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RESUMO 

 

Os solos moles normalmente exigem mais atenção durante os processos de 
construção civil devido as suas características de baixa resistência e alto grau de 
deformação que os classificam, quase sempre, como instáveis e podem inviabilizar 
obras. Em virtude desse cenário os solos moles devem ser tratados com a utilização 
de técnicas de compactação e adensamento da Engenharia Civil para viabilizar os 
possíveis projetos de construções. Deste modo, o objetivo central deste trabalho é 
analisar a origem, a formação e as propriedades dos solos moles destacando-se os 
possíveis problemas que podem ocorrer devido a suas características resistivas e 
caracterizar os métodos, as técnicas e equipamentos utilizados no processo de 
compactação e adensamento dos solos. Na busca das informações pertinentes ao 
assunto para que pudessem elucidar e estruturar o trabalho, a metodologia aplicada 
no presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica que cumprirá os objetivos 
propostos por meio da exposição do ponto de vista de diversos autores relacionados 
ao tema em questão e busca de dados referentes ao assunto com objetivo de explicar 
de maneira detalhada e lógica o tema proposto. Mediante ao conteúdo estudado para 
elaboração do trabalho, é possível perceber a importância do papel da Engenharia 
Civil para prevenir e evitar o colapso de estruturas. 
 

Palavras-chave: Solos Moles; Compactação; Adensamento; Engenharia Civil; 

Deformações no Solo. 
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ABSTRACT 

Soft soils usually require more attention during civil construction processes due to their 
characteristics of low resistance and high deformation that almost always classify them 
as unstable and can make works unfeasible. Because of this scenario, soft soils must 
be treated with the use of compaction and densification techniques of Civil Engineering 
to make possible the possible construction projects. Thus, the main objective of this 
work is to analyze the origin, formation and properties of soft soils, highlighting the 
possible problems that may occur due to their resistive characteristics and characterize 
the methods, techniques and equipment used in the compaction process. soil 
densification. In the search for information pertinent to the subject so that they could 
elucidate and structure the work, the methodology applied in the present work consists 
of a bibliographical revision that will fulfill the objectives proposed by means of the 
exposition from the point of view of several authors related to the subject in question 
and seeks of data related to the subject in order to explain in a detailed and logical way 
the proposed theme. Through the content studied to elaborate the work, it is possible 
to perceive the importance of the Civil Engineering role to prevent and avoid the 
collapse of structures. 
 
 
 

 

Key-words: Soft Soils; Compression; Density; Civil Engineering; Soil Deformations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de solo o classifica como um material resultante da decomposição 

de rochas, este processo é causado pela ação de agentes de intemperismo que pode 

ser constituído por processos físicos, químicos e biológicos. Os principais fatores que 

interferem na formação dos solos são: a rocha de origem, o clima, o relevo, a 

vegetação da região e o tempo de atuação destes componentes. Quanto a sua origem 

os solos podem variar entre residuais, transportados ou orgânicos e cada um deles 

possui suas próprias características, entre elas as que se destacam são cor, formato, 

resistência, consistência, densidade e formação química. 

Na área da construção civil os solos moles podem em certas situações 

representar um desafio a ser vencido para que se possa executar o projeto, estes 

solos geralmente podem ser definidos como solos de origem sedimentar, em geral 

são saturados e predominantemente argilosos. Os solos moles apresentam baixa 

resistência, alto grau de deformação, baixa permeabilidade e elevada 

compressibilidade em sua estrutura, estes fatores possivelmente estão ligados ao alto 

índice de vazios e também ao alto teor de água que caracterizam a composição destes 

tipos de solos. 

É de suma importância que antes da aprovação de um projeto de construção 

civil se estude, avalie e se faça o tratamento adequado do terreno que receberá a 

construção. Para pôr um projeto em prática é necessário descobrir e compreender a 

composição do solo onde será feita a obra, essas informações são relevantes para 

definir os profissionais, as técnicas de Engenharia Civil e os equipamentos adequados 

para preparar o terreno.  

Os solos moles, neste caso, exigem mais atenção e cuidados ainda maiores 

em virtude dos seus perfis que podem inviabilizar obras, pois possuem baixa 

resistência às cargas e são mais suscetíveis aos recalques. Logo, as técnicas de 

compactação mostram-se eficientes, visto que podem melhorar as propriedades 

mecânicas e hidráulicas do solo gerando maior estabilidade e segurança à construção 

e consequentemente um aumento na vida útil da estrutura. 

Assim como existem vários tipos de solos, existem também diversas formas de 

se compactá-los, o processo de compactação é composto por inúmeras técnicas, 

estratégias e diferentes tipos de equipamentos. Considerando-se este cenário, como 

escolher e utilizar as técnicas de compactação e adensamento para evitar possíveis 
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problemas característicos de solos moles para viabilização de obras? Em resumo, o 

tipo de obra, o solo disponível e a avaliação do engenheiro geotécnico irão ditar qual 

ou quais técnicas e equipamentos serão utilizados para que se possa executar a 

compactação do solo, deve-se ter como resultado final um terreno com capacidade 

de carga que atenda às necessidades estruturais do projeto. 

Mediante a isto, neste trabalho os objetivos foram definidos de forma geral e 

específica, como objetivo geral pretende-se analisar as técnicas de compactação e 

adensamento da Engenharia Civil em solos moles, visando o bom preparo do terreno 

para construção civil. A partir do objetivo geral foram definidos três objetivos 

específicos: demonstrar possíveis problemas dos solos moles que possam 

comprometer as obras; caracterizar as diferentes técnicas de compactação e analisar 

as técnicas mais eficientes de compactação. 

A metodologia aplicada neste trabalho consistiu em realizar uma revisão 

bibliográfica que tem como objetivo discorrer sobre os processos de compactação e 

adensamento de solos moles, visto que este conjunto de solos possui baixa 

resistência ao cisalhamento e alto grau de deformidade, tonando-se necessário a 

aplicação de diferentes técnicas da engenharia civil para o tratamento do terreno. Para 

se atingir este objetivo será descrito o ponto de vista de diversos autores sobre o 

assunto abordado, além de livros serão utilizados artigos acadêmicos, publicações em 

revistas especializadas, sites entre outras possíveis fontes relacionadas ao conteúdo 

do presente estudo. 
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2. SOLOS MOLES, CARACTERÍSTICAS E SUAS ADVERSIDADES 

2.1 A ORIGEM E FORMAÇÃO DOS SOLOS SEGUNDO A MECÂNICA DOS 

SOLOS 

Por definição, a Mecânica dos Solos é o estudo que analisa o comportamento 

dos maciços terrosos quando tensões são aplicadas, como exemplo: na aplicação de 

cargas nas fundações, quando as tensões são aliviadas durante escavações e 

perante o escoamento de água nos vazios localizados entre os grãos que compõem 

o solo. É uma ciência da qual o Engenheiro Civil precisa estudar e compreender para 

desenvolver e executar corretamente os seus projetos, muito do que se conhece hoje 

é atribuído aos estudos de Karl Terzaghi que é reconhecido como o fundador da 

Mecânica dos Solos. (PINTO, 2006) 

2.1.1 Solos formados por intemperismo e meteorização 

De acordo com a Mecânica dos Solos, quando as rochas sofrem processos de 

intemperismo ou meteorização formam-se os solos. Os solos podem resultar por 

desintegração mecânica quando o processo ocorre através de agentes como a água, 

temperatura, vegetação e vento. São formados, deste modo, os pedregulhos e areias, 

os siltes e, em condições especiais, as argilas. Estes solos são respectivamente 

classificados como solos de partículas grossas, intermediárias e finas. (CAPUTO, 

1988) 

Os solos também podem resultar por decomposição química, entende-se como 

o processo em que ocorre a modificação mineralógica ou química das rochas de 

origem. O principal agente, nesse caso, é a água e os mecanismos mais importantes 

de ataque são a carbonatação, a oxidação, a hidratação e os efeitos químicos 

ocasionados pela vegetação. As argilas são o último produto desse processo de 

decomposição. (CAPUTO, 1988) 

Esses processos de desintegração mecânica e decomposição química 

normalmente atuam simultaneamente, um deles poderá ter predominância sobre o 

outro de acordo com o local e as condições climáticas presentes. Portanto, o solo é 

uma função da rocha-mãe e dos diferentes agentes de alteração. Os que mantiveram 
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uma evidente macroestrutura herdada da rocha de origem designam-se por solos 

saprolíticos. (CAPUTO, 1988) 

2.1.2 Solos residuais, sedimentares e orgânicos 

Os solos residuais são aqueles que se encontram no mesmo local que se 

originaram, ou seja, permaneceram próximo da rocha-mãe. Para que se formem os 

solos residuais a velocidade de decomposição da rocha deve ser maior do que a 

velocidade de remoção dos agentes externos. Quanto os solos residuais se 

apresentam em camadas com graus de intemperismos decrescentes, tona-se 

possível identificar as camadas: solo residual maduro, saprolito e a rocha alterada. 

