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 Os solos finos (silte e argila), não são 
caracterizados adequadamente pelo ensaio de 
granulometria. 

 
 Necessita-se outros parâmetros: 

– forma das partículas 
– a composição mineralógica e química 
– e as propriedades plásticas (relacionados com o teor de umidade) 



Plasticidade 

 
 
 Propriedade dos solos finos que consiste na 

maior ou menor capacidade de serem 
moldados sob certas condições de umidade. 



Plasticidade 

 
ABNT - NBR 7250/82: 

 
 “É a propriedade de solos finos, entre largos 

limites de umidade, de se submeterem a 
grandes deformações permanentes, sem 

sofrer ruptura, fissuramento ou variação de 
volume apreciável.” 



Plasticidade 

 
• argilo-minerais (solos finos) 

– partículas que favorecem a plasticidade 
 

• quartzo e o feldspato (solos arenosos) 
– não desenvolvem misturas plásticas 



Plasticidade e Umidade 
 

Quanto 

maior teor de umidade 
implica em 

menor resistência. 



Coeficiente de Permeabilidade 

 
• pode ser determinado através de: 

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



Composição mineral das argilas 

• Argila 
– partículas Ø < 0,002 mm (NBR 7250) 
– em contato com a água adquire plasticidade 
– não é constituída só de partículas que apresentam 

plasticidade. 
– é constituída de diversos tipos de partículas (tabela) 



Composição mineral das argilas 

 
Tabela – classificação em função do tipo de partícula. 
 
 
 
 
 
 
 A plasticidade de um solo é devida aos argilo-minerais, às 

micas e ao húmus existentes. 
 
 



Composição mineral das argilas 

 
• Os argilo-minerais merecem destaque, pois: 

 

teor argilo-minerais  >  teor mica e húmus 



Argilo-minerais 

 
• São silicatos hidratados de alumínio, que apresentam: 
 

– Plasticidade 
– Permuta catiônica 
– Dimensões < 2 mícron 
– Forma lamelar e alongada. 



Argilo-minerais 

• Podem ser classificados em diversos grupos, conforme: 
– estrutura cristalina 
– e propriedades semelhantes 

 

• Principais grupos de argilo-minerais: 
– Caulinitas 
– Ilitas 
– Montmorilonitas 



Argilo-minerais 

 
Argila tipo 1:1 = Caulinitas 

 
 

 
 
As ligações de hidrogênio são fracas, mas suficientemente 
fortes para evitarem a penetração da água entre as 
unidades estruturais. 
 
 

As caulinitas são as argilas de maiores dimensões. 
 

 



Argilo-minerais 

 
Argila tipo 1:1 = Caulinitas 

 
 
 

 
Por esta razão, as caulinitas apresentam: 

–  pequena expansão 
–  difícil dispersão na água 
–  baixa plasticidade 
 
 

 
 



Argilo-minerais 

 
Argila tipo 2:1 = Montmorilonitas 

 
 
 
Possuem grande capacidade de adsorção de água e de 
permuta catiônica, pois possuem ligações quebradas e 
cargas negativas nas superfícies das unidades estruturais. 
 

As montmorilonitas são as argilas de menores dimensões. 



Argilo-minerais 

Argila tipo 2:1 = Montmorilonitas 
 
 
 
Como a água penetra com grande facilidade entre as 
camadas estruturais, as montmorilonitas possuem: 

– fácil dispersão na água 
– grande expansão 
– alta plasticidade 



Estados de Consistência 

• Albert Atterberg 
 Os solos finos apresentam variações de estado de 

consistência em função do teor de umidade. 

 
• Limites de Atterberg (limites de consistência) 

“teores de umidade limite para tipos de solos” 



Estados de Consistência 

 
Consistência 
  
 Grau de resistência e plasticidade do solo que 

dependem das ligações internas entre as 
partículas do solo. 



Estados de Consistência 

Solos coesivos possuem: 
– uma consistência plástica entre certos teores 

limites de umidade 
– abaixo destes teores eles apresentam uma 

consistência sólida 
– acima uma consistência líquida 
– e ainda, uma consistência semi-sólida (entre 

plástica e sólida) 



Estados de Consistência 



Estados de Consistência 

Os teores de umidade correspondentes aos 
limites de consistência entre: 
 sólido e semi-sólido; 
      semi-sólido e plástico; 
   e plástico e líquido..... 

...são definidos como: 
• Limite de Contração (LC) 
• Limite de Plasticidade (LP) 
• Limite de Liquidez (LL) 



Índice de Plasticidade (IP) 

  
 Fisicamente representaria a quantidade de 

água que seria necessário a acrescentar a um 
solo, para que ele passasse do estado plástico 
ao líquido. 

 
IP = LL – LP 



Índice de Plasticidade (IP) 

• IP: 
– determina o caráter de plasticidade de um solo 
– quando maior mais plástico será o solo 

 
• Classificação (Jenkins): 

Fracamente plásticos 1 < IP ≤ 7 

Medianamente plásticos 7 < IP ≤ 15 

Altamente plásticos IP > 15 



Índice de Consistência (IC) 

 
 
 Busca situar o teor de umidade do solo no 

intervalo de interesse para a utilização na 
prática, ou seja, entre o limite de liquidez e o 
de plasticidade. 



Índice de Consistência (IC) 
 Quantitativamente, cada um dos tipos pode 

ser identificado quando se tratar de argilas 
saturadas, pelo seu índice de consistência 

IC = (LL - w)/IP 
 do seguinte modo: 

muito moles IC < 0 

moles 0 < IC < 0,50 

médias 0,50 < IC < 0,75 

rijas 0,75 < IC < 1,00 

duras IC > 1,00 



Índice de Consistência (IC) 
 Qualitativamente, cada um dos tipos pode ser 

identificado do seguinte modo: 
 
• Muito moles 

– as argilas que escorrem com facilidade entre os dedos, se apertadas 
nas mãos; 

• Moles 
– as que são facilmente moldadas pelos dedos; 

• Médias 
– as que podem ser moldadas pelos dedos; 

• Rijas 
– as que requerem grande esforço para serem moldadas pelos dedos; 

• Duras 
– as que não podem ser moldadas pelos dedos e que, ao serem 

submetidas o grande esforço, desagregam-se ou perdem sua estrutura 
original. 



Índice de Liquidez (IL) 

 O índice de liquidez é indicativo das tensões 
vividas pelo solo ao longo de sua história 
geológica. 

 
 
Onde: 
 w = umidade natural 
 LL = limite de liquidez 
 LP = limite de plasticidade 



Grau de Contração (C) 

 É a razão da diferença entre os volumes inicial 
(Vo) e final (Vf) após a secagem da amostra, 
para o volume inicial (Vo), expressa em 
porcentagem: 

C = (Vo - Vf)/ Vo 

solos bons C < 5% 

solos regulares 5% < C < 10% 

solos sofríveis 10% < C < 15% 

solos péssimos C > 15% 
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