
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO | UNIBRA  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  

 

 

 

  

VICTOR HUGO BARINOTTO COLL CARDENAS 

MURILO DA SILVA  

PAHORAN CORREIA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA EMPREGADO EM UMA CAMADA DE 
SUB-BASE EM OBRA DE TERRAPLENAGEM NO PARQUE FOTOVOLTAICO 

BOA HORA – OUROESTE-SP.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

RECIFE – PE  

2021  



 
 

 

VICTOR HUGO BARINOTTO COLL CARDENAS 

MURILO DA SILVA 

PAHORAN CORREIA OLIVEIRA 

 

 

 

  

AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA EMPREGADO EM UMA CAMADA DE 
SUB-BASE EM OBRA DE TERRAPLENAGEM NO PARQUE FOTOVOLTAICO 

BOA HORA – OUROESTE-SP.  

.  

  

  

  

  

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Civil 
da Unibra – Centro Universitário, como requisito 
parcial para a obtenção do grau de bacharel em 
Engenharia Civil.  
 
Orientador: Prof.º Frederico Jose Barros Santos 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

     

RECIFE – PE 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S586a 

 

Silva, Murilo da 

Avaliação do Material de jazida empregado em uma camada de 

sub-base em obra de terraplanagem no parque fotovoltaico bora 

hora, ouroeste -SP. / Murilo da Silva; Pahoran Correia Oliveira; 

Victor Hugo Barinotto Coll Cadernas l. - Recife: O Autor,2021. 

51 p. 
 

Orientador(A): Me. Frederico José Barros Santos. 
 

Trabalho De Conclusão De Curso (Graduação) Centro 
Universitário Brasileiro – UNIBRA. Bacharelado em Engenharia Civil , 2021. 

 

1. Jazida. 2. Controle tecnológico. 3. Terraplenagem. l. 

Centro Universitário Brasileiro. – Unibra.Il. Título. 

 

 

CDU: 364 

 



 
 

 

VICTOR HUGO BARINOTTO COLL CARDENAS 

MURILO DA SILVA 

PAHORAN CORRREIA OLIVEIRA 

  

  

  

 

AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA EMPREGADO EM UMA CAMADA DE 
SUB-BASE EM OBRA DE TERRAPLENAGEM NO PARQUE FOTOVOLTAICO 

BOA HORA – OUROESTE-SP.  

  

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Civil 
da Unibra – Centro Universitário Brasileiro, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel 
em Engenharia Civil.  
 
Orientador: Prof.º. Frederico José Barros Santos 

 

 

Aprovado em: 29 de Junho de 2021. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________ 
Frederico José Barros Santos (Orientador) 

 
 

__________________________________________________ 
 Alisson Caetano da Silva (Avaliador) 

 
 

__________________________________________________ 
Alexson Caetano da Silva (Avaliador) 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos a Jesus Cristo que nos iluminou com muita saúde e força de 

vontade para vencer os desafios encontrados durante este período tão importante de 

nossas vidas.  

Aos nossos pais que apesar das dificuldades sempre nos ajudaram a conseguir 

vencer os obstáculos da vida através de incentivo e consolo nos momentos difíceis.  

Eu Victor Hugo Barinotto Coll Cardenas gostaria de deixar um agradecimento 

especial a minha esposa Luciana Ribeiro da Trindade Barinotto Coll Cardenas pela 

companhia nos momentos de alívio das tensões; pelo apoio, incentivo, carinho e 

compreensão. 

Eu Pahoran Correia Oliveira gostaria expressar minha imensa gratidão a minha 

Esposa Roberta de Medeiros Fernandes Oliveira, por todo apoio e incentivo por todos 

esses anos que me moldaram a pessoa que sou hoje e aos meus filhos, Luna 

Fernandes Oliveira e Luiz Miguel Fernandes Oliveira que juntamente à minha esposa 

formam o meu maior incentivo para dar sempre meu melhor da hora que levanto à 

hora que deito todos os dias. 

Eu Murilo da Silva gostaria de deixar um agradecimento especial a minha 

namorada Ericka Castinho e aos meus irmão que sempre me incentivaram na minha 

graduação. 

Ao Prof.º Frederico Jose Barros Santos pela orientação, dedicação e 

tranquilidade transmitidas sempre ao longo deste trabalho. 

Aos colaboradores da Unibra pela presteza e atendimento quando nos foi 

necessário. 

Aos amigos de graduação e de trabalho, agradecemos por todo apoio e fé que 

nos foram depositados. 

À EMPRESA DE GEOTECNIA por nos fornecer todos os dados técnicos, apoio 

e tempo que se fez necessário para elaboração deste trabalho. 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Uma das etapas mais relevantes em uma obra é a terraplenagem, devido a ela está 
diretamente relacionada a outros elementos construtivos. Para se obter obras de 
terraplenagem com boa qualidade faz-se necessário realizar o controle tecnológico 
em todas as etapas do serviço, entre eles conhecer o material da jazida. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o material de jazida aplicado em uma obra de terraplenagem 
buscando identificar possíveis incompatibilidades com as exigências das normas 
vigentes (DNIT). A metodologia foi experimental, por meio de ensaios de laboratório 
e de campo, para caracterizar e classificar os solos, determinando o seu grau de 
compactação. Após a análise dos resultados constatou-se que foi utilizado na sub-
base em estudo um material areno-argiloso, chegando a um resultado satisfatório do 
grau de compactação de 101,1 %, atendendo as exigências normativas, pois atingiu 
o valor mínimo exigido para o tipo de obra, que é de 100 %.  

 

Palavras-chave: Jazida. Controle tecnológico. Terraplenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

One of the most relevant steps in a work is earthworks, because it is directly related to 
other construction elements. In order to obtain good quality earthworks, it is necessary 
to carry out technological control in all stages of the service, including knowing the 
material of the deposit. The objective of this work was to evaluate the deposit material 
applied in an earthmoving work seeking to identify possible incompatibilities with the 
requirements of the current regulations (DNIT). The methodology was experimental, 
through laboratory and field tests, to characterize and classify the soils, determining 
their degree of compaction. After analyzing the results, it was found that a sandy-clay 
material was used in the sub-base under study, reaching a satisfactory result of the 
degree of compaction of 101.1%, meeting the normative requirements, as it reached 
the minimum value required for the type of work, which is 100%. 

 

Keywords: Deposit. Technological control. Earthwork. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

De acordo com Abram (2000), em obras de terraplenagem o objetivo maior é 

de conformar o terreno para que possa receber um determinado projeto, seja eles a 

construção de uma pavimentação, ferrovia, aeroporto, barragem, fábrica, edifício e 

etc. Essas obras exigem obediência aos projetos bem como as NBR’s na sua 

execução de serviços de terraplenagem, a fim de garantir a segurança e a viabilidade 

técnicas e econômicas dos projetos. 

