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solo 

Palavra oriunda do latim “solum” 
 

 Na língua portuguesa, 
terreno sobre que se constrói ou 

se anda; chão, pavimento. 
 
 

A definição depende de quem utiliza... 
 



solo 
• Na agricultura: 

–  solo é a camada de terra tratável, que suporta as 
raízes das plantas. 

 



solo 

• Na geologia: 
– o solo é somente a capa superficial sobrejacente a 

rocha. 

 



solo 

Para o Engenheiro Civil: 
 



solo 

Para o Engenheiro Civil: 
 
• os solos são um aglomerado de partículas 

provenientes de decomposição da rocha, que 
podem ser escavados com facilidade, sem o 
emprego de explosivos, e que são utilizados 
como material de construção ou de suporte 
de estruturas. 



solo 
• O solo em contato prolongado com a água perde 

totalmente a sua resistência. 

 Incidente dia 22/02/2013 na 
Rodovia dos Imigrantes 



solo 
• Pode ser utilizado: 

– em suas condições naturais 
– como material de construção. 



solo 

• Em sua condição natural, será usado como elemento 
de suporte de uma estrutura ou como a própria 
estrutura (nem sempre sendo possível melhorar suas 
propriedades de uma forma econômica). 



solo 
• Como material de construção poderá ser usado, 

principalmente, na construção de aterros para 
finalidades diversas, como sub-bases e bases de 
pavimentos. 

 Sendo possível 
dar ao solo as 
características 
necessárias e 
desejadas em 
cada projeto. 



solo 

 Utilização do solo em Engenharia Civil: 



rochas 
• são agregados naturais de um ou diversos 

minerais, podendo eventualmente, ocorrer vidro 
ou matéria orgânica. 



rocha 

• Na engenharia: é todo o material que 
necessita de explosivo para seu desmonte. 



rochas 

• As rochas que constituem a crosta terrestre 
estão em equilíbrio. 
 

• Quando entram em contato com a atmosfera 
sofrem a ação de um conjunto de processos 
(físicos, químicos, físico-químicos e biológicos) 
que ocasionam sua destruição. 



intemperismo 

• É o processo que transforma rochas maciças e 
tenazes em materiais plásticos e friáveis (solos). 
 
 
 
 
 

• O intemperismo pode ser físico ou químico. 



Intemperismo físico 

• O intemperismo físico ou mecânico é o que 
causa a desintegração da rocha através dos 
seguintes processos: 
– variação de temperatura 
– alívio de pressões 
– crescimento de cristais 
– hidratação dos minerais 
– ação coloidal 
– processos físico-biológicos. 



Intemperismo físico 

  
 

 O intemperismo físico provoca a 
desintegração da rocha, formando sedimentos 
de tamanhos diversos, porém, sendo mantida 

a composição mineralógica da rocha mãe. 



Intemperismo químico 

• É o processo caracterizado por reações químicas 
entre os minerais constituintes de uma rocha e 
soluções aquosas de diferentes teores. 
 
 
 

• Obs: a associação das ações físicas e químicas acelera o processo de 
fragmentação da rocha.... 



Intemperismo químico 

• Seus agentes, de acordo com a natureza da 
reação  predominante no processo, são: 
– Oxidação 
– Carbonatação 
– Hidrólise 
– Hidratação 
– Troca de bases 



pedogênese 
• Os fatores mais importantes nos processos de 

formação dos solos são: 
 
 

– rocha de origem, 
– clima, 
– topografia, 
– vegetação 
– tempo de atuação dos fatores anteriores. 



• Os solos quanto à origem podem ser 
classificados em solos: 

 
– Residuais 
– Transportados (sedimentares) 
– Orgânicos 



Solos residuais 

• São os solos que estão sobrejacentes às 
rochas que lhes deram origem. 



Solos transportados  
• São os solos que sofreram algum tipo de transporte 

(água, vento, gelo, etc.), portanto não estão sobre a 
rocha que lhes deu origem. 
 

• Em função do tipo de agente de transporte 
classificam-se em: 
– solos aluviais, 
– solos marinhos, 
– solos eólicos, 
– solos glaciais, 
– solos coluviais. 



Solos orgânicos  

• São os solos que se caracterizam por 
apresentarem como constituinte principal, a 
matéria orgânica, proveniente de restos 
vegetais ou animais (solos diatomáceos). 
 