(CAPUTO, 1988) 

Solos sedimentares ou transportados: são os solos que sofrem com a ação de 

agentes transportadores, esses agentes podem ser caluvionares (transportados pela 

gravidade), eólicos (transportados pelo vento), aluvionares (transportados pela água) 

e glaciares (transportados pelas geleiras). As texturas desses solos podem variar de 

acordo com os agentes transportadores juntamente com a distância pela qual eles 

foram transportados. (CAPUTO, 1988)  

Os solos orgânicos são originados pela decomposição que ocorre após o 

apodrecimento de matérias orgânicas, sejam de natureza animal, vegetal ou pela 

mistura de ambos. (CAPUTO, 1988) 

Solos orgânicos– originados da decomposição e posterior apodrecimento de 

matérias orgânicas, sejam estas de natureza vegetal (plantas, raízes) ou animal. Os 

solos orgânicos são problemáticos para construção por serem muito compressíveis. 

Em algumas formações de solos orgânicos ocorre uma importante concentração de 

folhas e caules em processo de decomposição, formando as turfas (matéria orgânica 

combustível). (LACERDA, 2016) 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS DE ACORDO COM A ENGENHARIA CIVIL 

De acordo com Hachich et al. (1996), são várias as formas de se classificar os 

solos, mas sob a perspectiva da Engenharia Civil torna-se mais usual a classificação 

em função das características dos grãos que compõem os mesmos, nessa 

classificação forma-se grupos que apresentam comportamentos semelhantes.  A 
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análise das características das partículas é realizada levando-se em consideração 

dois fatores: o tamanho dos grãos e as características dos argilo minerais. 

“O objetivo da classificação dos solos, sob o ponto de vista de engenharia, é 

o de poder estimar o provável comportamento do solo, ou pelo menos, o de 
orientar o programa de investigação necessário para permitir a adequada 
análise de um problema”. (HACHICH, et al., 1996) 

2.2.1 Análise Granulométrica 

A análise granulométrica normalmente é dividida em duas fases: peneiramento 

e sedimentação. No peneiramento se obtém a “porcentagem que passa”, através da 

relação entre o peso do material que passa em cada uma das peneiras e o peso seco 

da amostra. A sedimentação tem como objetivo determinar a granulometria das 

partículas que são muito finas, visto que elas passam por todas as peneiras. Após se 

obter o resultado da análise dos grãos pode-se traçar a curva granulométrica dos 

solos. (HACHICH, et al., 1996) 

A complexidade da constituição mineralógica das argilas impede que delas se 

obtenha um índice que, de modo direto, represente a sua participação no 

comportamento dos solos. De modo indireto, sua ação é indicada pelo seu 

desempenho com distintos teores de umidade. (HACHICH, et al., 1996) 

2.2.2 Os Limites de Atterberg 

Segundo Hachich et al. (1996), Casagrande, em 1932, adaptou para a 

mecânica dos solos um procedimento que foi proposto por Atterberg, em 1911, esse 

procedimento objetivava definir os teores de umidade característicos da mudança de 

estado do solo, de líquido, quando muito úmido, passando para plástico, semi-sólido 

e sólido na medida em que o teor de umidade diminui. Estes teores de umidade foram 

segmentados e definidos como Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade e Limite de 

Contração, como apresenta a figura 1 abaixo: 
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Figura 1 - Variação da consistência dos solos com a umidade 

 

Fonte: Hachich (1996) 

 

A mudança de consistência do solo em com a diminuição da umidade ocorre 

de forma gradual, os limites estabelecidos servem para demonstrar as diferenças 

entre os diversos solos de forma padronizada. O Limite de Liquidez é caracterizado 

como o teor de umidade do solo com o qual uma abertura nele feita, numa concha, 

requer 25 golpes para se fechar. O Limite de Plasticidade é adotado como o menor 

teor de umidade com o qual se consegue moldar um cilindro com 3 milímetros de 

diâmetro e o Limite de Contração indica a umidade correspondente ao volume de água 

necessário para preencher os vazios do solo quando seco ao ar. (HACHICH, et al., 

1996) 

Ainda segundo a análise de Hachich et al. (1996), comparando-se o Limite de 

Liquidez e o Limite de Plasticidade, a diferença se encontra na faixa de umidade na 

qual o solo se comporta de forma plástica, diante disso denomina-se essa faixa como 

IP (Índice de Plasticidade). Este índice, juntamente com o LL (Limite de Liquidez), são 

os índices considerados nos sistemas de classificação dos solos. O índice de grupo é 

uma grandeza que classifica os solos relacionando a base granulométrica com os 

limites de Atterberg, são segmentados da seguinte forma: solos granulares; solos 

lateríticos; solos finos; solos residuais e transportados; aterros e solos compactados 

e por fim os solos orgânicos. 
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2.3 SOLOS MOLES 

Dentre uma grande variedade de classes, grupos e tipos de solos, cada um 

deles com suas características, considera-se solos moles ou de baixa consistência os 

solos finos, como os siltes argilosos e alguns tipos de argilas. Além da granulometria 

fina, os solos para serem considerados moles devem ter a sua consistência avaliada, 

a consistência pode ser avaliada pelo NSPT e pelo ensaio de compressão simples. 

(GUIMARÃES, 2003) 

Massad (2010) afirma, em primeiro plano, que antes de se apresentar alguns 

dos mais importantes parâmetros dos solos moles, para fins de projeto, tona-se 

necessário abordar sobre a origem de sua formação, uma vez que ao se conhecer os 

dados referentes às suas origens pode-se compreender melhor suas propriedades. 

Solos moles são solos sedimentares que possuem baixa resistência à 

penetração, os valores do SPT (Standard Penetration Test) são inferiores ou iguais a 

quatro golpes, uma porcentagem da argila imprime características de solo 

compressível e coesivo. Os solos moles, em geral, são argilas moles, siltes argilosos 

e areias argilosas fofas de deposição recente, ou seja, formadas durante o 

Quaternário. Existem também outros tipos de solos moles, como por exemplo os solos 

moles de origem fluvial e os solos moles de origem marinha. (MASSAD, 2010) 

2.3.1 A origem dos solos moles 

Na formação das argilas moles quaternárias, os ambientes de deposição 

costumam variar bastante, do fluvial até o costeiro, eles se diferenciam por meio da 

deposição (água doce, salgada ou salobra); pelo processo de deposição (fluvial ou 

marinho); ou ainda pelo local de deposição (várzeas ou planícies de inundação, 

praias, canais de mar etc.) A deposição depende da litologia (estudo especializado 

em rochas) da área de erosão, do seu clima e da forma de transporte dos sedimentos. 

Os depósitos sedimentares distinguem-se entre si de acordo com essas condições 

ambientais, elas variam no espaço e no tempo. (MASSAD, 2010) 

Para Massad (2010), os solos moles de origem fluvial, denominados aluviões, 

formaram-se por deposição de sedimentos nas planícies de inundação ou várzeas de 

rios, ou seja, foram formados em regiões que alagam durante as cheias dos rios. A 

decantação dos sedimentos mais finos (argilas e siltes) ocorre durante as cheias dos 
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rios nas partes mais baixas da planície, neste processo as camadas de argilas 

depositadas podem ressecar e consequentemente sobreadensar. Esse tipo de 

formação gera um solo com camadas verticais heterogêneas, forma-se, também, uma 

heterogeneidade horizontal nas camadas do solo causadas pelas curvas acentuadas 

dos rios que são móveis e descrevem sinuosas curvas entre si, através de um trabalho 

constante de escavação e deposição com predominância de materiais finos. Pode-se 

observar na figura 2 a seguir camadas de solo mole de origem fluvial: 

 

Figura 2 - Seção geológica do rio Pinheiros, São Paulo (campus da 

USP) 

 

Fonte: Massad (2010) 

 

Observa-se nessa imagem a distribuição errática dos aluviões em uma seção 

geológica. Massad (2010) 

Os solos moles de origem marinha foram formados por pelo menos dois ciclos 

de sedimentação que ocorreram no Quaternário, um deles no Pleistoceno e o outro 

no Holoceno, entremeados por um processo erosivo muito intenso, durante a última 

glaciação do globo, cujo máximo ocorreu há cerca de 15 mil anos. No decorrer desses 

períodos o nível do mar sofreu diversas alterações, com isto dois tipos de sedimentos 

diferentes surgiram, o primeiro deles é conhecido como Formação Cananeia e foi 

depositado entre 100 mil e 120 mil anos atrás, é argiloso (argilas transicionais) ou 

arenoso (areias transgressivas). O segundo teve a sua formação mais recente, entre 

7 mil e 5 mil anos atrás, formou-se os sedimentos holocênicos que preencheram 
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lagunas e baías, surgiu então a designação de Sedimentos Fluviolagunares e de 

Baías (SFL). São sedimentos marinhos que se formam dos sedimentos da Formação 

Cananeia, areias e argilas. (MASSAD, 2010) 

2.3.2 Índice de Resistencia a Penetração (Nspt) 

Segundo Teixeira (1974), siltes argilosos e argilas podem ser classificados em 

função do NSPT (nº de golpes necessários para penetração no solo dos últimos 30 

cm do amostrador padrão no ensaio SPT – Standard Penetration Test), conforme 

mostra o quadro 1: 

 

Quadro 1: Consistência das argilas 

 
Fonte: Teixeira (1974) 

 

Constata-se, desta maneira, que os solos moles são siltes argilosos ou argilas 

que apresentam NSPT menor ou igual a 4 golpes. 

