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1. RESUMO 

Um importante fator dentro da Engenharia Civil é o conhecimento das 

características de um solo, pois é através disso que é possível determinar o seu 

comportamento quando submetido à carregamentos. O presente artigo tem como 

objetivo explorar o comportamento do solo em função da variação do percentual de 

finos, através da análise dos resultados do ensaio de compactação Proctor Normal, 

além disso, visa analisar a resistência das amostras do solo na sua umidade ótima, 

através da análise da curva de Força x Deformação.  O estudo apresentou por meio 

de ensaios laboratoriais de compactação e por meios da análise de outros estudos 

de casos publicados na literatura, que as amostras podem apresentar propriedades 

de solos argilosos, após uma determinada quantidade de finos, mesmo que 

compostas por uma maior porcentagem de areia. Os resultados sugerem que a 

quantidade de finos influencia diretamente a umidade ótima, ou seja, quanto maior é 

o valor de finos na amostra maior será sua umidade ótima e inversamente 

proporcional ao peso específico. 
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2. INTRODUÇÃO  

 O solo pode ser definido como um conjunto de matéria orgânica e grãos 

minerais (partículas sólidas), cujo preenchimento dos espaços vazios é ocupado por 

líquido ou gás. (DAS, 2014). Quando extraídos na natureza e os utilizados na área 

da Engenharia Civil, geralmente são misturas de argila e areia. Os materiais 

provenientes dessas misturas possuem propriedades que variam de comportamento 

em função da porcentagem de finos, cujo valor influencia na umidade e na 

densidade dos sólidos. (BOUTIN et al, 2011) 

Os solos finos possuem uma interação entre as partículas por meio de ligação 

elétrica e em função do contato da camada de água absorvida. Já os solos arenosos 

a interação é diretamente entre as partículas. Por esse motivo os solos finos 

possuem uma compressibilidade superior à da areia. (GERSCOVICH, 2019). 



As misturas de finos e areia possuem as frações granulares e finas pré-

estabelecidas para originar um solo com características necessárias para serem 

usadas na Engenharia. (ALMEIDA, 2002)  

O processo mecânico que aplica cargas ao solo, de forma rápida e repetida, 

com o intuito de diminuir o seu volume é definido como compactação. Este processo 

culmina na diminuição do índice de vazios, consequência da expulsão de ar do solo, 

tornando-o mais homogêneo e ocasionando melhorias em suas propriedades, 

aumentando sua resistência mecânica e reduzindo os recalques. (Santos, 2008) 

  

3. OBJETIVO  

Analisar, por meio das curvas de Compactação e das curvas de Força x 

Deformação, a influência da variação da porcentagem de finos em solos 

compactados e o quanto essa variação pode intervir na resistência do material. 

 

4. METODOLOGIA 

Neste trabalho, utilizou-se a mistura de dois diferentes tipos de solo, sendo o 

primeiro uma mistura de finos (partículas menores que 0,075 mm) e o segundo uma 

areia, extraídos de uma jazida localizada na cidade de Quatis-RJ.  O Ensaio de 

Granulometria por Peneiramento foi realizado por Silva e Nogueira (2017) no 

Laboratório do Centro Universitário de Barra Mansa – Campus Cicuta. Nesse ensaio 

foi classificado como fino todo material passante na peneira n° 200 (#0,075 mm). Já 

a areia foi classificada um material bem graduado.  

 As amostras utilizadas nos ensaios de compactação método de Proctor 

Normal (NBR 7182, 2016) foram preparadas em diferentes proporções dos solos, 

onde o solo fino variou em 100%, 80%, 50%, 30% e 10%.  Para as amostras entre 

50 e 100% de finos foi necessária a utilização de 24 horas para homogeneização. 

Conforme Campos e Tello (2007) para garantir que todo o material esteja 

homogeneizado por completo, é necessário deixar a amostra com solo fino, já 

úmida, em uma embalagem plástica num período de 24 horas. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma da metodologia adotada neste trabalho. 



Figura 1 – Metodologia adotada neste trabalho.

Fonte: Autores 

O ensaio de compressão simples (uniaxial) realizado com os corpos de prova 

na umidade ótima foi similar aos realizados em corpos de prova de concreto. Isso se 

justifica, pois conforme Pinheiro et al (2004), o concreto é um material de estrutura 

heterogênea e sua estrutura física é de um material com capilares pouco poroso, 

com descontinuidade de massa, que possui três estados de agregação: sólido, 

gasoso e líquido. Da mesma maneira é o solo que possui partículas sólidas e os 

vazios compostos por água e ar. Desta forma o ensaio de compressão simples, de 

eficácia comprovada em concreto, foi utilizado nos corpos de prova de solo, objetos 

do presente estudo, a fim de observar as relações da presença de finos em 

diferentes porcentagens, na resistência apresentada pelo solo, no dia seguinte a 

compactação e decorridos sete dias do processo, expostos a uma compressão de 

velocidade igual a 0,005 mm/mm.min.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A homogeneização de 24 horas para os materiais com mais de 50% de finos, 

mostrou-se importante, conforme apresentado na Figura 2. Nota-se a diferenças nas 

tonalidades dos materiais compactados, no lado esquerdo a amostra apresenta a 

compactação por Proctor Normal sem a realização desse método, por mais que seja 

eficiente a mistura da água ao solo fino não é possível obter a total homogeneização 

sem que o material fique embalado 24 horas.   