Segundo Pinto (2006), a topografia dos terrenos exige, às vezes expressivas 

movimentações de terra, e em geral, faz-se necessário   o uso de materiais oriundos 

de jazidas próximas a obra. Quando possível faz-se a compensação de volume 

utilizando o material de corte nos aterros e quando não há essa possibilidade é 

necessário encontrar áreas de empréstimos que forneçam materiais de boa qualidade 

perto da obra sendo uma tarefa essencial para a economicidade do empreendimento. 

a) Deformação do corpo de aterro por causa do seu peso próprio, bem 

como por carregamento provocado pela fundação ao transferir a carga da 

superestrutura; 

b) Deformação no solo natural localizado abaixo do aterro, em razão do 

acréscimo de tensões ocasionado pelo peso próprio do aterro e pelas cargas da 

superestrutura; 

Buscou-se reunir dados com o propósito de responder a seguinte problemática 

da pesquisa: o material de jazida, empregado em obras de pavimentação pelas 

construtoras, atendem as exigências estabelecidas nas normas vigentes do país. 

A hipótese é de que as obras de pavimentação são executadas com um 

controle tecnológico do material que é empregado, onde é possível conhecer as suas 

propriedades físico/mecânica, evitando-se futuras patologias. 

Esse estudo é relevante porque a etapa construtiva de terraplenagem é uma 

atividade de fundamental importância na construção de obras de engenharia por 

representar o preparo do terreno para que possa ser materializado o projeto de um 

empreendimento. Por isso, é indispensável o profundo conhecimento e aplicação das 

metodologias e do controle na execução dos serviços de terraplenagem, a fim de 

garantir a segurança e a viabilidade técnica e econômica dos projetos. 
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Esse trabalho é voltado ao controle tecnológico dos materiais de jazida 

aplicados nas obras de terraplenagem, com o a finalidade de evitar patologias e 

retrabalhos futuros evitando custos adicionais em seu projeto , trata-se de um estudo 

de caso de uma obra de terraplanagem no parque fotovoltaico (BOA HORA) – 

Ouroeste - SP 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o material de jazida empregado em uma camada de sub-base em obra 

de terraplanagem no parque fotovoltaico (BOA HORA) – Ouroeste - SP 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

• Realizar a caracterização física do material da jazida, em estudo. 

• Analisar o Índice de Suporte Califórnia e expansão do material de jazida, 

comparando os resultados obtidos com as exigências estabelecidas pela 

norma na aplicação de camada de sub-base do pavimento. 

• Analisar o resultado dos ensaios de campo, comparando-os com as exigências 

estabelecidas pela norma NBRs. 

• Avaliar o grau de compactação do solo. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TERRAPLENAGEM  

 

Conforme Souza (2014), é a operação destinada a “moldar” o terreno existente 

aos gabaritos definidos em projeto. Englobando serviços de: corte (escavação de 

materiais), aterro (deposição e compactação de materiais escavados).  Esses serviços 

tem a finalidade de nivelar o terreno para que fique na cota (altura) especificada de 

projeto.  

De acordo com Costa (2015), a geometria de uma terraplenagem é efetuado a 

partir de levantamentos topográficos por processo convencional ou 

aerofotogramétrico (Drones), cujo resultado é apresentado no projeto geométrico. 

Este projeto expressa a geometria da terraplenagem através da “planta” e do “perfil 

longitudinal”, complementados pelas “seções transversais”. 

Segundo Nicholls (2010), a terraplenagem ou movimentação de terras é um 

processo necessário para a remoção de terras dos locais em que se encontra em 

excesso para aquele em que está em falta, com a finalidade de preparar o terreno 

para receber o que foi projetado 

 

2.1.1 Escavação 

 

Conforme Ribeiro (2006) é o processo empregado para romper a compacidade 

por meio de ferramentas ou processos convenientes, tornando possível sua remoção. 

É geralmente constituída por escarificação do terreno, quando esse se encontra muito 

compacto por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.  

Os solos podem ser classificados em três categorias conforme especificação 

de serviço do (Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes) (DNIT) 

106/2009 – ES (DNIT-2009a), são elas:  

 Material de 1º categoria compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, 

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15 m, qualquer que seja 

o teor de umidade apresentado. 
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 Material de 2º categoria compreende os de resistência ao desmonte mecânico 

inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de 

métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido 

contratualmente; A extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos 

ou processo manual adequado. Incluídos nesta classificação estão os blocos de 

rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 

0,15 m e1,00 m. 

 Material de 3º categoria, compreende os de resistência ao desmonte mecânico 

equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro médio superior 

a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja extração e redução, a fim de 

possibilitar o carregamento se processem com o emprego contínuo de explosivos. 

 

2.1.2  Bota fora 

 

De acordo com o DNIT-ES 108/2009(DNIT2009c), bota fora é o material de 

escavação de cortes, não aproveitados nos aterros, devido a sua má qualidade, ao 

seu volume ou à sua excessiva distância de transporte, e que é depositado fora da 

plataforma de terraplenagem. Ainda segundo a especificação o local de bota fora é 

estabelecido para depósito de materiais inservíveis. 

Para Costa (2015), são os volumes de materiais que, por excesso ou por 

condições geotécnicas insatisfatórias, são escavados nos cortes e destinados a 

depósitos em áreas externas à construção rodoviária, ou seja, são os volumes de 

materiais escavados não utilizáveis na terraplenagem.  

Segundo Abram (2000), é o local selecionado para depósito desses materiais 

e que deve ser criteriosamente definido a fim de não causar efeitos danosos às outras 

obras de construção e ao próprio meio ambiente. 

 

2.1.3 Aterro 

 

Conforme o DNIT 106/2009(DNIT-2009a) – ES, aterro são segmentos de 

rodovia cuja implantação requer depósito de materiais provenientes de cortes e/ou de 

empréstimos, no interior dos limites da seção de projeto que definem a terraplenagem, 
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ou a substituição de materiais inadequados, previamente removidos do subleito dos 

cortes ou dos terrenos de fundação dos próprios aterros. 

De acordo com o DNIT 108/2009(DNIT-2009c) - ES, os materiais executados 

nos aterros serão provenientes das escavações referentes à execução dos cortes e 

da utilização de empréstimos de jazidas, devidamente selecionado e caracterizado 

com base nos estudos preliminares geotécnicos desenvolvidos através do projeto de 

engenharia. 

Segundo Souza (2014), os trabalhos de aterro consistem em descarga, 

espalhamento, tratamento da umidade e a compactação do material no corpo e na 

camada final dos aterros propriamente ditos, bem como a substituição de volumes 

retirados nos rebaixamentos de plataforma em cortes ou nos aterros de fundação dos 

próprios terrenos.  

 

2.1.4 Empréstimo 

 

Segundo o DNIT 107/2009(DNIT-2009b) – ES, são áreas indicadas no projeto, 

ou selecionadas, onde devem ser escavados materiais a utilizar na execução da 

plataforma da terraplenagem, nos segmentos de aterro. Tais áreas são utilizadas para 

suprir a deficiência ou insuficiência de materiais extraídos dos cortes. 

