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RESUMO 

A compactação do solo é um procedimento manual ou mecânico que pretende 

solucionar e reduzir os espaços vazios do solo e, aumentar sua resistência, tornando 

o solo mais estável para qualquer tipo de construção, atrito ou cargas pesadas. Assim, 

a compactação é um importante trabalho, simples e de grande relevância que 

estabiliza o solo proporcionando a estabilidade do pavimento. No processo de 

compactação ocorre a expulsão do ar e o adensamento do solo que seria a expulsão 

de água. Dessa forma, torna-se imprescindível o estudo do solo na Avenida 

Leolpoldino de Oliveira cuja mecânica dos solos tem por finalidade, solucionar os 

problemas com relação a umidade do local. Assim, pretende-se estudar um método 

para propiciar a estabilidade do trecho pavimentado sobre diferentes tipos de 

condições encontradas no solo. Dessa maneira, o projeto de pesquisa pretende 

analisar as características físicas e mecânicas referentes a compactação com a ajuda 

das normas e ensaios contribuindo para a melhoria da instabilidade do pavimento. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo do processo geológico e mecânico na formação do solo é 

imprescindível na formação do Engenheiro Civil, assim como, as especificidades 

relacionadas ao processo de pavimentação no perímetro urbano. Dessa maneira, 

mostra-se necessário compreender também a compactação devido ao tráfego de 

veículos do Sistema BRT na avenida supracitada.  

  Dessa forma, analisar o comportamento do solo perante essas cargas e a 

relação existente entre a localização da avenida sobre um curso d’água (Córrego das 

Lages), o processo de compactação e o cálculo da umidade ótima no trecho, se torna 

fundamental para encontrar uma solução efetiva em prol de sua melhoria.  Com isso, 

a circulação de veículos é um dos mais importantes fatores para o estudo das 

características do pavimento e na previsão de sua durabilidade cujas cargas podem 

estar interligadas as patologias geradas no pavimento (FONTENELE, 2011). 

Sendo assim, torna-se essencial o estudo sobre a influência do acréscimo de 

carga no trecho pavimento procurando investigar meios para que esse problema seja 

solucionado aplicando-se conceitos relacionando à Mecânica dos Solos. Segundo 

Fontenele (2011, p.32), “as formas de deterioração de um pavimento não estão 

limitadas apenas às cargas do tráfego, elas podem surgir em função do material usado 

na estrutura, das condições ambientais etc.”  



 Por conseguinte, a referente pesquisa pretende analisar os processos que 

ocasionam tais patologias, sendo os mesmos relacionados à dinâmica geológica e o 

comportamento mecânico do solo.  

 

OBJETIVOS 

1-Entender o processo de formação geológica do solo na Avenida Leopoldino de 

Oliveira, no município de Uberaba-MG e analisar o comportamento do solo em relação 

a compactação no trecho estudado. 

2-Analisar a umidade ótima no trecho estudado e compreender a influência do 

acréscimo de carga pelo sistema BRT na compactação do solo na avenida. 

 

METODOLOGIA 

- SONDAGEM GEOLÓGICA DO LOCAL 

Realização do método em relação a locação, número de sondagens e profundidade 

deve-se atender à natureza do terreno, sendo impossível definir regras gerais. 

Abordar o processo de sondagem com retirada de amostras deformadas ou 

indeformadas no trecho estudado para analisa-las. 

 

- ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO DE AMOSTRAS DO SOLO DO LOCAL 

Analisar as amostras retiradas, deformadas ou indeformadas, para determinar as 

propriedades físicas e mecânicas como a identificação, classificação do solo, 

conservação de textura, estrutura e umidade e, observar o acondicionamento da 

amostra 

 

- ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DO TEMA 

Realizar um estudo das características do solo como a compactação, permeabilidade, 

compressibilidade, umidade ótima e acréscimo ou alívio de tensões com ajuda da 

sondagem geológica já existente ou a ser realizada, ou ainda, com a ajuda da análise 

de amostras do solo do trecho estudado. 

 

- NORMATIZAÇÃO 

Análise completa das normas técnicas a serem utilizadas no processo de 

compactação do solo como ABNT NBR 6485/80, DNER-PRO 102/97, DNER-ME 

213/94, DNER-PRO 002/94, DNER-PRO 003/94. 



- CUSTO-BENEFÍCIO 

Estudo da relação custo-benefício de um novo método de compactação do solo mais 

eficaz em comparação ao método de compactação já utilizado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Podemos constatar a necessidade da análise do solo por meio de sondagens 

geológicas já existentes ou a serem realizadas conjuntamente com as análises das 

amostras retiradas no trecho, com as normas e análises bibliográficas para determinar 

as propriedades do solo. Com o projeto em andamento, está sendo elaborado um 

cronograma de coleta e análise de dados a fim de estruturar o presente projeto de 

acordo com as especificidades determinadas pelo solo a ser estudado com intuito de 

proporcionar uma solução para o pavimento com um melhor custo benefício. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

1-Determinar as características do solo no local estudado na Avenida Leopoldino de 

Oliveira e detectar na área estudada eventuais falhas técnicas de execução. 

2-Encontrar, através de pesquisas de campo, erros na determinação da umidade 

ótima do solo e estudar as influências das cargas no solo no trecho estudado. 
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