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Resumo 

O presente trabalho é dedicado ao estudo de solos para aplicações em Geotecnia e 

pretende-se avaliar a possibilidade de se estabelecer uma relação entre a condutividade 

hidráulica e as características de compactação ótima de um solo, nomeadamente a 

baridade, bem como compreender a variação da condutividade com o grau de compactação 

de diferentes tipos de solo. 

O trabalho teve como  principais objetivos: i) analisar e correlacionar resultados obtidos em 

ensaios Proctor com a classificação geotécnica de solos, bem como ii) avaliar a 

aplicabilidade do infiltrómetro de minidisco para se medir a condutividade hidráulica não 

saturada de solos sujeitos a compactação Proctor. 

Como metodologias utilizou-se os ensaios de compactação Proctor e o Infiltrómetro de 

Minidisco para a medição da condutividade hidráulica insaturada. 

Na parte da correlação dos teores em água ótimos com a classificação geotécnica conclui-

se que, em cada grupo de classificação obteve diferentes resultados, pois a grande 

diferença entre estes grupos de classificação é a granulometria. A granulometria influência 

na compactação dos solos, em que solos arenosos apresentam baridade seca máxima 

elevada e um teor em água baixo resultando assim numa curva de compactação fechada. 

Em solos siltosos observou-se que apresentavam uma baridade seca máxima intermédia e 

um teor em água ótimo intermédio resultando assim numa curva de compactação 

intermédia. 

Na parte da condutividade hidráulica insaturada, conclui-se que nas diferentes 

compactações a condutividade hidráulica insaturada, Ki, diminui com o aumento da 

baridade seca máxima, existindo assim uma relação entre a condutividade hidráulica 

insaturada e a compactação. A compactação diminui a macroporosidade e as ligações entre 

os macroporos dos solos, consequentemente à medida que a compactação aumenta as 

linhas de fluxo tendem a passar pelos microporos e a definir trajetos mais tortuosos. Deste 

modo, Ki vai diminuindo á medida que a compactação aumenta. 

 

Palavras-chave: caracterização geotécnica de solos, compactação dos solos, teor em água 

óptimo, condutividade hidráulica. 
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Abstract 

The present work is dedicated to the study of soils for applications in Geotechnics and it is 

intended to evaluate the possibility of establishing a relationship between hydraulic 

conductivity and the optimum compaction characteristics of a soil, namely the barity, as well 

as understanding the variation in conductivity with the degree of compaction of different 

types of soil.  

The work had as main objectives: i) to analyze and correlate results obtained in Proctor tests 

with the geotechnical classification of soils, as well as ii) to evaluate the applicability of the 

minidisk infiltrometer to measure the unsaturated hydraulic conductivity of soils subject to 

Proctor compaction. 

As methodologies, Proctor compaction tests and the Minidisc Infiltrometer for the 

measurement of unsaturated hydraulic conductivity. 

In the part of the correlation of the optimum water content with the geotechnical 

classification, it is concluded that, in each classification group, it obtained different results, 

because the great difference between these classification groups is the granulometry. The 

granulometry influences soil compaction, in which sandy soils have high maximum dry 

density and a low water content, thus resulting in a closed compaction curve. In silty soils it 

was observed that they had an intermediate maximum dry density and an optimum 

intermediate water content, thus resulting in an intermediate compaction curve. 

In the part of unsaturated hydraulic conductivity, it is concluded that in the different 

compactions the unsaturated hydraulic conductivity, Ki, decreases with the increase of the 

maximum dry barity, thus existing a relationship between the unsaturated hydraulic 

conductivity and the compaction. Compaction decreases macroporosity and the connections 

between soil macropores, consequently as compaction increases, flow lines tend to pass 

through micropores and define more tortuous paths. In this way, Ki decreases as compaction 

increases. 

