1000 cm³, 
• amostra de solo com três camadas, 
• compacta-se cada camada com 26 golpes, 
• utilizando soquete de 2,5 kg, 
• caindo de uma altura de 30,5 cm. 



Materiais 

• Soquete 
• Cilindro  



Ensaio Proctor Normal 

• As espessuras finais das camadas 
compactadas devem ser aproximadamente 
iguais, 

 
• A energia de compactação deverá ser 

uniformemente distribuída, resultando um 
plano superior quase horizontal.  



• 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: 



• 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: 

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 



• A energia de compactação por unidade de 
volume pode ser calculada, através da 
fórmula: 

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 



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. 





Energias de compactação utilizadas nos ensaios. 





PÉ DE CARNEIRO 
DE ROLO 

VIBRATÓRIO 
IMPACTO 

PÉ DE CAENEIRO 
ESTÁTICO 

ROLO COM GRADE 
NIVELADORA 

PRESSÃO COM 
AMASSAMENTO 

COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA 
ROLO VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO 

DE ROLO 
VIBRATÓRIO. 

VIBRAÇÃO 

NIVELADORA 
COMPACTADOR DE 

ROLO 
EMBORRACHADO 

CARREGADOR 
ROLO COM GRADE 

AMASSAMENTO 
COM PRESSÃO 

CASCALHO                 

12+ 

POBRE NÃO BOM MUITO BOM 

AREIA 

10+/- 

POBRE NÃO EXCELENTE BOM 

SILTE 

6+/- 

BOM BOM POBRE EXCELENTE 

ARGILA          

6+/- 

EXCELENTE MUITO BOM NÃO BOM 



Especificação para compactação 



Método da areia 

ABNT/NBR 7185/86: 

Determinação da 
massa específica 
aparente, in situ, 
com o emprego 
do frasco de areia. 
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