2.3.3 Ensaio de Compressão Simples 

Conforme considera Das (1985), o ensaio de compressão simples pode definir 

a consistência das argilas, o quadro 2 a seguir correlaciona a resistência com a 

consistência das argilas: 
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Quadro 2: Ensaio de Compressão Simples: resistência x consistência 

 
Fonte: Das (1985) 
 

Das (1985) explica que o termo qu representa a tensão última atuante no solo 

(quando este valor é dividido pelo coeficiente de segurança, obtém-se a tensão 

admissível no solo ou taxa de trabalho). 

2.4 RECALQUES 

Recalques são deformações no solo que surgem quando o mesmo é submetido 

a uma determinada carga. Quando não previstos os recalques acarretam em danos 

às estruturas que estiverem presentes no local, esses danos podem gerar uma série 

de problemas, a começar de grandes custos com reparos e até mesmo graves 

acidentes e a condenação da construção. (LEIROS, 2017) 

Os recalques quase sempre irão acontecer, dependendo do projeto a ser 

executado, quando se trabalha com essas deformações é importante atentar-se que 

cada solo se comportará de uma maneira diferente, em virtude da sua composição, 

de suas propriedades e das tensões que nele forem aplicadas. Em resumo os 

recalques podem ser classificados em três tipos de acordo com o processo pelo quais 

se originam, vale ressaltar que os diferentes tipos de recalques podem ocorrer ao 

mesmo tempo. (DAS, 2011) 

2.4.1 Recalque Imediato 

Das (2011) afirma que o recalque imediato é uma consequência da deformação 

elástica do solo, não ocorrendo qualquer variação no teor de umidade deste. É gerado 

pela reorganização das partículas quando elas forem submetidas a um carregamento, 
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e sua ocorrência é bem rápida, quando comparado aos outros recalques. As equações 

utilizadas para determinar o recalque imediato são baseadas na teoria da elasticidade. 

A seguir, a figura 3 apresenta dois exemplos de recalques imediatos: 

 

Figura 3 - Distribuição das cargas na incidência do recalque imediato 

 

Fonte: Pinto (2006) 

2.4.2 Recalque por adensamento primário 

Quando um solo compressível, normalmente uma argila saturada, é submetido 

a uma tensão ocorre o recalque por adensamento primário. A princípio a tensão 

aplicada eleva a pressão neutra, isso ocasiona a expulsão de água das aberturas do 

solo e a gradativa elevação da tensão efetiva no mesmo momento em que a 

poropressão se dissipa.  Com a saída de água do interior do solo, acontece redução 

do índice de vazios, diminuindo assim o volume do solo e aumentando a sua rigidez 

como resultado. O recalque por adensamento primário geralmente é demorado por 

causa da baixa permeabilidade dos solos em que ocorre. (LEIROS, 2017) 

Na avaliação da magnitude dos recalques por adensamento ocorridos em uma 

estipulada formação, devem ser identificadas as condições que possuem relação ao 

seu estado temporal de tensão efetiva. Se em nenhum momento for submetida à 

pressão superior à pressão geostática atual, é denominada normalmente adensada, 

quando não, é denominada pré-adensada. (TERZAGHI, PECK, 1962 apud BRANDI, 

2004) 
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2.4.3 Recalque por adensamento secundário 

Segundo Das (2011), o recalque por adensamento secundário é observado 

normalmente após o adensamento primário, pois ocorre após a dissipação da pressão 

neutra. O “Recalque por compressão secundária, observado em solos coesivos 

saturados e resultado do ajuste plástico do tecido do solo é uma forma adicional de 

compressão que ocorre sob tensão efetiva constante”. Esse processo costuma ser 

lento, tão quanto, o processo de adensamento primário e pode em alguns casos ser 

mais importante que este, quando se tratam de solos orgânicos e inorgânicos 

altamente compressíveis, mas possui menor significância em argilas inorgânicas 

sobreadensadas, onde a compressão secundária possui índices bem pequenos. 

2.5 EFEITO DOS RECALQUES NAS CONSTRUÇÕES 

2.5.1 Recalque total ou absoluto 

Cunha (2009) afirma que o recalque ocorre em todos os pontos da fundação 

praticamente da mesma maneira, toda a construção desce como um corpo rígido, a 

estabilidade vertical e horizontal é mantida e a estrutura geralmente não sofre danos. 

Neste tipo de recalque os danos normalmente surgem na estética, nas ligações de 

água e esgoto, nos cabos enterrados e no acesso de veículos. A seguir, a figura 4 

indica este tipo de recalque: 

 

Figura 4 - Recalque total 

 

Fonte: Cunha (2009) 
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2.5.2 Recalque diferencial relativo 

De acordo com Cunha (2009), os recalques diferenciais ocorrem, em geral, com 

um valor constante de distorção angular (rotação de toda a construção como se fosse 

um bloco único), este tipo de distorção normalmente ocorre em estruturas muito 

rígidas. Os danos variam de acordo com a magnitude dos recalques, podem atingir a 

estética, as tubulações, o prumo das paredes, o elevador, a estrutura, entre outros. A 

seguir, a figura 5 indica este tipo de recalque: 

 

Figura 5 - Recalque diferencial relativo 

 

Fonte: Cunha (2009) 

2.5.3 Distorção angular ou recalque diferencial específico 

Ainda de acordo com Cunha (2009), a distorção angular, nesta situação, 

influencia diretamente na proporção dos danos causados, ou seja, quanto maior a 

distorção, maiores serão os danos. A estrutura poderá sofrer fissuramento, redução 

do cobrimento de armadura, deformações nas vigas e lajes, trincas nas alvenarias e 

diversas outras patologias. A seguir, a figura 6 indica este tipo de recalque: 
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Figura 6 - Distorção angular 

 

Fonte: Cunha (2009) 

2.6 CLASSIFICAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR RECALQUES 

Os danos considerados estéticos são aqueles que afetam apenas o visual da 

obra, ou seja, não comprometem sua funcionalidade e estabilidade, possíveis 

exemplos são as fissuras em alvenarias de vedação e os pequenos desaprumos 

provocados por rotação de corpo rígido. (ALVES, 2006) 

Os danos funcionais podem ser considerados aqueles que afetam o uso da 

edificação, como exemplo pode-se considerar os problemas ao abrir e fechar de 

portas e janelas, problemas com elevadores e a quebra de tubulações de esgoto. 

(ALVES, 2006)  

Os danos estruturais, considerados os mais perigosos, afetam diretamente os 

elementos da estrutura, podem causar até o colapso da construção. São exemplos 

desses tipos de danos as trincas em cintas, vigas, pilares e na alvenaria podendo 

evoluir para rachaduras ou fendas em algumas situações. (ALVES, 2006) 

2.7 EFEITO TSCHEBOTARIOFF 

Ao construir-se um aterro sobre solo mole são provocados deslocamentos na 

massa do solo, isso faz com que as fundações localizadas dentro deste campo de 

atuação dos deslocamentos sofram carregamento lateral. (DNER, 1998) 

As sobrecargas que atuam de forma assimétrica em relação as estacas 

impulsionam tensões e deformações no solo, tanto na vertical, quanto na horizontal. 
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Por sua vez, as estacas constituem uma restrição à deformação do solo e como 

consequência são sujeitas aos esforços dessa restrição. (Velloso, Lopes, 2010) 

Segundo Cintra e Aoki (2010), para estacas que foram cravadas em solos 

adensáveis, principalmente para obras em que possa haver a ocorrência de 

sobrecargas unilaterais, como o típico caso de aterros em acesso a pontes, de galpões 

industriais e de armazéns graneleiros. 

Sakamoto (2018) afirma que, dado este cenário, o fenômeno em questão é 

denominado efeito tschebotarioff, recebeu este nome por ter sido descrito 

detalhadamente pela primeira vez por um pesquisador chamado Gregory P. 

Tschebotarioff, em 1962. Na literatura feita por ele, indica-se o termo estacas passivas 

sob esforços horizontais para estacas sujeitas a esse tipo de solicitação. A figura 7 a 

seguir demonstra as cargas geradas pelo efeito: 

 

Figura 7 - Efeito tschebotarioff 

 

Fonte: DENER (1998) 

 

Pode-se observar na figura acima o fenômeno tschebotarioff causado pela 

construção de um aterro que impulsionou a movimentação de massa do solo local. 
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3. COMPACTAÇÃO DE SOLOS: MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E 

EXECUÇÃO 

3.1 INTRODUÇÃO À TÉCNICA DE COMPACTAÇÃO 

Em um projeto de construção podem existir muitas etapas a serem cumpridas, 

nelas existem alguns processos que devem ser executados para que se atenda às 

necessidades da obra de modo que tudo esteja de acordo com o que foi estabelecido 

pelo projetista. 