 

 

 

  



Figura 2- Solo compactado pelo método de Proctor Normal sem 24 horas de homogeneização 

(Esquerda) e com 24 horas de homogeneização (Direita)  

 

Fonte: Autores 

Após o ensaio de compactação, a amostra é pesada para obter o seu peso 

úmido. A partir desse resultado e com o volume do cilindro, calcula-se o peso 

específico seco. Conforme Caputo (2015), para fins práticos o grau ou curva de 

compactação também pode ser dada em função do peso específico aparente seco, 

que pode ser expresso pela Equação 1. 

𝛾𝑑 = 

𝑃𝑤 

𝑉𝑑

100+W
  x 100 

onde: 𝛾𝑑 = Peso específico aparente seco, 𝑃𝑤 = Peso da amostra úmida, 𝑉𝑑 = 

Volume do cilindro de Proctor e w = Teor de umidade  

Conforme a NBR 7182, a umidade do solo é responsável pela determinação 

da curva de compactação que é feita através de coordenadas cartesianas. Através 

do ensaio de Proctor no solo é possível correlacionar o teor de umidade 

(apresentada no eixo das abcissas) e o peso específico seco do solo (apresentado 

no eixo das ordenadas)  quando esse é compactado por uma energia. Com os 

pontos demarcados no plano cartesiano, a curva de compactação é traçada em 

perfil parabólico.  (ABNT, 2016)   

As amostras compactadas na umidade ótima foram submetidas à compressão 

a fim de se obter a Curva Força x Deformação, que segundo Almeida (2002), a 

mesma tem a parte inicial cuja deformação ocorre de forma proporcional à força, em 

seguida o diagrama apresenta uma curvatura após o valor que aponta a máxima 

resistência que a amostra suporta sem rompimento. Representando a resistência do 

solo à compressão na sua idade (no presente estudo, um ou sete dias).  

(1) 

 



6. RESULTADOS  

6.1 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 

Com os dados obtidos nos ensaios de Compactação e com a Equação 1, foi 

possível obter as Curvas de Compactação de cada amostra, conforme mostrado na 

Figura 3.  

Figura 3 - Curvas de Compactação das amostras 

 
Fonte: Autores 

 

A Tabela 1 mostra os resultados das Curvas de Compactação ilustrada na 
Figura 3. 

Tabela 1 - Resultados das Curvas de Compactação 

Constituição da Amostra  Umidade Ótima (%) Peso Específico Seco (g/cm³) 

100% Finos  24 1,548 

80% Finos e 20% Areia  21,4 1,605 

50% Finos e 50% Areia  13 1,908 

30% Finos e 70% Areia  11,8 1,885 

10% Finos e 90% Areia  11,5 1,816 

Fonte: Autores 

 

A comparação das curvas permite concluir que solos com maiores 

porcentagens de finos, apresentarão um maior valor de umidade ótima e menor 

peso específico. Essa propriedade, segundo Caputo (2015), está ligada a 



trabalhabilidade do solo, as amostras com maiores valores de peso específico 

aparente seco são mais trabalháveis do que os que possuem peso específico menor 

e então maior umidade. Esse fato também pode ser observado pelas seguintes 

citações (LUCIANO,2012):   

“A influência do teor de argila sobre esses atributos ocorre pela 
maior quantidade de cargas de superfície e área superficial específica 
(Meurer et al., 2000), características que, somadas à maior capilaridade dos 
solos argilosos, resultam em maior retenção de água, em comparação aos 
solos com maior teor de silte e, ou, areia (Hillel, 1998; Reichert et al., 2009).” 
(LUCIANO, 2012, p.7)  

“Contrariamente ao efeito da areia, o acréscimo do teor de argila 
reduziu a Densidade Máxima e elevou a Umidade ótima de compactação, 
onde solos com maior teor de areia possuem maior Ds, DsMáx e menor 
UOC.” (LUCIANO, 2012, p.7)  

 

Notou-se que a variação de até 30% de finos, não ocasiona muita diferença 

nos resultados de umidade ótima, levando a conclusão que a influência da areia é 

maior do que a do fino, nesses casos. Este resultado ressalta o que foi afirmado por 

Thevanaygam, 1967, onde 30% ou mais de finos estabelece o comportamento da 

matriz do solo, fazendo com que essa parcela estabeleça as propriedades e 

características. 