Conforme Lozano (2014), são escavações efetuadas em jazidas previamente 

definidas para a obtenção de materiais destinados à complementação de volumes 

necessários para aterros, quando houver insuficiência de volume nos cortes, ou por 

razões de ordem qualitativa de materiais, ou de ordem econômica (elevadas 

distâncias de transporte).  

Quando os volumes de solo não são compensados, isto é, os volumes dos 

cortes não são suficientes para a realização dos aterros, lançam se mão de 

empréstimos. O empréstimo nada mais é do que ir buscar material próximo a 

terraplenagem (ARAÚJO, 2017).  
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2.1.5 Equipamentos empregados na movimentação de terras 

 

Conforme Shimizu (2002), os serviços de terraplenagem podem ser 

executados por processos manuais ou mecânicos. Os processos manuais utilizam 

força humana, através de ferramentas e está restrito a pequenos movimentos de terra 

(100 m³) ou a locais onde seja obrigatório, em vista condições peculiares. Os 

processos mecânicos para movimento de terra utilizam basicamente duas máquinas 

distintas. Um equipamento que escava e carrega o material sobre um outro 

equipamento que transporta até o local de descarga.  

Segundo Silva (2016), com a evolução dos equipamentos mecanizados 

surgidos em consequência do desenvolvimento tecnológico, apesar de apresentarem 

custo de aquisição elevado, tornaram competitivo com o preço do movimento de terras 

em razão de sua alta produtividade. 

De acordo com Abram (2000), os equipamentos utilizados para as atividades 

de corte, carga, transporte, descarga, umidificação e compactação podem ser 

classificados em: moto-niveladora (ver Figura1A), escavadeira hidráulica (ver 

Figura1B), caminhão basculante (ver Figura1C), rolo pé de carneiro (ver Figura1D), 

trator com grade de disco (ver Figura1E) e caminhão-pipa (ver Figura1F). 

 

Figura 1: Principais equipamentos utilizados nos serviços de terraplenagem. 

 

Fonte: EMPRESA (2018). 

A Figura 1 apresenta os principais equipamentos utilizados na terraplenagem, 

sendo suas funções, de acordo com a EMPRESA (2018) apresentadas abaixo: 
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a) Motoniveladora: tem a função de regularizar o greide do solo, nivelar terrenos, 

fazer terraplenagem, ajustar terrenos irregulares e realizar pavimentação. 

b) Escavadeira hidráulica: máquina muito utilizada na construção civil, tem a 

função de remover terras, retirar aterro, fazer escavações, remover entulhos e içar 

objetos.  

c) Caminhão basculante: é equipado com uma caçamba articulada com objetivo 

de transportar grandes quantidades de materiais. 

d) Rolo pé de carneiro: tem a função de diminuir e comprimir superfícies que 

possuem grande quantidade de solos ou resíduos.  

e) Trator com grade de disco: tem a função de realizar a mistura e acertar a 

umidade do solo para ser compactado. 

f) Caminhão-pipa: trabalha em conjunto com o trator, realizando a umidificação 

do solo. 

 

2.2 COMPACTAÇÃO DO SOLO 

 

De acordo o DNIT 108/2009 – ES (DNIT2009c), a compactação do solo 

consiste em um processo manual ou mecânico de aplicação de forças destinadas a 

reduzir o volume do solo até atingir a densidade máxima. Entre outras razões, a 

diminuição do volume deve-se: 

a) Melhor disposição dos grãos do solo, permitindo os menores ocupar os 

espaços dos maiores; 

b) Diminuição do volume de vazios pela nova arrumação do solo; 

c) Utilização de água como lubrificante. 

Segundo Craig (2013), é o processo de aumentar a densidade de um solo com 

a redução do volume de ar sem mudanças significativas no volume de água desse 

solo. Durante a compactação a massa específica seca do solo varia conforme o seu 

teor de umidade adicionado e da energia fornecida pelo equipamento de 

compactação.  

 

 

 



20 
 

 

2.2.1 Compactação em campo 

 

Conforme Costa (2015), nos serviços de compactação, os ensaios de campo 

mais empregados são a determinação da umidade, pelos métodos do Speedy Test e 

da frigideira, e a determinação da massa específica aparente seca máxima, 

determinada pelo ensaio do frasco de areia. 

A execução da compactação em campo consiste nas seguintes etapas: 

 Material de empréstimo: leva-se em conta o fator técnico-econômico. Deve-se 

escolher jazidas com menor distância de transporte e melhor qualidade geotécnica do 

material; 

 Transporte e espalhamento do material: a espessura da camada solta a 

espalhar deve ser compatível com a espessura final, normalmente estabelecida entre 

15 cm à 20 cm; 

 Umidade do material: Acerto de umidade realizado por irrigação ou aeração, 

seguida de revolvimento mecânico do solo a homogeneizá-lo. 

Os equipamentos que trabalham na execução da compactação são 

denominados de rolos compactadores. Esses equipamentos se diferenciam pelo tipo 

de cilindro que aplica o esforço de compactação no solo. Os fatores que influenciam 

a compactação no campo são: o teor de umidade, a espessura da camada 

compactada, o número de passadas do cilindro, sua velocidade durante a 

compactação e as características do próprio equipamento, como pressão, área de 

contato e vibração. 

Os equipamentos utilizados na compactação devem ser escolhidos de acordo 

com o tipo de solo. Para solos argilosos os rolos pé de carneiro são ideais. Rolos 

pneumáticos são eficientes para uma grande variedade de solo e os rolos vibratórios 

são especialmente aplicados em solos granulares (CRAIG, 2013). 

2.2.2 Influência da Energia de Compactação 

 

De acordo com Fortes (2004), a compactação no solo é feita por alguma forma 

de energia (vibração, impacto, compressão estática ou dinâmica), aumentado o peso 

específico e a resistência ao cisalhamento, e diminuindo dos índices de vazios, 
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permeabilidade e compressibilidade. As energias utilizadas no ensaio de proctor são 

de três tipos: normal, intermediário e modificado, A diferença entre elas está 

basicamente na variação de energia utilizada na compactação devido aos maiores 

números de golpes do soquete. 

 

Segundo Caputo (2015), a densidade máxima e a umidade ótima dependem 

da energia de compactação aplicada. Quando o solo se encontra com a umidade 

abaixo da ótima, a aplicação de maior energia de compactação provoca um aumento 

da densidade seca nesse material, mas quando a umidade é maior que a ótima, maior 

esforço de compactação pouco ou nada provoca no aumento de densidade, pois não 

se consegue expelir o ar dos vazios. 

 Ainda o autor supracitado no campo, com a insistência da passagem de 

equipamento compactador quando o solo encontra-se muito úmido acarreta o 

fenômeno do solo popularmente chamado de: “borrachudo”, ou seja, o solo comprime 

com a passagem do equipamento, mas se dilata logo após a sua passagem. A Figura 

2 mostra a influência da energia de compactação na curva de compactação do solo. 