Uma destas etapas é a compactação do solo, que nada mais é do que um 

processo mecânico ou manual que tem o objetivo de diminuir o volume de vazios do 

solo. Na compactação é realizada a expulsão do ar contido no solo, já no 

adensamento expulsa-se a água do solo, esse processo pode durar centenas de anos 

dependendo do solo e do método utilizado. Desta forma, o terreno irá se tornar mais 

estável e resistente. (CAPUTO, 1988) 

De acordo com Caputo (1988), a compactação é uma simples operação, mas 

que possui grande importância pelos seus efeitos que contribuem para a estabilidade 

de maciços terrosos e se relaciona diretamente com os possíveis problemas de 

pavimentação e barragens de terra. Esta operação visa melhorar as características 

do solo, mas não apenas em relação a resistência (melhora a estabilidade dos taludes; 

aumenta a capacidade de suporte), mas, também contribui bastante em aspectos 

como a permeabilidade (reduz a tendência do solo em absorver água) e a 

compressibilidade (reduz o recalque). 

Segundo Pinto (2006), um solo quando é transportado e depositado para se 

construir um aterro, normalmente fica em um estado que pode ser descrito como fofo 

e heterogêneo, neste estado o solo possui baixa resistência e alto grau de 

deformidade, podendo variar de acordo com o local. A compactação visa 

principalmente dois aspectos, um deles é o aumento de contato entre os grãos e o 

outro é tornar o aterro mais homogêneo. Com isto, diversas propriedades do solo 

podem melhorar após a diminuição do índice de vazios e o aumento da densidade. 

Pinto (2006) afirma que diversas são as obras civis que exigem o estudo e o 

preparo do solo em que serão empregadas, o processo de compactação, portanto, é 

utilizado frequentemente para atender as solicitações do projeto. Algumas aplicações 

como: os aterros compactados na construção de barragens de terra, de estradas ou 
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na implantação de loteamentos; o solo de apoio de fundações diretas; os terraplenos 

(backfills) dos muros de arrimo; os reaterros das valas escavadas a céu aberto e os 

retaludamentos de encostas naturais podem ser citadas como exemplos de obras de 

solo compactado. 

3.2 O INÍCIO DA TÉCNICA DE COMPACTAÇÃO 

O início da técnica de compactação é creditada ao engenheiro norte-americano 

Ralph Proctor, pois ele publicou em 1933 algumas de suas observações sobre a 

compactação de aterros e mostrou que ao se aplicar uma certa energia de 

compactação, seja por meios mecânicos ou manuais, a massa específica resultante 

varia de acordo com o teor de umidade que o solo estiver no momento. (PINTO, 2006) 

Pinto (2006) destaca que, quando se compacta um solo com alto teor de 

umidade, obtém-se melhores resultados, visto que a água lubrifica as partículas 

fazendo com que elas deslizem de forma mais fácil, deste modo, as partículas se 

acomodam em um arranjo mais compacto. Já o solo com baixa umidade possui muito 

atrito entre as partículas, logo, não se consegue uma redução significativa no volume 

de vazios. As quantidades de partículas do solo e de água na compactação 

permanecem as mesmas, a massa específica aumenta pelo fato de ocorrer a 

eliminação do ar do solo, como resultado diminui-se o índice de vazios. Esse processo 

pode ser observado na figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 - Antes e depois da compactação do solo 

 

Fonte: Rocha (2014) 
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3.3 A COMPACTAÇÃO EM LABORATÓRIO 

A compactação em laboratório é um processo pelo qual tornou-se possível 

obter precisos resultados do ambiente de campo, em diferentes situações e por 

diversos métodos, de forma mais fácil e econômica, visto que o processo em campo 

é mais caro e demorado. Crispim (2007) afirma que a compactação de corpos de 

prova em laboratório pode ser realizada principalmente por quatro vias. 

A compactação por impacto ou dinâmica pode ser caracterizada pela ação da 

queda de um soquete; a compactação estática ocorre quando se exerce uma pressão 

constante sobre o solo, em uma pequena velocidade; a compactação por 

amassamento é caracterizada pela ação de golpes de um pistão com mola no solo, a 

compactação é iniciada pela parte inferior da camada; a compactação por vibração 

pode ou não ser realizada com sobrecarga sobre a camada de solo a ser compactada, 

aplicando-se vibração ao conjunto. (CRISPIM, 2007) 

3.3.1 O ensaio de compactação dinâmica 

O ensaio de Ralph Proctor ou ensaio normal de compactação foi padronizado 

no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 7182/1986). Na última 

revisão desta norma, foram apresentadas diversas alternativas para a realização do 

ensaio. Em primeiro plano será descrita a norma, de acordo com seus aspectos 

principais, correspondente ao ensaio original, geralmente é a mais empregada. 

(MASSAD, 2010) 

Preliminarmente a amostra de solo deve ser seca ao ar e destorroada. Em 

seguida, o ensaio é iniciado acrescentando-se uma quantidade de água que faça com 

que o solo fique com aproximadamente 5% de umidade abaixo da umidade ótima. 

Com um pouco de experiência, qualquer operador é capaz de perceber manuseando 

a amostra de solo se ele está abaixo ou acima da umidade ótima, geralmente está um 

pouco abaixo ou bem próxima do limite de plasticidade. (MASSAD, 2010) 

Segundo a ABNT (1986), a seção 4.1 da NBR 7182/1986 descreve que as 

energias de compactação utilizadas no ensaio são classificadas como: normal, 

intermediária e modificada. Em geral, elas se diferenciam pelo número de golpes 

aplicados em cada camada, o tipo de soquete utilizado e a quantidade de camadas. 
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Na figura 9 a seguir, pode-se observar os dois tipos de soquetes utilizados nos 

ensaios, o soquete pequeno e o soquete grande: 

 

Figura 9 - Soquetes utilizados no ensaio de compactação 

 

Fonte: Lacerda (2016, p. 56) 

 

Observa-se nessa imagem os dois soquetes utilizados no Ensaio de Proctor 

Normal e no Ensaio de Proctor Modificado. (ABNT, 1986) 

O Ensaio de Proctor Normal utiliza o soquete pequeno que possui 2,5 kg, é feito 

de metal e é munido de um dispositivo de controle de altura de queda de 30,5 cm, 

com ele são realizados 26 golpes. A ABNT (1986) informa que o cilindro pequeno 

utilizado no ensaio apresenta volume útil de 1000 cm3, suas medidas são: 10 cm de 

diâmetro interno e 12,7 cm de altura e seu colarinho dispões da mesma medida de 

diâmetro interno e altura de 5 cm. 

O Ensaio de Proctor Modificado utiliza o soquete grande que também é feito de 

metal, com ele são realizados 55 golpes, esse soquete possui 4,536 kg e seu 

dispositivo de controle de altura de queda é de 45,7 cm. A ABNT (1986) informa que 

o cilindro grande apresenta volume útil de 2085 cm3, suas medidas são: 15,24 cm de 

diâmetro interno e 11,43 cm de altura sendo 6,35 cm a altura de espaçador metálico 

e colarinho de mesmo diâmetro com altura de 5 cm. A figura a seguir representa 

ambos os cilindros: 
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Figura 10 - Cilindro pequeno (Cilindro Proctor) e Cilindro Grande 

(Cilindro CBR) 

 

Fonte: Lacerda (2016) 

 

De acordo com a ABNT (1986), as energias de compactação podem ser 

divididas em normal, intermediária e modificada. O quadro 3 a seguir exibe as 

características pertencentes a cada energia: 

 

Quadro 3: Energias de compactação 

 
Fonte: ABNT (1986) 
 

Tornou-se possível observar nesse quadro a descrição dos ensaios para cada 

energia de compactação de acordo com o número de camadas e do uso do soquete. 

(ABNT, 1986) 
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3.4 TEOR DE UMIDADE ÓTIMA 

Em conformidade com Massad (2010), durante o processo de compactação em 

solos que a umidade não é muito elevada o ar saí com facilidade por se encontrar em 

pequenos canais interligados, esses canais geralmente são chamados de canalículos. 

Quando o teor de umidade é maior, a redução do atrito causada pela água e os 

pequenos canais de ar geram um peso específico aparente seco maior. A quantidade 

de ar expulso do solo durante o processo de compactação varia de acordo com o teor 

de umidade presente, em níveis mais elevados de saturação o ar fica ocluso (envolto 

por água), em virtude disso, a compactação não consegue mais expulsá-lo. Desta 

forma, existe, portanto, para a energia aplicada, um certo teor de umidade, que foi 

denominado como umidade ótima, a qual conduz a um peso específico seco máximo. 