• Camadas sedimentares de argila, areia fina e 
silte com húmus e turfas (grandes teores de 
carbono) são os mais comuns solos orgânicos. 
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 A caracterização de um solo depende da 

qualidade da amostra e do procedimento dos 
ensaios. 



 
 
 Tanto para a amostragem quanto para os 

ensaios existem normas técnicas que regem o 
assunto e que devem ser obedecidas. 



Tipos de amostras: 
 
• DEFORMADA 

 
• INDEFORMADA 
 



Amostra deformada 

• Aspecto 
– uma porção de solo desagregado 

 
• Representatividade 

– textura 
– constituição mineral 



Amostra deformada 

• Utilização: 
– na identificação visual e táctil, 
– nos ensaios de classificação (granulometria, 

limites de consistência e massa específica dos 
sólidos), 

– no ensaio de compactação, 
– na preparação de corpos de prova para ensaios de 

permeabilidade, compressibilidade e resistência 
ao cisalhamento. 



Amostra deformada 

• Amostragem: 
 

– até 1,0 m abaixo da superfície do terreno 
• (pás, enxadas, picaretas e outras mais apropriadas a 

cada caso) 
 

– profundidade maior deve utilizar ferramentas 
especiais 

• (trados ou um amostrador de parede grossa). 



 
 







Amostra deformada 

• Cuidados a serem tomados 
  
 Toda e qualquer matéria, orgânica ou não, 

estranha ao solo deverá ser excluída da 
amostra. 

 Se esta operação for difícil de ser realizada no 
campo deve-se informar sobre a existência 
dessa matéria, para que no laboratório sejam 
tomadas as providências necessárias. 



Amostra indeformada 

• Aspecto 
– geralmente de forma cúbica ou cilíndrica 
 

• Representatividade 
– estrutura e teor de umidade do solo (na data de 

sua retirada) 
– além da textura e composição mineral 



Amostra indeformada 

• Utilização 
 
Determinar características do solo “in situ”: 

– os índices físicos, 
– o coeficiente de permeabilidade, 
– os parâmetros de compressibilidade, 
– os parâmetros de resistência ao cisalhamento 



Amostra indeformada 

• Amostragem  
  
 Pode ser obtida de diversas maneiras 

dependendo da: 
 

– cota da amostragem, 
– da densidade do solo, 
– da posição do lençol freático.  

  



Amostra indeformada 

Amostragem  
 
• para solos moles abaixo do nível d’água: 

– amostrador de parede fina 
 

• para solos acima do nível d’água e mais densos: 
– abrir um poço até a cota de interesse e retirar um 

bloco de solo usando uma caixa metálica ou de 
madeira como fôrma e com dimensões apropriadas ao 
tipo e número de ensaios a realizar. 

  







Amostra indeformada 

• Cuidados a serem tomados 
  
 Os cuidados a serem tomados com essas 

amostras devem ser maiores do que aqueles com 
uma amostra deformada. 
(desde a abertura do poço até sua utilização em laboratório) 

 Estes cuidados com a amostra permitem a 
manutenção do teor de umidade e da estrutura 
do solo “in situ”. 



Informações importantes 

 
 

• A NBR 9604/86 rege a abertura de poço e 
trincheira de inspeção em solo, com retirada 
de amostras deformadas e indeformadas. 



Informações importantes 

 
• Devem ser tomados cuidados extras para que 

qualquer um dos dois tipos amostra não sofra 
nenhuma avaria... 
    ... na retirada, 
     ... no transporte, 
      ... e no manuseio. 
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Análise do tamanho de partículas 

• Todos os solos, em sua fase sólida, contêm 
partículas de diferentes tamanhos em 
proporções mais variadas. 
 

• A determinação do tamanho das partículas e 
suas respectivas porcentagens de ocorrência 
permitem obter a função distribuição de 
partículas do solo e que é denominada 
distribuição granulométrica. 



Determinação granulométrica do solo 

 
 
 

• O ensaio de análise granulométrica do solo 
está normalizado pela ABNT/NBR 7181/84. 