 

Figura 2: Influência da Energia de Compactação. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PINTO, 2006). 

De acordo com Pinto (2006) conforme apresentado na Figura 2, o aumento da 

energia de compactação provoca um aumento na densidade seca máxima e uma 

diminuição na umidade ótima, deslocando a curva de compactação para a esquerda 

e para o alto. 
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2.3 CONTROLE TECNOLÓGICO EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

 

Segundo Lozano (2014), há muitas obras de terraplenagem sendo feitas de 

forma inadequada, sob as mais variadas justificativas. Porém, sem a devida aplicação 

dos conhecimentos geotécnicos na execução dessas obras, muitos problemas 

poderão ocorrer, em pequena e grande escala. 

A NBR 5681(ABNT2015) especifica que na execução de terraplenagem é 

obrigatório fazer um controle tecnológico que leve em conta as exigências do projeto 

e das especificações particulares de cada obra em especial à:  

a) Aterros com responsabilidade de suporte de fundações, pavimentos e 

estruturas de contenção;  

b) Aterros com altura superiores a 1,0 m; e 

c) Aterros com volumes superiores a 1 000 m³. 

Além dos requisitos mínimos estabelecidos na NBR 5681(ABNT 2015), o 

controle tecnológico da execução dos aterros deve levar em conta as exigências do 

projeto e das especificações quanto à: 

a) Características e qualidade do material a ser utilizado nos critérios; 

b) Controle da umidade do material; 

c) Espessura e homogeneidade das camadas do material; 

d) Equipamento adequado para a compactação; e 

e) Grau de compactação mínimo a ser atingido. 

 

 

 

 

2.3.1 Ensaios em Laboratório 

 

Conforme Chagas (2014), a caracterização geotécnica do solo, realizada em 

laboratório, tem como ensaios básicos de caracterização: ensaio de granulometria, 

ensaios de limite de liquidez e de limite de plasticidade e ensaio de compactação. 
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De acordo com a especificação de serviços de terraplenagem DER/PR 06/09, 

para a camada final, devem ser realizados os seguintes ensaios: 

a) Um ensaio de compactação, segundo o método de ensaio para cada 200 m³ 

de material e no mínimo três ensaios por pano de 600 m³; 

b) Um ensaio do Índice de Suporte Califórnia com energia do método de ensaio 

para cada 1.000 m³; 

c) Determinação da massa específica aparente seca “in situ” para cada 150 m³ 

de camada final, alternadamente no eixo e bordo e para aterros com extensão inferior 

a 100 m são executados, pelo menos, duas determinações; 

d) Um ensaio de granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade para 

cada 1.000 m³. 

 

2.3.1.1 Ensaio de granulometria por peneiramento  

 

Conforme Senço (2007), o ensaio de granulometria ou composição 

granulométrica é definido como uma proporção relativa expressa em percentual, dos 

diferentes tamanhos de grãos que se encontram constituindo a amostra inicial. 

De acordo com Costa (2015), o ensaio de granulometria determina a 

percentagem em peso de cada material retido na faixa especificada com tamanho das 

partículas representada na faixa total. Com esses resultados obtidos é possível 

realizar a construção da curva granulométrica, A determinação da granulometria de 

um solo pode ser feita apenas por peneiramento ou por peneiramento e 

sedimentação, se necessário.  

Os solos recebem designações próprias que identificam com as acepções 

usuais dos termos de acordo com a Escala Granulométrica Brasileira definida pela - 

(NBR 7181/1984), são pedregulhos um conjunto de partículas cujas dimensões 

(diâmetro equivalente) estão compreendidas de 4,8 mm à 76 mm; areia de 0,05 mm 

à 4,8 mm; silte, de 0,005mm à 0,05 e; argila, inferiores a 0,005mm. 

 

2.3.1.2 Ensaio de compactação (Proctor) 
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Conforme a NBR 7182 (ABNT 1986), o ensaio de compactação é um 

procedimento padronizado que visa obter a densidade do solo removendo o ar contido 

entre seus grãos, empregando-se energia de compactação. Também determina a 

relação do teor de umidade e a massa específica seca com a fração de solo que 

passante na peneira 19mm é compactada. 

Segundo Craig (2013), a finalidade é de aumentar a densidade de um solo com 

a redução do volume de ar sem mudanças significativas no volume de água desse 

solo. Na realização da compactação a massa específica seca de um solo varia 

conforme o seu teor de umidade adicionada ao material e da energia fornecida pelo 

equipamento de compactação. A umidade e a massa específica obtida num ensaio de 

compactação dependem também da natureza do solo. Ao realizar o ensaio, o esforço 

de compactação será mais ou menos efetivo conforme a sua granulometria e 

plasticidade. 

 

2.3.1.3 Ensaio de CBR 

 

De acordo com a NBR 9895 (ABNT 2016), o ensaio Califórnia Bearing Ratio 

(CBR) ou Índice de Suporte Califórnia (ISC) é realizado com a penetração de um 

pistão em corpo de prova moldado conforme o ensaio realizado de compactação. A 

capacidade de suporte é avaliada comparando-se a carga de penetração no solo com 

a carga de penetração em uma mistura padrão de brita estabilizada 

granulometricamente de alta qualidade tomada como padrão. 

Segundo Preussler (2007), é um ensaio relativamente simples e aplicado como 

indicador da resistência dos solos e materiais granulares ou de solos para subleito, 

sub-base e base na pavimentação de rodovias, desenvolvido pela Divisão de Estradas 

do Estado da Califórnia - EUA. O valor do índice CBR tem aplicação na seleção de 

materiais para pavimentação, bem como no controle tecnológico de terraplenagens 

ou subleitos. Realiza-se em todos os tipos de solos e baseia-se no conceito da relação 

entre o valor da resistência à penetração no solo a ser ensaiado, em comparação com 

a medida de referência obtida para um material pétreo padrão, classificado para 

emprego em camadas de base. 
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Conforme Senso (2007), após a realização do ensaio de compactação se 

realiza o ensaio de CBR com a finalidade de fornecer subsídios para o projeto de 

pavimentos, determinando as características de suporte para os materiais de subleito 

e também das demais camadas do pavimento até a base. 

   

2.3.1.4 Limites de consistência 

 

Segundo Pinto (2006), apenas o ensaio de granulometria não caracteriza bem 

o comportamento dos solos sob o ponto de vista da engenharia, visto que as frações 

finas dos solos têm grande importância no seu comportamento. A busca por um ensaio 

prático de identificar a influência de partículas argilosas resultou numa análise indireta 

baseada no comportamento do solo na presença de água. Atteberg iniciou a análise 

e Casa Grande a adaptou, ela é baseada no comportamento dos solos argilosos 

diante da variação da umidade.  

Conforme Caputo (2015), o limite de consistência permite de forma simples e 

rápida, a partir dos resultados dos ensaios, ter uma noção clara do tipo de solo e de 

suas propriedades. Esses índices se padronizam no Brasil de acordo com as 

seguintes normas: NBR 7180 (ABNT 1984) (Limite de Plasticidade) e NBR 6459/1984 

(Limite de Liquidez). 