A seguir, a figura 11 ilustra essa relação: 

 

Figura 11 - Relação entre umidade ótima e o peso específico seco 

máximo 

 

Fonte: Massad (2010) 

 

A abscissa representada na figura anterior que corresponde ao ponto do peso 

específico seco máximo é chamada de teor de umidade ótima, determina-se então 

que é a melhor umidade para que se possa compactar o solo e atingir a maior 

resistência. (MASSAD, 2010) 
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Pinto (2006) afirma que quando um solo está com o teor de umidade abaixo da 

ótima, ao se aplicar uma maior energia de compactação provoca-se, como 

consequência, o aumento da densidade seca do solo. Quando o teor de umidade está 

acima da umidade ótima um maior esforço de compactação pouco ou nada provoca 

no aumento da densidade do solo, uma vez que não consegue expulsar o ar dos 

vazios, isso além de ocorrer nos ensaios também pode ocorrer no campo. A seguir a 

figura 12 ilustra este comportamento: 

 

Figura 12 - Curvas de compactação de um solo com energias distintas 

 

Fonte: Pinto (2006, p. 83) 

 

Conclui-se nessa figura, pelo comportamento relatado no parágrafo anterior, 

que uma energia maior de compactação leva a uma maior densidade seca máxima e 

uma menor umidade ótima. Logo, a curva de compactação se posiciona para cima e 

para esquerda. (PINTO, 2006) 

Quando se insiste na passagem de equipamentos compactadores quando o 

solo está muito úmido pode ocorrer um fenômeno conhecido pelos engenheiros como 

borrachudo: durante a passagem do equipamento o solo se comprime, logo após a 

passagem o solo volta a se dilatar como se fosse uma borracha. O que se comprime, 

neste caso, são as bolhas de ar ocluso. (PINTO, 2006) 
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3.5 A ESTRUTURA DOS SOLOS COMPACTADOS 

A estrutura dos solos compactados varia de acordo com dois fatores: a energia 

de compactação aplicada e a umidade do solo no momento da compactação. Para 

um determinado esforço de compactação, os solos propendem a ser mais floculados 

(estrutura com arranjo desordenado de partículas) quando compactados no ramo seco 

do que no ramo úmido da curva de compactação. Pode-se observar na figura 13 a 

seguir que o solo no ponto “A” é mais floculado do que no ponto “C”. Considerando-

se o mesmo índice de vazios, geralmente, o solo com estrutura floculada possui mais 

resistência do que o mesmo solo em estado disperso. (SOUZA JUNIOR, 2005) 

 

Figura 13 - A estrutura de solos compactados, a Teoria de Lambe 

 

Fonte: Pinto (2006, p. 86) 

 

Notou-se nessa figura que para maiores umidades o índice de repulsão entre 

as partículas do solo aumenta, e a compactação, neste caso, orienta posicionando-as 

paralelamente, isso resulta em uma estrutura dita dispersa. Para o mesmo teor de 

umidade, quanto maior a energia de compactação aplicada, maior será o grau de 

dispersão. (PINTO, 2006) 
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3.6 MÉTODOS DE COMPACTAÇÃO EM LABORATÓRIO 

Existem diversos métodos que podem ser utilizados para executar o processo 

de compactação de solos, em cada um deles, provavelmente, poderão ser obtidos 

diferentes resultados para um mesmo tipo de material. Pode-se, de mesmo modo, 

obter resultados diferentes utilizando-se o mesmo método de compactação em solos 

com características geotécnicas diferentes. Com tudo isso, conclui-se que o tipo de 

solo, o método de compactação a ser utilizado, o esforço de compactação e o teor de 

umidade do solo irão influenciar e compor os resultados do processo de compactação. 

(ESSINGMANN JR, 1978 apud SOUZA JUNIOR, 2005) 

Em um laboratório, são utilizados com mais frequência os seguintes métodos 

de compactação: compactação dinâmica ou por impacto; compactação estática ou por 

pressão; compactação por pisoteamento ou por amassamento e compactação por 

vibração. Quando esses métodos são aplicados em um determinado tipo de solo eles, 

quase sempre, geram diferentes resultados, seja nas propriedades ou na estrutura do 

material que se compacta. (SOUZA JUNIOR, 2005) 

Supõe-se que os métodos de compactação utilizados em laboratório 

reproduzam condições semelhantes às de campo, entretanto em diversos casos 

torna-se difícil chegar a um resultado claro e satisfatório. Alguns fatores associados 

aos métodos de compactação aplicados em laboratório influenciam diretamente nesse 

processo, são eles: a quantidade e a espessura das camadas, o tipo de equipamento 

e seus procedimentos de utilização, o esforço de compactação aplicado, a umidade e 

o tipo de solo. De acordo com o esforço de compactação aplicado, existe, para cada 

um dos métodos utilizados, apenas uma relação entre a densidade e o teor de 

umidade. (RODRIGUEZ E MEJIA, 1976 apud SOUZA JUNIOR, 2005) 

3.7 A COMPACTAÇÃO NO CAMPO 

Segundo Massad (2010), o processo de compactação no campo é composto 

por uma série de atividades, para que elas sejam executadas, em resumo, torna-se 

necessário: o estudo do local, métodos e estratégias, profissionais qualificados, 

equipamentos, entre outras coisas. Todo o processo deve ser realizado com base no 

projeto e respeitando-se as solicitações das normas técnicas, as atividades vão desde 

a escolha da área de empréstimo de solo até a compactação propriamente dita.  
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A compactação no campo segundo Lacerda (2016), em geral, utiliza os 

mesmos critérios que são seguidos da compactação em laboratório, a energia de 

compactação pode ser aplicada por meio de três esforços diferentes: pressão, impacto 

e vibração ou por uma combinação deles. Geralmente combina-se os processos de 

pressão e vibração, dado que quando o método de vibração é utilizado isoladamente 

mostra-se pouco eficiente, a pressão o auxilia diminuindo, com maior eficácia, o 

volume de vazios do solo. A figura 14 representa os três métodos isoladamente: 

 

Figura 14 - Meios de aplicação da energia de compactação 

 

Fonte: Machado (2017) 

 

A figura 14 mostra a aplicação da energia de compactação de três maneiras 

diferentes, os esforços foram ilustrados em ordem decrescente de duração das 

tensões impostas. (MACHADO, 2017) 

A escolha da área de empréstimo de solo não é tão simples, alguns fatores 

devem ser analisados como a distância, o volume de solo disponível e os tipos de 

solos e suas características geotécnicas. Em primeiro plano muitos solos podem ser 

utilizados, entretanto, a umidade natural do solo da área de empréstimo deve ser 

analisada para evitar altos gastos no acerto da umidade, visto que o solo precisa estar 

em um estado de umidade ótima para que se torne possível obter a resistência 

máxima após a compactação. (PINTO, 2006) 

O transporte e espalhamento do solo segundo Pinto (2006) deve atender a 

alguns critérios, a espessura da camada de solo solto a ser espalhado deve ser 
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proporcional a espessura final de solo compactado que é, em geral, de 15 a 20 cm, 

essas são as medidas que os equipamentos normalmente atingem. O tipo de solo irá 

definir a espessura da camada de solo a ser espalhado, geralmente 22 a 23 cm de 

solo solto resultam em camadas de aproximadamente 15 cm de solo compactado. 

Massad (2010) afirma que o acerto da umidade do solo pode ser realizado por 

irrigação ou aeração, esse procedimento é feito em função dos critérios de 

compactação, ou seja, do desvio de umidade em relação a ótima preestabelecido pelo 

projetista. A homogeneização do solo pode ser realizada por revolvimento mecânico, 

busca-se com a homogeneização a distribuição da umidade quando for necessária, e 

também o destorroamento do solo, se necessário.  

Ainda de acordo Massad (2010), na compactação propriamente dita os 

equipamentos que serão utilizados precisam ser definidos de acordo com o tipo de 

solo e suas características geotécnicas. Os rolos vibratórios são aplicados, em 

especial, em solos granulares. Os rolos pneumáticos são recomendados para 

diversos tipos de solos, mas seu peso e a pressão dos pneus devem ser adaptados 

para cada situação. Os rolos pé-de-carneiro são recomendados para solos argilosos, 

pois nas primeiras passadas penetram na camada e atingem a parte inferior da 

mesma, desta maneira evita-se que uma placa superficial se forme e reduza a ação 

do equipamento em profundidade. Os soquetes manuais ou ‘’sapos mecânicos podem 

ser utilizados para o reaterro de pequenas valas. A seguir a tabela 4 especifica alguns 

detalhes relacionados ao uso dos equipamentos: 

 

Tabela 1 - Equipamentos de Compactação 

 

Fonte: Massad (2010, p. 154) 
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Para que se haja um controle de compactação no campo é necessário 

descobrir o teor de umidade e o peso específico seco do solo compactado no campo. 

A determinação do teor de umidade pode ser realizada pelo método da estufa, pelo 

speedy moisture test e pelo método da frigideira. A determinação do peso específico 

pode ser realizada pelo método do frasco de areia e pelo método do cilindro cortante. 

(MACHADO, 2017) 

Machado (2017) afirma que existem outros métodos que são considerados 

mais eficientes para realizar o controle de compactação no campo, entretanto, eles 

não costumam ser muito utilizados por se tratarem de métodos que necessitam de um 

conhecimento teórico mais elaborado quando comparado aos outros que são 

considerados mais simples, são eles: o método de hilf, o método das famílias de 

curvas de compactação e  o método das relações empíricas determinadas com base 

em estudos estatísticos.  

Segundo os critérios preestabelecidos pelo DNER (1996), a frequência do 

controle de compactação pode ser realizada da seguinte forma: para cada 1000 m3 

de solo compactado deve-se analisar a densidade e o teor de umidade do solo; para 

as camadas finais o controle de densidade e umidade pode ser realizado a cada 100 

m de extensão, alternando no centro e nos bordos. 