Classificação baseada em dados 
granulométricos 

 No Brasil a Associação Brasileira de Normas  Técnicas 
(ABNT/NBR 6502/95) - Terminologia - Rochas e Solos 
define como: 

 
• Bloco (ø > 1m) 
• Matacão (ø 200mm e 1m) 
• Pedregulho (ø 2,0 mm e 60 mm) 
• Areia (ø 0,06mm e 2,0mm) 
• Silte (ø 0,002 mm e 0,06 mm) 
• Argila (ø < 0,002 mm) 

 





Determinações: 

• Areia e pedregulho: 
– Processo de peneiramento 

 
• Silte e argila: 

– Sedimentação de sólidos em meio líquido 
 

• Para solos, que tem partículas tanto na fração 
grossa (areia e pedregulho) quanto na fração fina 
(silte e argila) torna-se necessária a análise 
granulométrica conjunta. 



Processo de peneiramento 

• Objetivo: separação dos sólidos (de um solo) em diversas 
frações. 
 

• Uso: para partículas (sólidos) com ø > 0,075 mm (#200).  
 

• Material: uma série de peneiras de abertura de malhas 
conhecidas, determinando-se a percentagem em peso 
retida ou passante em cada peneira. 
 

• Procedimento: 
– separar partículas > 2mm = peneiramento grosso 
– separar partículas < 2mm = peneiramento fino 





Representação 
• A colocação de pontos, representativos dos pares 

de valores diâmetro equivalente - porcentagem 
de ocorrência, permite traçar a curva de 
distribuição granulométrica 
(em papel semilogaritmo) 

 
Onde: 
• em abscissas: 

– diâmetros equivalentes 
• em ordenadas: 

– porcentagens acumuladas retidas ( à esquerda )  
– as porcentagens que passam ( à direita ) 



Curva granulométrica por peneiramento e sedimentação de uma amostra de solo residual. 



Processo de sedimentação 

Lei de Stokes 
 

 “A velocidade de queda de uma partícula 
esférica, de peso específico conhecido, em um 

meio líquido rapidamente atinge um valor 
constante que é proporcional ao quadrado do 

diâmetro da partícula.” 



 
 

• O estabelecimento da função, velocidade de 
queda - diâmetro de partícula, se faz a partir 
do equilíbrio das forças atuantes (força peso) 
e resistentes (resistência viscosa) sobre a 
esfera, resultando: 





• A equação anterior foi obtida para o caso de 
uma esfera de peso específico bem definido 
caindo em um meio liquido indefinido, e 
certamente estas não são as condições 
existentes no ensaio de sedimentação. 



Propriedades auxiliares na 
identificação de um solo 
• Textura 
• Composição granulométrica 
• Plasticidade 
• Consistência ou compacidade 

 
• Outras propriedades que auxiliam sua identificação: 

– estrutura, 
– forma dos grãos, 
– cor, 
– cheiro, 
– friabilidade, 
– presença de outros materiais. 



Textura 
Os solos são classificados em grossos e finos. 
 
• Solos grossos: mais de 50% dos grãos visíveis a 

olho nu. 
– Ex: areias e os pedregulhos. 
 

• Solos finos: mais de 50 % das partículas não 
são visíveis a olho nu. 
– Ex: argilas e os siltes. 



Os solos podem ser:  
• bem graduados: 

– solos que tem várias frações de diâmetro 
diferentes misturadas. 

 
• mal graduados: 

– solos que tem seus grãos variando dentro de 
pequenos intervalos. 

 





• Diâmetro efetivo (D10) 
 

• Coeficiente de Uniformidade (Cu) 
   Cu = D60 / D10 
 

• Coeficiente de curvatura (Cc) 
   Cc =   (D30)²  
           D60 x D10 

 



• Diâmetro efetivo (D10) 
 

É o ponto característico da curva granulométrica 
para medir a finura do solo, que corresponde 
ao ponto de 10%, tal que 10% das partículas 
do solo possuem diâmetro inferiores a ele. 



• Coeficiente de uniformidade (Cu) 
 
 Dá uma idéia da distribuição do tamanho das 

partículas do solo; valores próximos de um 
indicam curva granulométrica quase vertical, com 
os diâmetros variando em um intervalo pequeno, 

enquanto que, para valores maiores a curva 
granulométrica irá se abatendo e aumentando o 
intervalo de variação dos diâmetros. Da mesma 

foram que foi definido D10 , define-se D30 e D60. 



• Coeficiente de uniformidade (Cu) 
 

 A representação da curva granulométrica em papel 
semilogaritmo apresenta vantagens, pois os solos com Cu, 
aproximadamente iguais, serão representados por curvas 

paralelas. 
 