 

2.3.1.5 Ensaio de limite de liquidez  

 

Conforme o DNER 49 (ABNT 1994), o limite de liquidez é definido como teor 

de umidade no ponto de transição do estado plástico para o estado líquido. 

De acordo com a NBR 6459 (ABNT 1984), esse ensaio determina o teor de 

umidade a partir do qual o solo passa a se comportar como um líquido. O limite de 

liquidez é definido como o teor de umidade do solo com o qual uma ranhura feita no 

aparelho de casa grande requer 25 golpes para se fechar numa concha.  

Segundo CRAIG (2013), é o valor de umidade no qual o solo passa do estado 

plástico para o estado líquido. Esse limite é determinado com auxílio do aparelho de 

Casagrande no qual se determina o teor de umidade que, com 25 golpes, une os 
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bordos inferiores de uma canelura (um centímetro de comprimento) aberta, na massa 

de solo, por um cinzel de dimensões padronizadas. 

 

2.3.1.6 Ensaio de limite de plasticidade 

 

De acordo com Araújo (2017), é o valor de umidade na qual o solo passa do 

estado plástico para o estado semissólido. É o limite no qual o solo começa a se 

quebrar em pequenas peças, quando enrolado em bastões de 3 mm de diâmetro. Ou 

seja, é o menor teor de umidade em que o solo se comporta plasticamente. 

De acordo com a NBR 7180 (ABNT 1984), o limite de plasticidade é definido 

como o menor teor de umidade com que se consegue moldar um cilindro de 3 mm de 

diâmetro em uma placa esmerilhada, rolando-se o solo com a palma da mão 

suavemente. O limite de plasticidade é dado pela média das umidades obtidas, sendo 

aceitáveis valores que não diferir das umidades individuais em mais ou menos 5 %.

  

Conforme Senso (2007), é a propriedade dos solos, que consiste na maior ou 

menor capacidade de serem eles moldados, sob certas condições de umidade, sem 

variação de volume. Trata-se de uma das mais importantes propriedades das argilas. 

         

2.3.2 Ensaios em campo 

 

De acordo com Massad (2003), os princípios que regem os ensaios no campo 

são semelhantes aos de laboratório. Assim, os valores de peso específico seco 

máximo são fundamentalmente obtidos em função do tipo do solo, da quantidade de 

água utilizada e da energia específica aplicada pelo equipamento que será utilizado, 

a qual depende do tipo e peso do equipamento e do número de passadas sucessivas 

aplicadas.  

Segundo Ribeiro (2006), as curvas de compactação para os equipamentos e o 

número de passadas, desempenham o mesmo papel que o número de golpes de 

soquete em laboratório. Para um dado equipamento a energia de compactação 

é diretamente proporcional ao número de passadas e inversamente proporcional à 

espessura da camada compactada. Na compactação de campo, diz-se que houve 
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uma passada do equipamento quando este executou uma viagem de ida e volta, 

em qualquer extensão, na área correspondente a sua largura de compactação. 

 

2.3.2.1 Ensaio de umidade (método speedy test). 

 

De acordo com Nicholls (2010), é um aparelho simples que permite em poucos 

minutos conhecer o teor de umidade do solo. Consiste em um frasco de aço, à prova 

de pressão, provido de um manômetro comunicado com o seu interior. Para seu 

funcionamento é necessário o uso de determinada quantidade de “carbureto de 

cálcio”, que vem em ampolas de vidro para um único uso, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Ensaio de umidade (Método SPEEDY TEST). 

 

Fonte: Contenco (2018). 

 

Conforme o método de ensaio do DNER-ME 52 (DNER 1994), para a 

determinação do teor de umidade utilizado no material de terraplenagem, 

normalmente utiliza o método “SPEEDY”, pela sua rapidez e praticidade na obtenção 

do resultado. A determinação do teor de umidade de solos e agregados miúdos com 

a utilização desse método tem base na reação química da água existente em uma 

amostra com carbureto de cálcio realizada em ambiente confinado. 

 

2.3.2.2 Ensaio de massa específica com emprego do frasco de areia  
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De acordo com a NBR 7185 (ABNT 2006), o método do frasco de areia permite 

a determinação do peso específico natural e seco de campo através do uso de uma 

areia padrão com peso específico conhecido. Durante a realização do ensaio um furo 

aproximadamente cilíndrico é executado e o material recolhido desse furo é pesado e 

seu teor de umidade é determinado. A determinação do volume do furo é feita através 

do peso de areia necessário para encher esse furo. A Figura 4 mostra a realização 

desse ensaio. 

 

Figura 4: Determinação da massa específica aparente, “in-situ”, com emprego do frasco de areia. 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Segundo Almeida (2005), esse ensaio se aplica a diferentes tipos de solos 

contendo ou não pedregulhos, desde que na execução possa ser escavado 

manualmente, e cujos vazios naturais da parede do furo sejam suficientemente 

pequenos para que a areia usada no ensaio neles não penetre. O solo em estudo 

deve ser suficientemente coeso e firme para que as paredes da cavidade do furo a 

ser aberta permaneçam estáveis e as operações realizadas não provoquem 

deformações na cavidade. 

 

2.3.2.3 Determinação do grau de compactação 

 

De acordo com Lima (2013), o grau de compactação se relaciona com a 

umidade ótima, ponto no qual o solo possui maior resistência a recalques, falhas e 
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erosões. Quando o solo ultrapassa a umidade ótima, a resistência deste solo diminui, 

não atingindo um grau de compactação maior. É importante que se trabalhe sempre 

no ramo seco, próximo da umidade ótima, para que o solo ganhe resistência elevada, 

aumente a energia de compactação e diminua a pressão da água nos vazios do solo, 

quando sujeito a carregamento. É de fundamental importância trabalhar com a 

compactação do solo o mais próximo possível da umidade ótima, pois evita gastos 

desnecessários com equipamentos para atingir a compactação máxima.  

De acordo com a NBR 7182 (ABNT 1986), o grau de compactação é definido 

como sendo a razão entre o peso volume obtido na obra e o peso volume seco máximo 

determinado em laboratório. O controle da obra no final de execução será avaliado 

por este parâmetro, medida a densidade seca in situ, e a densidade padrão obtida em 

laboratório. 

Conforme a NBR 5681 (ABNT 2015), o grau de compactação para aterros é de 

no mínimo 95%, o controle é feito sobre o teor de umidade e são aceitos desvios de 

umidade em relação a ótima de mais ou menos 2%. 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA APRESENTADA 

   

Em conformidade com os objetivos propostos por esta pesquisa, foi 

implementado um estudo de caso com metodologia baseada em programa 

experimental com ensaios laboratoriais e de campo, com intuito de comparar e 

verificar se os resultados de compactação realizados em campo, são semelhantes ao 

realizado em laboratório. 