3.8 A ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO 

Solos coesivos são preponderantemente formados por partículas finas e muito 

finas (siltes e argilas), levando-se em consideração o nível de coesão entre os grãos 

presentes nesses tipos de solos indica-se a utilização de rolos pé-de-carneiro e 

também de rolos conjugados. (LACERDA, 2016) 

Os solos granulares possuem pouca ou nenhuma coesão entre os grãos, 

existe, no entanto, atrito interno entre os grãos. Esses solos são formados 

preponderantemente por pedras, pedregulhos, cascalhos, areais, ou seja, partículas 

grandes, são altamente permeáveis e indica-se o uso de rolo liso vibratório. 

(LACERDA, 2016) 

Os solos misturados são compostos por solos coesivos e solos granulares em 

diversas porções, não apresentam características predominantes de nenhum dos dois 

solos que os formam, neste caso indica-se o uso de rolo pé-de-carneiro vibratório para 
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realizar a compactação. Indica-se para os solos compostos por mistura de argila, silte 

e areia o uso de rolo pneumático com rodas oscilantes e para qualquer outro tipo de 

solo é indicado o rolo pneumático pesado com pneus de grande diâmetro e largura. 

(LACERDA, 2016) 

3.9 EFEITO DA COMPACTAÇÃO SOBRE AS PROPRIEDADES DOS SOLOS 

COESIVOS 

A compactação pode gerar variações na estrutura dos solos coesivos, entre os 

possíveis resultados de variações de estrutura podem ser destacadas as alterações 

de condutividade hidráulica (medida da facilidade de percolação da água pelo solo), 

compressibilidade e resistência. (DAS, 2011) 

Após a realização de ensaios de permeabilidade que utilizaram amostras que 

foram compactadas com diversos níveis de umidade, mas utilizando-se em todas um 

mesmo esforço de compactação pode-se concluir que a condutividade hidráulica 

diminui com o aumento do teor de umidade, acima do teor de umidade ótimo a 

condutividade hidráulica apresenta um ligeiro aumento. A condutividade hidráulica, 

quando se encontra em valor alto no lado seco da região de teores de umidade ótimos 

resulta da orientação aleatória das partículas de argila, a qual cria poros maiores. 

(DAS, 2011) 

Quando um solo é compactado no lado úmido da região de teores ótimos sob 

baixa pressão, ele é mais compressível que um solo compactado no lado seco da 

região de teores ótimos. Uma possível explicação para este cenário é que as 

partículas das amostras compactadas no lado seco da região de teores ótimos tendem 

a ser orientadas para a direção normal à sua direção de aplicação, em virtude disso o 

espaço entre as partículas de argila é simultaneamente reduzido, já as amostras 

compactadas no lado úmido da região de teores ótimos não sofrem uma mudança 

considerável com a pressão, ou seja, a pressão meramente reduz o espaço entre as 

partículas de argila. Sob alta pressão a tendência é que ocorra exatamente o oposto, 

entretanto, sob pressões muito altas tona-se possível obter resultados de estruturas 

iguais. (DAS, 2011) 

Das (2011) afirma que, em geral, os solos argilosos quando compactados com 

o teor de umidade de moldagem acabam tendo como resultado a redução de sua 

resistência e quando compactados com o teor de umidade aproximadamente ótimo a 
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perda de resistência é ainda maior. Essas variações significam que, ao compactar-se 

duas amostras que possuam o mesmo peso específico seco, uma no lado seco e outra 

no lado úmido da região dos teores ótimos de umidade, a amostra que apresentará 

maior resistência será a compactada no lado seco (a que tem estrutura floculada).   

Diversos pesquisadores propuseram explicações teóricas  sobre a forma da 

curva de compactação de solos coesivos, Guedes de Melo (1985), por exemplo, 

afirmou que a compactação de solos pode envolver diversos aspectos, sendo eles: 

fenômenos de superfície, capilaridade, pressões osmóticas, poropressões de ar e de 

água, além de conceitos de tensão efetiva, tensão de cisalhamento e 

compressibilidade. (GUEDES DE MELO, 1985 apud CRISPIM, 2007) 

3.10 MÁQUINAS DE COMPACTAÇÃO MAIS UTILIZADAS EM CAMPO 

O processo de compactação no campo, em grande parte, é realizado por rolos 

compactadores, esses equipamentos podem trabalhar os solos de diferentes formas 

e com variados níveis de energia de compactação, o resultado poderá variar de acordo 

com diversos fatores, entre eles o tipo de equipamento e o solo no qual ele será 

utilizado. Os quatro tipos mais comuns de rolos compactadores são: rolo compactador 

liso (ou de tambor liso), rolo compactador de pneus de borracha, rolo compactador 

pé-de-carneiro e o rolo compactador vibratório. (DAS, 2011) 

Para Das (2011) os rolos compactadores de tambor liso são adequados para 

serem utilizados em provas de carga de subleitos de estradas e para operações de 

acabamento em aterros com solos arenosos ou argilosos. Esse tipo de equipamento 

oferece pressões de contato com o solo de 310 a 380 kN/m2, embora sejam 

considerados muito eficientes os rolos compactadores de tambor liso não são 

considerados adequados para serem utilizados em camadas de solo mais espessas, 

uma vez que não conseguem produzir valores altos de peso específico nesse tipo de 

situação. A figura 15 a seguir exibe um dos tipos de rolo compactador de tambor liso: 
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Figura 15 - Rolo compactador de tambor liso 

 

Fonte: TRB (2006) 

 

Nessa figura pode-se observar um exemplo de utilização do rolo compactador 

de tambor liso do tipo tandem durante o processo de compactação de uma camada 

asfáltica. (SOTOMAYOR, 2008)  

Segundo Das (2011), os rolos compactadores de pneus de borracha em muitos 

pontos são considerados melhores que os rolos compactadores de tambor liso por 

geralmente serem mais pesados, seu eixo principal possui entre quatro e seis pneus 

que são separados por pequenos espaços entre cada um deles. A pressão de contato 

que esse tipo de rolo exerce sobre o solo pode variar de 600 a 700 kN/m2 e a cobertura 

é de cerca de 70% a 80%. Assim como o rolo compactador de tambor liso os rolos 

compactadores de pneus de borracha podem ser empregados na compactação de 

solos arenosos ou argilosos, seu processo de compactação é composto por aplicação 

de pressão e movimento de amassamento. Em seguida a figura 16 exibe um rolo de 

compactação de pneus de borracha durante o processo de compactação de uma 

estrada: 
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Figura 16 - Rolo compactador de pneus de borracha 

 

Fonte: Sotomayor (2008) 

 

A figura procedente exibe a utilização de um rolo compactador pneumático de 

4 pneus durante o processo de compactação de uma camada asfáltica. 

(SOTOMAYOR, 2008) 

 Ainda de acordo com Das (2011) os rolos compactadores pé-de-carneiro 

são mais eficientes na compactação de solos argilosos, estão equipados com 

tambores com várias projeções, cada projeção atinge uma área que pode variar entre 

25 e 85 cm2. Esse tipo de rolo exerce sobre o solo uma pressão que vara entre 1.400 

e 7.000 kN/M2. Em primeiro plano, durante a compactação no campo, as primeiras 

passagens compactam a parte inferior da camada, em uma etapa posterior as porções 

intermediária e superior da camada são compactadas. A seguir a figura 17 demonstra 

um exemplo prático da aplicação do rolo compactador abordado nesse parágrafo. 

 



 44 

Figura 17 - Rolo compactador pé-de-carneiro 

 

Fonte: Sotomayor (2008, p. 39) 

 

Observa-se nessa imagem a utilização do rolo compactador pé-de-carneiro 

compactando uma das camadas de solo de uma estrada. (SOTOMAYOR, 2008) 

Para solos granulares os rolos compactadores vibratórios demonstram-se 

muito eficientes. Das (2011) afirma que os mecanismos vibratórios podem ser 

equipados em rolos compactadores pé-de-carneiro, lisos e de pneu de borracha para 

que sejam aplicadas vibrações no solo, em geral, essas vibrações são produzidas por 

presos giratórios excêntricos. A seguir a figura 18 exibe um dos tipos de rolos 

compactadores vibratórios mais empregados em obras: 

 

Figura 18 - Rolo compactador vibratório de tambor liso 

 

Fonte: Armac (2017) 
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Considerando-se a figura 18 Antunes (2017) explica que, quanto menor for a 

partícula, maior será a frequência necessária para movimenta-la. Se a compactação 

for realizada em solos de granulometrias maiores, o uso de equipamentos maiores se 

faz mais eficiente para se obter baixas frequências e forças de compactação maiores.  

Das (2011) complementa que, para a compactação de solos granulares em 

áreas limitadas as placas vibratórias manuais são uma opção eficiente, podem ser 

encontradas em versões leves e versões pesadas que podem variar de 50 a 800 

quilos. Essas placas também podem ser instaladas em outras máquinas, essa junção 

a proporciona a capacidade de abranger mais áreas. 