De acordo com o apresentado por Georgiannou et al (1990) em seu estudo é 

possível dizer que 30% de argila é capaz de mudar o comportamento do 

solo, considerando-se a mistura constituída por argila Caulim e areia do 

rio Ham na Nova Zelândia, o que  condiz com o descrito nos resultados de Zhang e 

Li (2010), no qual concluíram que quando a mistura de solo apresentar valores 

maiores que 70% de material arenoso  as características predominantes do solo 

será regida pela matriz granular, considerando nesse caso baixas 

mudanças nas propriedades do solo em relação a alteração dos teores de 

umidade.   

 

6.2 ENSAIO DE COMPRESSÃO 

A Figura 4 mostra os resultados das forças de ruptura de todas as amostras, 

após um dia de compactação, apresentando os seguintes valores: 100% finos 

(1637,4N), 80% finos (1451,3N), 50% finos (1799,9N), 30% finos (896,25N) e 10% 

finos (não resistiu ao ensaio). 

 



Figura 4- Ensaio de Compressão - 1 Dia após a Compactação 

3  
Fonte: Autores 

 
A amostra com 10% finos e 90% areia não resistiu à compressão e veio à 

ruptura antes mesmo do ensaio, isso pode ser justificado pela baixa coesão da 

mistura do solo.  

Já nas curvas de 100% e 80% de finos é possível observar que elas 

apresentam características de maior resistência as forças e menor deformação em 

relação à curva com quantidade maior de areia. Esse processo acontece devido às 

partículas de solo, tanto fina como arenosa, está se rearranjando o tempo todo antes 

do rompimento. As amostras de 10% e 30% de finos apresentam uma maior 

deformação em consideração às curvas de 100% e 80% de finos, porém seu valor 

de resistência máxima é menor em todas as amostras de um dia de preparação até 

o rompimento. A curva de 50% finos demonstra o maior valor de resistência à força 

de todas e também apresenta a maior deformação, após o seu valor de resistência 

máxima a curva se mantém retilínea até o rompimento concedendo a essa amostra 

a propriedade de ser tenaz, que é capacidade de receber uma grande quantidade de 

energia antes de romper. 

Já a Figura 5, ilustra os resultados das forças de rompimento dos solos após 

sete dias de compactação. Os valores obtidos foram: 100% finos (1047,3N), 80% 

finos (1172,7N), 50% finos (2402,8N), 30% finos (1886,9N) e 10% finos (47,206N). 

 



Figura 5- Ensaio de Compressão - 7 Dias após a Compactação 

 
Fonte: Autores 

 
Assim como no Ensaio com 1 dia de Compactação, a amostra com 10% fino 

foi a que apresentou uma menor resistência em função de sua baixa coesão. Porém 

a amostra de sete dias suportou mais ao ensaio em contrapartida a sua primeira 

amostra de apenas um dia, demonstrando nesse fato que na amostragem de sete 

dias ocorreu à interação entre finos e areia, mesmo que pequena, proporcionando 

maior resistência. 

Nesse gráfico, a curva que apresentou maior resistência à força foi a de 50% 

de finos, a sua deformação foi menor em relação às outras curvas. 

Júnior (2019) atribui a transmissão das forças na argila à dupla camada de 

água (água adsorvida), que as forças de contato não conseguem remover. Além do 

seu grande número de partículas causarem a dispersão das forças aplicadas 

reduzindo-a. Já nas areias esse contato é dado efetivamente pelos grãos. O que 

justifica os máximos valores de resistência, terem sido demonstrados pelas amostras 

de 50% finos e 50% areia, no período de um dia e também no de sete dias após a 

Compactação. Em termos de resistência essas amostras apresentaram uma 

combinação da resistência dos grãos arenosos e a dispersão e consequente 

redução da força sofrida em função do grande número de partículas do solo fino e o 

suporte dado pela água presente neles. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao avaliar as curvas de compactação geradas e analisar estudos e outros 

ensaios, notou-se e comprovou-se que o solo se comporta de acordo com as 



frações das partículas que o constituem, e que a influência dos finos é notória a 

partir dos seus 30%. Levando em consideração a análise entre as curvas de 

compactação das diferentes proporções de finos e areia é possível concluir que 

quanto maior for à quantidade de finos na amostra, maior será o valor da umidade 

ótima e menor o valor do peso específico, sendo este último diretamente ligado a 

trabalhabilidade do solo que apresenta melhores resultados quando o peso 

específico é maior e a umidade menor. Ao submeter às amostras com variáveis 

porcentagens de finos ao Ensaio de Compressão Simples foi possível notar que as 

amostras com maior porcentagem de areia apresentaram uma resistência menor um 

dia após a Compactação. Já decorridos sete dias após a Compactação esse fato se 

inverteu e as amostras com maior porcentagem de finos apresentaram quedas na 

resistência. Por fim chegou-se à conclusão de que nos dois cenários a amostra que 

apresentou maior valor de resistência foi a de 50% finos e 50% areia. O que se deve 

a combinação da resistência das partículas sólidas da areia e da força suportada 

pela coesão oferecida pelos solos finos presente na amostra. Assim, mostra-se que 

a porcentagem de finos influencia nas características e propriedades dos solos, 

sendo importante seu conhecimento. 
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