Os solos que apresentam Cu < 5 são denominados uniformes; 
e com Cu > 15 desuniformes. 

 
Para valores de Cu entre 5 e 15 são denominados de 

medianamente uniformes. 



• Coeficiente de curvatura (Cc): 
 

 Para um solo bem graduado, o valor do 
coeficiente de curvatura, deverá estar entre 1 

e 3. 
 

Solo bem graduado: entre 1 e 3 
Solo mal graduado: acima de 3 







Granulometria 

 Nos solos com grãos maiores do que a peneira 
de nº 200 (areias e pedregulhos) a 
granulometria tem vários usos importantes. 

 
 Ex: solos bem graduados (com uma ampla gama de tamanho de 

partículas) apresentam melhor comportamento em 
termos de resistência e compressibilidade que os 
solos com granulometria uniforme (todas as partículas com 

aprox. o mesmo tamanho). 



Granulometria 

• Outra finalidade da curva granulométrica 
é na estimativa do coeficiente de 
permeabilidade de solos de granulação 
grossa, especialmente no 
dimensionamento de filtros. 
 

• O material fino atua como ligante dos 
solos. 



Granulometria 
• O conhecimento da curva granulométrica permite a escolha 

do material para utilização em bases de rodovias e 
aeroportos. 
 

• Porém existem várias razões tanto práticas como teórica 
pelas quais, a curva granulométrica de solos finos é mais 
discutível que as correspondentes a solos granulares. 
 

• Os tratamentos químicos e mecânicos que os solos naturais 
recebem antes de realizar uma análise granulométrica 
resultam em tamanhos efetivos que podem ser muito 
diferentes dos existentes no solo natural. 



Granulometria 

 Para execução de concreto de cimento, agregados 
bem graduados requerem menos cimento para 
encher os vazios e, havendo menos água por 
unidade de volume de concreto, ele será mais denso, 
menos permeável e apresentará maior resistência à 
alteração do que se fosse executado com agregado 
uniforme. 

 
 Para o caso de concreto asfáltico usando agregado 

bem graduado a quantidade de asfalto a ser 
empregado é menor. 



Compacidade 

• É a característica da maior ou menor  
densidade (compactação) dos solos granulares 
(não coesivos). 
 

• Os solos não coesivos são as areias e 
pedregulhos, e quantitativamente a 
compacidade ou densidade relativa é  
determinada pelo grau de compacidade. 



Compacidade 

• Grau de Compacidade (GC): 



Compacidade 



Compacidade 



Compacidade 





Forma dos grãos 



Forma dos grãos 

 



Forma dos grãos 
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Exercícios 

• Caderno 
• Calculadora 
• Lápis  
• Borracha 

 
*OBS: 
Lembre-se de anotar a unidade na resposta final 


	Mecânica de Solos�revisão: conceitos de solos
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	rochas
	rocha
	rochas
	intemperismo
	Intemperismo físico
	Intemperismo físico
	Intemperismo químico
	Intemperismo químico
	pedogênese
	Número do slide 21
	Solos residuais
	Solos transportados 
	Solos orgânicos 
	Mecânica de Solos�Amostragem de Solos
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Amostra deformada
	Amostra deformada
	Amostra deformada
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Amostra deformada
	Amostra indeformada
	Amostra indeformada
	Amostra indeformada
	Amostra indeformada
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Amostra indeformada
	Informações importantes
	Informações importantes
	Mecânica de Solos�caracterização básica dos solos
	Análise do tamanho de partículas
	Determinação granulométrica do solo
	Classificação baseada em dados granulométricos
	Número do slide 49
	Determinações:
	Processo de peneiramento
	Número do slide 52
	Representação
	Número do slide 54
	Processo de sedimentação
	Número do slide 56
	Número do slide 57
	Número do slide 58
	Propriedades auxiliares na identificação de um solo
	Textura
	Número do slide 61
	Número do slide 62
	Número do slide 63
	Número do slide 64
	Número do slide 65
	Número do slide 66
	Número do slide 67
	Número do slide 68
	Número do slide 69
	Granulometria
	Granulometria
	Granulometria
	Granulometria
	Compacidade
	Compacidade
	Compacidade
	Compacidade
	Compacidade
	Número do slide 79
	Forma dos grãos
	Forma dos grãos
	Forma dos grãos
	Mecânica de Solos�índices físicos
	Número do slide 84
	Número do slide 85
	Exercícios