 

3.2 SOLO 

 

O solo, para estudo experimental, foi coletado de uma jazida de empréstimo 

(amostras deformadas) próximo ao parque fotovoltaico (BOA HORA), nomeado de 

“JAZIDA BOA HORA”, situado em OUROESTE - SP. A Figura 5 ilustra a localização 

geográfica do local do empreendimento. 

 

Figura 5: Localização do projeto Parque Fotovoltaico (BOA HORA) Ouroeste -SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google (2021). 
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O empreendimento está situado em uma localização estratégica, próximo de 

locais importantes para o desenvolvimento da cidade de Ouroeste (19°58'43.3"S  

50°13'28.6"W), Como resultado dessa estratégia, diversos produtos e soluções estão 

sendo customizados para cada perfil de cliente. Um exemplo é a geração de energia 

através de fazendas solares, nos modelos de geração distribuída e compartilhada. 

O material, da jazida, foi coletado a uma profundidade de 0,5m e apresentando 

aproximadamente 50kg, o material está sendo usado na pavimentação, em camadas 

de sub-base (ver Figura 6), no empreendimento já mencionado. 

 

Figura 6: Lançamento de material – SUB-BASE 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

A Figura 6 mostra o material de jazida homogeneizado sendo depositado no 

trecho que irá receber o aterro para posteriormente ser espalhado na sua devida 

espessura e em seguida compactado. Após coleta, o material foi transportado para o 

Laboratório da empresa de geotecnia responsável onde o autor trabalhou, onde foi 

realizado os ensaios. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

  As amostras foram preparadas de acordo com a NBR 6457 (ABNT 1986), 
seguindo a sequência: 
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a) Coletou-se uma amostra deformada de material, deixou-se a secar a ao ar livre, 
até próximo da umidade higroscópica;  

b) Desmanchou-se os torrões, evitando-se quebra de grãos, e homogeneizou a 
amostra; 

c) Obteve uma amostra representativa pelo método de quarteamento pelo 
repartidor de amostras; 

d) Verificou-se que a amostra passa integralmente pela a peneira 4,8mm. 

 

 

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO EM LABORATÓRIO 

 

Os materiais utilizados na obra foram submetidos aos ensaios embasados em 

normas da ABNT e recomendados nas especificações do DNIT, conforme fluxograma 

da Figura 7. 

Figura 7: Fluxograma dos ensaios a serem realizados no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

De acordo com Abram (2000), os ensaios mais difundidos para avaliação de 

um solo a ser empregado em obras de terraplenagem são os ensaios de compactação 

(Proctor), CBR ou ISC – Índice de Suporte Califórnia, expansibilidade, análise 

granulométrica por peneiramento e ensaio físico para determinação dos limites de 

liquidez (LL) e plasticidade (LP) e consequente índice de plasticidade (IP).  
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De acordo com o fluxograma da Figura 7, o estudo do solo se deu através de 

ensaios em laboratório, afim de obter características físicas e mecânica do solo. Os 

ensaios foram realizados no laboratório da empresa de geotecnia, e foram seguidas 

as recomendações de suas respectivas normas. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

a) ENSAIO DE GRANULOMETRIA 

 

O método para análise granulométrica utilizado foi de acordo com a NBR 7181 

(ABNT 1984), após a preparação do material, retirou-se uma amostra representativa 

de 1000g, após a lavagem e secagem do material procedeu-se o peneiramento 

mecânico, pesando-se o material retido em cada peneira e calculando o peso retido 

acumulado como também a percentagem passante em cada peneira, conforme Figura 

8. 

Figura 8: Material retido nas peneiras (Ensaio de Granulometria). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 8 mostra o material retido em cada abertura de peneira após o 

peneiramento mecânico, após foi possível traçar a curva granulométrica que tem uma 

importante utilidade tanto na classificação dos solos quanto na estimativa de 

parâmetros para diversas obras.  
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b) ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ 

 

Na execução do ensaio de limite de liquidez foi consultado a NBR 6459/1984, 

após a preparação da amostra iniciou-se o processo de homogeneização numa 

cápsula de porcelana revolvendo vigorosamente e continuamente com auxílio de uma 

espátula, até obter uma pasta homogênea, com consistência tal que foram 

necessários 35 golpes para fechar a ranhura, conforme Figura 9.  

 

Figura 9: Aparelho de casa grande com material (Ensaio de Limite de Liquidez). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 9 mostra o aparelho de casa grande onde foi transferido e dividido em 

duas partes, passando o cinzel para obter a ranhura central. Anotou-se o número de 

golpes necessários para que a ranhura se unisse. Coletando uma amostra do material 

que se uniu para determinação da umidade. Repetindo a operação de forma a obter 

um intervalo de 35 a 15 golpes, após se obter o intervalo de golpes anotou-se em um 

gráfico os resultado e traçou-se uma reta de forma a obter a maior quantidade de 

pontos. No eixo em que foi colocado a quantidade de golpes traçou-se uma reta no 

valor de 25 golpes. Com esse resultado foi possível determinar o teor de umidade o 

qual o solo passou a se comportar como um líquido. 
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c) ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE 

 

Nesse ensaio utilizou-se para consulta a NBR 7180 (ABNT 1984), com a 

amostra preparada numa cápsula de porcelana adicionou-se água destilada em 

pequenos incrementos amassando e revolvendo continuamente com um auxílio de 

uma espátula, de forma a obter uma pasta homogênea de consistência plástica. 

Após, retirou-se cerca de dez gramas para formar uma pequena bola que foi 

rolada numa placa de vidro esmerilhada com a palma da mão de tal forma que se 

formasse um cilindro de diâmetro de 3mm, conforme Figura 10. 

Figura 10: Material homogeneizado, placa de vidro esmerilhada, cilindro moldado de 3mm de 
espessura mais o gabarito (Ensaio de Limite de plasticidade). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 10 mostra no momento em que se moldou o cilindro e esse começou 

a fissurar exatamente com as dimensões do gabarito. Esse procedimento foi realizado 

5 vezes de forma a obter um resultado satisfatório que foi a média dos cincos valores 

de umidade obtidos, desprezando-se os valores que se deferiram da respectiva média 

em +-5%. 
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d) ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 
 

O método do ensaio de compactação utilizado foi de acordo com NBR 7182 

(ABNT 2016), Com a amostra preparada, adicionou-se água destilada com auxílio de 

uma proveta de vidro revolvendo gradativamente o material de forma a se obter um 

valor em torno de 5% abaixo da umidade ótima. Logo após, iniciou-se o processo de 

compactação, conforme Figura 11, nesse ensaio foi determinado uma energia 

intermediária para os corpos de prova, ao término da compactação retirou-se uma 

amostra para determinação da umidade. Repetiu-se a operação até obter um valor de 

cinco pontos, sendo dois no ramo seco, um próximo a umidade ótima e dois no ramo 

úmido da curva de compactação.  