3.11 FATORES QUE AFETAM A COMPACTAÇÃO NO CAMPO 

Para o cálculo do peso específico de compactação do solo em campo, alguns 

importantes fatores devem ser considerados, visto que eles possuem relação direta 

com o resultado, são eles: a área onde a pressão será aplicada, a intensidade da 

pressão aplicada pelo equipamento, o tipo de solo, a espessura da camada e o teor 

de umidade. Esses fatores são relevantes porque influenciam no impacto causado no 

solo pela pressão, o nível de pressão decresce com a profundidade, ou seja, a pressão 

sobre as camadas inferiores será menor do que a pressão sobre as camadas 

superiores, isso acaba resultando na redução do grau de compactação do solo. (DAS, 

2011) 

Durante o processo de compactação, o número de passagens do rolo 

compactador afeta o peso específico seco do solo. Com o número de passagens do 

rolo compactador o peso específico seco de um determinado solo, para um 

determinado teor de umidade, aumenta até certo valor, quando esse valor é 

ultrapassado o peso continua aproximadamente constante. Em grande parte dos 

casos um peso específico seco máximo economicamente viável é obtido com cerca 

de 10 a 15 passagens do rolo compactador. (DAS, 2011) 

3.12 DETERMINAÇÃO DO PESO ESPECÍFICO UTILIZADO EM CAMPO 

É de suma importância que se verifique se o peso específico determinado foi 

alcançado quando o processo de compactação é realizado no campo. O método 

nuclear, o método do frasco de areia e o método do balão de borracha se destacam e 
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incluem-se entre os procedimentos padrões para a determinação do peso de 

compactação no campo. (DAS, 2011) 

3.12.1 Método Nuclear 

Conforme Das (2011) explica, o método nuclear é frequentemente utilizado 

para determinar o peso específico do solo em campo, os densímetros nucleares atuam 

em furos escavados ou na superfície, esse tipo de equipamento mede, por unidade 

de volume, o peso de solo úmido e o peso da água existente em uma unidade de 

volume do solo. Subtraindo-se o peso da água do peso específico úmido do solo como 

resultado se obtém o peso específico seco do solo compactado. A figura 19 em 

seguida ilustra o procedimento: 

 

Figura 19 - Densímetro Nuclear 

 

Fonte: Oliveira (2007, p. 79) 

3.12.2 Método do frasco de areia 

A ABNT (1986) determina que o método do frasco de areia constitui-se de um 

frasco de plástico ou vidro com um funil com registro feito de metal situado em seu 

topo. Inicialmente o frasco é preenchido com areia Ottawa uniforme seca de 

densidade já conhecida, após isso deve-se pesar o frasco cheio de areia com o funil, 

em seguida posiciona-se uma bandeja com um orifício no centro no solo que já foi 

compactado, a bandeja deve ser limpa. Em continuidade um furo de aproximadamente 

15 cm é escavado com a utilização de uma marreta e uma talhadeira através do orifício 
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localizado no centro da bandeja, o furo e o orifício devem ter o mesmo diâmetro, o 

solo do furo escavado é retirado e pesado, seu teor de umidade poderá ser 

determinado com o aparelho Speedy ou outro método que possibilite determinar a 

umidade no local, isso permitirá descobrir a massa do solo seco. Após a realização 

do furo, o frasco de areia será posicionado de cabeça para baixo e encaixado no 

orifício da bandeja metálica, o registro responsável por abrir ou fechar o frasco deverá 

ser aberto e após a passagem da areia o registro é novamente fechado, em seguida 

pesa-se o frasco de areia. Dessa forma, poderá ser possível obter o volume do furo 

feito no solo, o volume será calculado através da diferença entre a massa já conhecida 

da areia do frasco que foi depositada no furo e a massa do solo anterior que foi 

escavado do furo. Tendo-se em mãos os valores da massa do solo seco e o volume 

do furo, será possível calcular a massa específica seca do solo e com isso os 

resultados de campo e do laboratório podem ser comparados e o grau de 

compactação do solo poderá ser determinado. A seguir a figura 20 demonstra o 

procedimento: 

 

Figura 20 - Método do frasco de areia 

 

Fonte: Almeida (2005, p. 66) 

 

Pode-se observar na figura 20 o frasco de areia, o funil com registro, a bandeja 

metálica e a cavidade escavada. 
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3.12.3 Método do balão de borracha 

Almeida (2005) afirma que o procedimento adotado no método do balão de 

borracha é semelhante ao procedimento do método do frasco de areias, escava-se 

um furo de teste no solo, em seguida o solo contido no furo que foi escavado deve ser 

retirado para que se determine o seu peso úmido e o teor de umidade. Na próxima 

etapa do procedimento deve-se instalar o aparelho no rebaixo da bandeja, abrir o 

registro, acionar a bomba de borracha para produzir pressão sobre a água até que o 

nível na proveta fique constante, isso indicará que o balão de borracha cheio de água 

ocupou por completo a cavidade escavada, em seguida o registro deve ser fechado e 

os dados da leitura do aparelho devem ser anotados. No final do procedimento, o 

registro deverá ser aberto novamente, a posição da bomba de borracha deverá ser 

invertida acionando-a para que produza pressão na parte interna da proveta até que 

o balão volte para o interior da proveta. Por fim, o peso específico seco do solo poderá 

ser obtido através da aplicação de equações que utilizarão os valores obtidos no 

procedimento. A seguir a figura 21 enfatiza o procedimento: 

 

Figura 21 - Método do balão de borracha 

 

Fonte: Almeida (2005, p 70) 

 

Observa-se na figura 21 a proveta de vidro com protetor metálico, o balão de 

borracha e a bomba de borracha que são utilizados durante a execução do método 

do balão de borracha para obtenção do peso específico seco do solo. 
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4. TÉCNICAS MAIS EFICIENTES PARA VIABILIZAR OBRAS SOBRE SOLOS 

MOLES 

 

Tratando-se de solos moles, as técnicas de consolidação, tratamento ou 

melhoramento de solos são, muitas vezes, de suma importância para obras sobre este 

tipo de terreno que é, quase sempre, instável em razão das suas características 

geotécnicas. A substituição do solo e a construção de aterros mostram-se, neste caso, 

muito eficientes para viabilizar obras. (MASSAD, 2010) 

4.1 MÉTODOS CONSTRUTIVOS DE ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

4.1.1 A escolha do método construtivo de aterro 

Diversos fatores estão associados a escolha de um método construtivo 

adequado para a construção de aterros sobre solos moles, entre eles os custos 

envolvidos, o prazo, as características geotécnicas e a utilização da área incluindo a 

vizinhança devem ser considerados para a escolha do método. Alguns desses 

métodos, quando empregados, protegem as construções de recalques, outros 

contemplam o controle de estabilidade, a maioria deles atua das duas formas. 

(ALMEIDA E MARQUES, 2014) 

Em prazos curtos por exemplo, técnicas como as de aterros convencionais ou 

de aterros sobre drenos verticais (itens A,B,C,D,M e K,L respectivamente da figura 22)  

se tornam inviáveis, nessa situação os aterros leves ou os aterros sobre elementos 

de estacas (itens E e F,G,H respectivamente da figura 22) se tornam mais viáveis para 

atender as solicitações do projeto, entretanto, essas opções possuem custos mais 

elevados. (ALMEIDA E MARQUES, 2014) 

Almeida e Marques (2014) como exemplo de restrição de espaço abordam a 

inviabilização do uso de bermas em vias urbanas (item B da figura 22), a geometria 

dos aterros e as características do solo demonstram ser fatores que variam bastante, 

nessa situação os autores destacam que para cada caso deve-se analisar a melhor 

opção de metodologia construtiva a ser aplicada.  

Segundo Almeida e Marques (2014), em camadas de solos moles de até 4 m 

de espessura, com a utilização de dragas ou escavadeiras, faz-se possível realizar a 

substituição de solos moles, este processo resume-se na retirada total ou parcial 
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desses solos. Em primeiro plano deve-se fazer um aterro de conquista do terreno, 

através dele as maquinas e equipamentos poderão adentrar na área e executar a 

escavação na área determinada pelo projeto. Esse procedimento resulta na 

diminuição ou eliminação dos possíveis recalques e no aumento do fator de segurança 

quanto à ruptura. A seguir os itens L e J da figura 22 ilustram o método de substituição 

abortado nesse parágrafo: 

 

Figura 22 - Métodos construtivos de aterros sobre solos moles 

 

Fonte: Almeida e Marques (2014, p. 2) 

 

A figura 22 acima exibe os itens abordados nos parágrafos anteriores 

relacionados aos métodos construtivos de aterros sobre solos moles e de substituição 

desses solos. 

Considerando-se a baixa capacidade de suporte das camadas superficiais de 

solos moles os equipamentos utilizados para escavar devem ser leves de acordo com 

Almeida e Marques (2014), a escavação pode ser realizada por nichos, entretanto, 

dessa maneira o processo se torna mais demorado. Em solos considerados muito 

moles o aterro das pistas de acesso de entrada e saída de equipamentos e materiais 

que trafegam no local sofre, quase sempre, com recalques contínuos em decorrência 

das sobrecargas impostas. A seguir a figura 23 demonstra as etapas da substituição 

de solo mole: 

 



 51 

Figura 23 - Sequência executiva de substituição de solo mole 

 

Fonte: Almeida e Marques (2014, p. 3) 

 

Observa-se na figura 23 a sequência executiva do processo de substituição de 

solo mole, os pontos A e B representam a escavação e a retirada de solo mole, os 

pontos C e D demonstram o preenchimento da cava e, por fim, o ponto E mostra a 

fase final da substituição. 