 

Figura 11: Molde de compactação intermediária, régua biselada, proveta e bandeja (ensaio de 
compactação). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 11 mostra o momento em que o material atinge o ramo seco máximo, 

onde foi rasado com a régua biselada após a compactação de 5 camadas de 26 golpes 

(energia intermediária). Em seguida foi pesado e anotado seu peso, retirou-se ainda 

duas amostras do material para obter a umidade do mesmo.  

Após os resultados traçou-se a curva de compactação, anotando em um gráfico 

onde o teor de umidade foi colocado no eixo das abcissas e o peso específico 

aparente seco no eixo das ordenadas. O ponto máximo da curva correspondeu ao 
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peso específico aparente seco do solo, o teor de umidade associado a esse solo 

correspondeu a úmida ótima. 

3.6 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

a) ENSAIO DE CBR 

 

Para a realização desse ensaio, consultou-se a NBR 9895 (ABNT 2016), foram 

moldados cinco corpos de prova com a umidade ótima obtida no ensaio de 

compactação. Após a compactação, iniciou-se o ensaio para obter o resultado de 

expansão, conforme Figura 12. 

 

Figura 12: Leitura de expansão através do extensômetro. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 12 mostra o extensômetro utilizado para verificar a expansão do 

material compactado imerso em água, realizou-se as medições de expansão por 4 

dias, realizando leituras a cada 24 horas. 

Para obter o resultado de resistência a penetração, retirou-se o corpo de prova, 

depois do período de imersão, deixou-o drenando naturalmente por 15 minutos. Em 

seguida, levou-se o corpo de prova para a prensa, onde foi rompido através da 

penetração de um pistão cilíndrico, a uma velocidade de 1,27 mm/min. Utilizando um 

anel dinamômetro na prensa, registrou-se os valores necessários para o cálculo das 

pressões de cada penetração, conforme Figura 13. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 13 mostra a prensa para a obtenção do CBR, durante o ensaio foram 

realizadas leituras no extensômetro do anel, em tempos e penetrações distintos. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO EM CAMPO   

 

Os parâmetros obtidos a partir dos ensaios realizados em laboratório serviram 

de base teórica, indispensáveis, na avaliação das condições do uso do material em 

pavimentos. Outro aspecto fundamental, foi o controle tecnológico feito durante a 

execução de aterros. Os ensaios de campo mais difundidos na terraplenagem e que 

são regulamentados pelas Normas do DNIT estão especificados no fluxograma da 

Figura 14. 

 

Figura 13: Ensaio de CBR. 
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Figura 14: Fluxograma dos ensaios a serem realizados no campo. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

O fluxograma da Figura 14 mostra os ensaios de campo que serão realizados 

no parque fotovoltaico BOA HORA, localizado na cidade de Ouroeste (SP). 

 

a) ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA (DENSIDADE “IN SITU”)  

 

Esse ensaio foi realizado em campo seguindo a prescrição da NBR 7185 

(ABNT 2006), Procurou-se um local plano e horizontal, colocou-se a bandeja no local 

e iniciou-se o processo de cavação do furo em forma de cilindro limitado pelo orifício 

central da bandeja até se atingir uma profundidade de 15cm; Posteriormente pesou-

se a amostra retirada do solo, introduziu-se o frasco de areia com peso conhecido, 

abriu-se o registro até cessar o caimento de material. Após esta etapa retirou-se o 

frasco de areia pesando-o novamente, conforme Figura 15. 

 

ENSAIO DE CAMPO

ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA 
(DENSIDADE IN SITU) 7185/1986

ENSAIO DE UMIDADE (SPEEDY TEST)

DNER 52/1994
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Figura 15: Execução do ensaio de densidade in situ 

 

Fonte: Autor (2019). 

A Figura 15 mostra os equipamentos utilizados no ensaio (frasco de areia, prato 

perfurado, balança, funil, pincel, marreta, peneira 4.8mm, colher tipo concha e 

talhadeira) e o momento da anotação da pesagem da massa encontrada, com a 

diferença de massas e a densidade da areia conhecida, foi possível calcular o volume 

do furo feito no solo. Tendo posse dos valores da massa do solo seco e do volume do 

furo, calculou-se a massa especifica seca do solo, o que permitiu fazer a comparação 

com os resultados obtidos em laboratório e calcular o grau de compactação do solo. 

 

b) ENSAIO DE UMIDADE (SPEEDY TEST) 

 

A determinação da umidade pelo aparelho Speedy Test é realizada por meio 

da reação química da água da amostra com o carbureto de cálcio. A norma DNER – 

ME 52/94, preconiza os procedimentos gerais para a determinação da umidade pelo 

emprego do aparelho “Speedy”.  

Seguindo-se as orientações dessa norma: pesou-se a amostra e foi colocada 

na câmara do aparelho Speedy, logo após introduziu-se uma ampola de carbureto de 

cálcio (CaC2), juntamente com duas esferas de aço. Fechou-se o aparelho e agitou 

repetidas vezes até que as esferas quebrarem a ampola, em seguida leu-se o 

resultado do manômetro, Com o peso e o resultado do manômetro verificou-se o 

resultado da umidade na tabela do aparelho, de acordo com a Figura 16. 
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Figura 16: Execução do de Speedy Test. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com a Figura 16, esse ensaio foi realizado com o material escavado 

do ensaio de densidade in situ, para obter a umidade do material em campo e 

comparar com a umidade ótima obtida em laboratório. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

    

4.1 RESULTADO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA EM 
LABORATÓRIO 

 

4.1.1 Resultado do ensaio de granulometria 

 

O ensaio de granulometria consiste na determinação das porcentagens retidas 

em peso das diferentes frações constituintes da fase sólida do solo, pesando-se as 

quantidades retidas em cada peneira, e analisando as porcentagens passantes em 

cada peneira, como apresentado na Figura 17. 

 

 

 

Figura 17: Gráfico do resultado do ensaio de granulometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A curva da Figura 17 mostra que o solo apresentou um pequeno percentual de 

pedregulho, sendo 0,16% do material, com uma expressiva percentagem de areia, 
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93,7% e uma pequena quantidade de finos, 6,14% (silte + argila). De acordo com a 

classificação da NBR 6502/ (ABNT-1995), constatou-se que o material que compõe o 

solo é predominantemente areno silte argiloso. 

 

4.1.2 Resultado do ensaio de limite de liquidez  

 

Como complemento da caracterização física do solo, foi realizado o ensaio de 

limite de liquidez conforme a NBR 6459 (ABNT 1984). A partir dos resultados foi 

construído o gráfico apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18: Gráfico do ensaio de limite de liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

Pela análise do gráfico da Figura 18 constata-se que o limite de liquidez 

correspondente a 25 golpes é de 34,4%. 

 

4.1.3 Resultado do ensaio de limite de plasticidade 

 

O ensaio de limite de plasticidade seguiu os procedimentos da NBR 7180 

(ABNT 1984), os resultados são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 2 : Limite de Plasticidade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Com os dados da Tabela 1, foi calculado a média dos valores de umidade 

obtido para os 5 (cinco) cilindros (desconsiderando os valores em que se difere da 

média em + ou - 5%), obtendo-se o valor de plasticidade de 15,7%. 

 

4.1.4 Resultado do índice de plasticidade 

 

Os ensaios de limite de consistência do solo permitem avaliar a plasticidade do 

solo em ser moldado sem a variação de volume, sob certas condições de umidade. 

Com a diferença do valor encontrado no limite de liquidez (34,4%), o limite de 

plasticidade (15,7%), obteve-se o índice de plasticidade (IP) de 18,7%. Classificando 

o solo como muito plástico uma vez que o valor é maior que 15 (DNIT, 2006). 

 

4.1.5 Resultado do ensaio de compactação 

 

O ensaio de compactação foi realizado afim de se obter o resultado da massa 

especifica aparente seca e a umidade ótima do material de estudo, A Figura 19 

apresenta os resultados. 

Cápsula Nº 29       31      32      33       34       

Peso bruto úmido 7,80    7,90    7,90    7,50    7,40    

Peso bruto seco 7,50    7,70    7,60    7,30    7,20    
Tara da cápsula 5,65    6,20    6,10    6,00    5,90    
Peso da água 0,30    0,20    0,30    0,20    0,20    
Peso do solo 
seco

1,85    1,50    1,50    1,30    1,30    

Umidade 16,2% 13,3% 20,0% 15,4% 15,4%

LIMITE DE PLASTICIDADE:

15.67%
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Figura 19: Gráfico do ensaio de compactação. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 19, observa-se que a massa específica aparente 

máxima do solo seco, determinada pela ordenada máxima da curva de compactação, 

é de 2,016 g/cm³ e a umidade ótima de 7,78% (obtida do valor da abscissa 

correspondente, na curva de compactação, ao ponto de massa específica aparente 

máxima do solo seco).  

 

4.2 RESULTADO DE ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA – ENSAIO DE 
CBR 

 

Os dados dos ensaios de CBR, bem como os resultados da densidade 

especifica seca máxima e umidade ótima obtida em laboratório estão dispostos na 

Figura 20. 
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Figura 20: Curva ISC x Expansão x Massa especifica aparente seca. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Com os resultados do ensaio de CBR demostrados na Figura 20, foi possível 

concluir que o ISC da amostra estudada foi de 21,53, e o resultado de expansão do 

material foi de 0,84%, Segundo o DNER – ES 301 (DNER 1997), o critério 

estabelecido é de que os materiais escolhidos para camada de sub-base obtenham 

resultados de Ensaio de Capacidade de Suporte CBR (CalifornianBearing Method, 

ou ISC – Índice de Suporte Califórnia) maiores que 20% e a expansão máxima 

inferior a 1%.  

 

4.3 RESULTADO DOS ENSAIOS DE CAMPO 

 
A compactação em campo foi avaliada por meio do ensaio de Densidade 

(massa específica aparente) in situ utilizando o frasco de areia, os resultados são 

encontram-se no Quadro 1.   

Quadro 1: Resultado do ensaio de densidade in situ (método frasco de areia). 

Massa específica da areia 
(campo) 

Volume do furo 
Umidade do solo 

(campo) 
1,47 g/cm³ 1921cm³ 6,4% 

Peso do Solo úmido (campo) 
Peso do solo seco 

(campo) 
Massa específica seca 

(campo) 
4135g 3912 g 2,040g/cm³ 

Massa específica seca máxima 
(laboratório) 

Umidade ótima 
(laboratório) 

  

Expansão (%) 
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2,016g/cm³ 7,78% 

Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com a Quadro 1, a massa especifica aparente seca (campo) 

apresentou um resultado de 2,040 g/cm³, e verificou-se que a umidade ótima in-situ 

(6,4%) estava abaixo da umidade ótima de laboratório (7,78%). A faixa de desvio dos 

teores de umidade, dentro dos quais deverão se situar os resultados dos ensaios de 

controle para os solos na construção do aterro, é de ± 2%. Apesar da umidade ótima 

in-situ ter sido abaixo da umidade ótima de laboratório não houve um 

comprometimento da qualidade da compactação do solo, conforme demostrado no 

item 4.4 com os valores do grau de compactação. 

4.4 GRAU DE COMPACTAÇÃO (GC) DO SOLO 

 

 

Através do controle tecnológico firmam-se as características geológicas da 

região e as diretrizes técnicas para realização da terraplenagem, determinando-se o 

grau de compactação (GC) do solo, que é o quociente resultante da divisão da massa 

específica seca obtida, em campo pela massa específica seca máxima obtida em 

laboratório, multiplicado por 100. Como critério de controle para liberação das 

camadas de sub-base é exigido, pelo DNER – ES 138 (DNER 2009), um grau de 

compactação mínimo de 100%. Para o material analisado, obteve-se um resultado de 

101,1%, mostrando o material aplicado em sub-base possuí um grau de compactação 

em conformidade com o manual mencionado 
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 5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Por fim, este trabalho trouxe alguns resultados satisfatórios para a camada de 

sub-base estudada, confirmando que o controle tecnológico em obras de 

terraplenagem garante a qualidade da execução in loco.  

Realizou-se o ensaio de granulometria por peneiramento constatando que o 

material é um solo areno-argiloso. O ensaio de limite liquidez foi realizado para 

verificar o ponto de transição do estado plástico para o estado líquido resultando no 

valor de 34,4% no ensaio de limite plasticidade obteve-se 15,67% de teor de umidade, 

e por consequência o índice de plasticidade foi de 18,7%. No ensaio de compactação 

(proctor intermediário) realizado com o solo da jazida obteve-se um valor de umidade 

de 7,78% e densidade máxima de 2,016 g/cm³. Após o ensaio de compactação 

realizou-se o ensaio de CBR obteve-se os resultados de expansão de 0,84% e ISC 

de 21,53%. 

Após a realização dos ensaios em laboratório foi possível realizar os ensaios 

em campo, Iniciou-se pelo ensaio de densidade in-situ (método do frasco de areia), 

resultando em uma densidade aparente seca de 2,040 g/cm³. Na mesma ocasião 

realizou-se o ensaio SPEEDY TEST, obteve-se uma umidade de 6,4%.  

Constatou-se que na execução da terraplenagem de estudo foi realizado o 

controle tecnológico dos materiais por uma empresa qualificada, o resultado do grau 

de compactação (101,1%) atendeu às exigências mínimas estabelecidas pelo DNIT, 

caso o material estudado não tivesse suas características físicas e mecânicas 

exigidas pelo projeto, seria feito outro analise em outras jazidas para que possa 

conseguir as características exigidas em projeto. 

 

Com o intuito de complementar a pesquisa apresentada neste trabalho, sugere-

se:  

 

 Avaliar o custo médio das construtoras com o advento do controle tecnológico.  

 Avaliar o custo médio das empresas em que o controle tecnológico é insuficiente 

ou não executado, gerando retrabalhos e correções das patologias advindas da 

ausência do controle. 
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