4.1.2 Aterro de ponta 

Aterro de ponta pode ser caracterizado como descreve Almeida e Marques 

(2014) como o avanço de uma ponta de aterro em cota mais elevada que a do aterro 

projetado, que empurra e expulsa uma parcela da camada mole do solo através de 

ruptura do solo de fundação argilosa, que possui baixa resistência, deixando em seu 

lugar o aterro embutido. O desconfinamento frontal e lateral do aterro de ponta facilita 

o processo de expulsão de parte da camada mole de solo. Esse método construtivo 

pode ser empregado aos arredores da área de interesse que será confinada por meio 

de diques, como pode ser observado na figura 24, que permitem que se execute nessa 

área aterros com espessuras maiores. Se houver uma espessura de solo mole 

remanescente maior do que a desejada, deve-se aplicar sobrecarga temporária para 

a eliminação de recalques construtivos. 
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Figura 24 - Processo de execução do aterro de ponta 

 

Fonte: Almeida e Marques (2014) 

 

A figura procedente ilustra uma planta composta por etapas de execução do 

aterro de ponta sobre a área confinada por diques. 

4.1.3 Aterro convencional com sobrecarga temporária 

O aterro convencional consiste naquele que é feito sem o uso de sistemas de 

controle de estabilidade ou de recalque. Em geral, o aterro é executado com o uso de 

sobrecarga temporária (figura 25), o objetivo principal é aumentar a velocidade dos 

recalques primários e neutralizar parcialmente ou totalmente os recalques 

secundários. Dois fatores são considerados importantes para que o processo funcione 

na prática: o coeficiente de adensamento do solo mole deve ser relativamente alto ou 

a camada de solo deve ser delgada. (Almeida e Marques 2014) 
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Figura 25 - Aterro convencional com sobrecarga 

 

Fonte: Bohrer (2014) 

4.1.4 Construção em etapas 

Dependendo das condições de estabilidade do solo mole afirma Almeida 

(1996), pode ou não ser possível a construção de um aterro em uma única etapa. No 

entanto, para argilas com baixa resistência ao cisalhamento não drenada, pode ser 

necessária uma avaliação sobre a redução da altura do aterro. Nesse caso, se a 

redução da altura do aterro não for possível, o alteamento do mesmo poderá ser 

realizado por etapas, permitindo, ao longo do tempo, o ganho de resistência da argila. 

Em complemento, o DNER (1998) afirma que geralmente a construção de 

aterros por etapas pode implicar longos períodos construtivos em solos de 

permeabilidade baixa, mesmo nos casos em que o coeficiente de adensamento 

vertical do solo seja alto e a camada de argila mole seja pouco espessa, a obra pode 

durar anos, ou seja, pode acarretar em prazos que inviabilizam o projeto. O uso 

conjugado dessa técnica com drenos e sobrecarga temporária a torna mais eficiente 

e acelera o adensamento do solo. A seguir, a figura 26 exibe a técnica abordada nesse 

parágrafo: 
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Figura 26 - Construção de aterro por etapas 

 

Fonte: Bohrer (2014) 

4.1.5 Bermas de equilíbrio 

De acordo com o DNER (1998) as bermas de equilíbrio têm como principal 

função o aumento da segurança em relação a ruptura, visto que elas diminuem a 

inclinação média dos taludes do aterro e, consequentemente, promovem um aumento 

das forças estabilizantes. A quantidade de material de aterro necessário e a 

disponibilidade de área lateral à obra podem ser considerados os principais fatores 

que definem a viabilidade da utilização de bermas de equilíbrio. A seguir a figura 27 

exibe as bermas de equilíbrio: 

 

Figura 27 - Bermas laterais 

 

Fonte: Bohrer (2014) 
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4.1.6 Aterros reforçados 

Em geral, os geossintéticos, de acordo com Almeida (1996), são considerados 

reforços utilizados na interface aterro-fundação. Quando há restrições quanto as 

medidas das bermas de equilíbrio ou simplesmente para reduzir volumes de 

terraplanagem os geossintéticos mostram-se eficientes. Podem ser citadas como 

vantagens da utilização de geossintéticos a distribuição uniforme das tensões ao solo 

de fundação e o aumento da segurança quanto a ruptura do aterro (durante o processo 

executivo e nas fases posteriores de adensamento). A figura 28 ilustra o aterro 

reforçado. 

 

Figura 28 - Aterro reforçado 

 

Fonte: Bohrer (2014) 

4.1.7 Drenos verticais 

Os drenos verticais pré-fabricados ou geodrenos consistem na combinação da 

drenagem vertical com a radial. Os drenos verticais são cravados no solo, como pode 

ser observado na figura 29, esse processo é executado com grande produtividade, 

são normalmente utilizados com a técnica de sobrecarga. Os drenos verticais incluem-

se entre as técnicas mais utilizadas na aceleração ou diminuição de recalques. 

(ALMEIDA E MARQUES, 2014) 
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Figura 29 - Aterro sobre drenos verticais 

 

Fonte: Bohrer (2014) 

4.2 TRATAMENTO DE SOLOS MOLES ATRAVÉS DE JET GROUTING 

Para Nogueira (2010) a técnica de jet grouting é considerada eficiente para 

quase todos os tipos de solos, sem restrições granulométricas. Essa técnica consiste 

na aplicação de um jato de calda de cimento no solo por meio de alta pressão e em 

alta velocidade. A técnica forma “in situ” colunas de solo - cimento através da mistura 

entre a calda de cimento injetada e a estrutura do solo que foi desagregada durante a 

aplicação do jato. As colunas de solo – cimento modificam as características resistivas 

do solo causando maior resistência e deformabilidade e permeabilidade adequadas. 

A figura 30, a seguir, demonstra o procedimento da técnica na prática. 

 

Figura 30 - Equipamento de instalação do jet grouting 

 

Fonte: Hussin (2006) 



 57 

4.3 TRATAMENTO DE SOLOS MOLES ATRAVÉS DE VIBROCOMPACTAÇÃO 

A técnica de vibrocompactação é utilizada para tratar, em grandes 

profundidades, os solos de baixa capacidade de suporte, ou seja, a técnica objetiva 

estabilizar os solos moles por intermédio da criação de colunas formadas por material 

granular, que são produzidas pelas estacas vibrantes e pesadas que penetram no 

maciço terroso. A vibrocompactação aumenta a densidade e a resistência dos solos 

moles, além disso reduz a compressibilidade deles. (PHEAR E HARRIS, 2008 apud 

NOGUEIRA, 2010) 

Segundo Hussin (2006), a técnica de vibrocompactação trata os solos de 

diferentes formas, de acordo com suas características geotécnicas. Para solos 

coesivos recomenda-se a vibrossubstituição, neste caso, é utilizada a aplicação de 

material granular compactado, visto que esse material é importante para 

reestruturação do solo de baixa capacidade de suporte. A seguir a figura 31 demonstra 

o procedimento de execução de vibrocompactação: 

 

Figura 31 - Esquema geral da solução de vibrocompactação 

 

Fonte: Quinalia (2009) 

 

Observa-se na imagem anterior as fases de execução da técnica de 

vibrocompactação numeradas de um a quatro respectivamente: penetração, 

compactação, adição de material e acabamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Torna-se evidente portanto no presente trabalho, de acordo com os conceitos 

e definições da Mecânica dos Solos e sob o ponto de vista da Engenharia Civil, que 

os solos moles, em geral, estão sujeitos a sofrer deformações como os diferentes tipos 

de recalques e a fenômenos como o efeito tschebotarioff quando forem submetidos 

às cargas advindas das construções. Essas modificações na estrutura do solo podem, 

além de modificar o cenário, inviabilizar obras e causar sérios problemas as 

construções já existentes sobre terrenos que não foram devidamente preparados. 

Evidenciou-se, por meio desses motivos, que se faz necessário a utilização de 

diferentes técnicas da Engenharia Civil que em resumo possuem como objetivo 

principal melhorar as características resistivas do solo através da redução dos níveis 

de ar e de água presentes no terreno. Constatou-se que os métodos e equipamentos 

utilizados no processo de compactação dos solos variam em função dos resultados 

obtidos em ensaios de campo e laboratoriais que definem as características 

granulométricas e resistivas do solo para que se torne possível a escolha das técnicas 

mais eficientes. 

As técnicas de construção de aterros sobre solos moles ou a retirada parcial ou 

total deste tipo de solo mostraram-se muito eficientes para consolidar, tratar ou 

melhorar o solo. O tempo de execução e o custo final do processo de compactação 

destacam-se como os principais fatores para a escolha do método adequado. Torna-

se claro, portanto, que o importante processo de compactação e adensamento de 

solos moles que visa viabilizar obras e prevenir o colapso de estruturas é, e deverá 

continuar sendo objeto de estudo da Mecânica dos Solos em conjunto com 

profissionais geotécnicos com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas, diminuir o tempo 

e os custos de realização de todo o procedimento visto que as características 

resistivas não apenas dos solos moles, mas também de outros tipos de solos quando 

não melhoradas podem acometer as estruturas e causar como consequência graves 

acidentes. 
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