 

Keywords: geotechnical characterization of soils, soil compaction, optimum water content, 

hydraulic conductivity. 
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1. Introdução 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio, do Mestrado em Geologia da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto, foi elaborado o presente relatório subordinado ao tema 

“Estudo de solos para Aplicações em Geotecnia”.  
O estágio decorreu na empresa Senqual, Lda., com sede em Vila Nova de Gaia, a qual 

trabalha no setor da Indústria da Construção Civil e Obras públicas. A Senqual presta 

serviços de consultoria e de controlo de qualidade. Entre eles destacam-se os seguintes 

serviços:  

• controlo da qualidade global em Obras Públicas e de Construção Civil;  

• controlo de terraplanagens e pavimentos: ensaios de caracterização de solos, tout-

venants, agregados, misturas betuminosas;  

• controlo de betões: caracterização dos componentes, estudo de composições, 

controlo de produção e ensaios de identidade;  

• peritagem e pareceres técnico-económicos: fundações, estruturas, patologias dos 

materiais e das construções;  

• apoio técnico e logístico a empresas de fiscalização e donos de obra: controlo de 

produtos e serviços;  

• formação técnica nas áreas de intervenção e auditorias internas e consultoria no 

âmbito da marcação CE de Agregados e da Certificação da Produção de Betões.  

A realização deste estágio teve como principais objetivos: i) analisar e correlacionar 

resultados obtidos em ensaios Proctor com a classificação geotécnica de solos, bem como 

ii) avaliar a aplicabilidade do infiltrómetro de minidisco para medir a condutividade hidráulica 

não saturada de solos sujeitos a compactação Proctor. 

Durante a realização do estágio, adquiriram-se conhecimentos acerca das normas 

geotécnicas relativas a solos, bem como das técnicas utilizadas na compactação dos 

mesmos. Além da aprendizagem das técnicas utilizadas para o desenvolvimento deste 

estudo, efetuou-se a aprendizagem/acompanhamento de outras técnicas e ensaios tais 

como: resistência à compressão e retração em betões; ensaios químicos para determinação 

de sais de cloreto, conteúdo de matéria orgânica, sulfato de magnésio, análise 

granulométrica, índice de achatamento e forma, Micro-Deval e Los Angeles, estes ensaios 

não constam no relatório de estágio pois não fazem parte do tema de investigação realizada 

ao longo do estágio. 
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2. Conceitos fundamentais 

Para uma melhor compreensão dos conceitos abordados neste relatório os subcapítulos 2.1 

e 2.2 abordam os conceitos fundamentais necessários. 

O subcapítulo 2.1 aborda o conceito de solo nas diferentes áreas, em destaque nas áreas 

da Pedologia, Geologia e da Engenharia Civil. 

E no subcapítulo 2.2 aborda a classificação do solo para obras de engenharia, para 

caraterizar um solo é necessário a realização de ensaios de identificação.  

 

2.1. O conceito de solo 

Existem distintos conceitos de solo, os quais se referem a materiais diferentes, consoante o 

domínio técnico-científico em questão. Neste capítulo apresentam-se os conceitos de solo, 

com destaque para os utilizados no âmbito da Pedologia, da Geologia e da Engenharia 

Civil. 

Na área da Pedologia, a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

(2014), na Base Mundial de Referência para o Recurso Solo, define solo sob o ponto de 

vista pedológico como um material situado a menos de dois metros de profundidade e que 

esteja em contacto com a atmosfera, excluindo os organismos vivos, as áreas de gelo 

contínuo não cobertas por outros materiais e os corpos de água com mais de dois metros 

de profundidade. 

Ainda na área da Pedologia, Hillel (2004) define solo como uma camada externa que se 

encontra erodida e fragmentada na superfície da terra. Este material é formado pela 

desagregação, decomposição e recomposição de material mineral contido em rochas 

expostas a processos físicos, químicos e biológicos. Este material forma um corpo natural 

mais ou menos estável, ordenado internamente, originando assim um perfil de solo.  

Na área da Geologia, Galopim de Carvalho (2011), define solo como um corpo natural, 

complexo e dinâmico, constituído por material mineral e orgânico, este está sujeito à 

circulação do ar e da água e funciona como recetor e redistribuidor da energia solar. Um 

outro autor da área da Geologia, Chernicoff (1995), descreve que o intemperismo mecânico 

e químico dos sedimentos e da rocha sólida preexistente, ou da rocha-mãe, subjacente a 

ela produz o rególito, material fragmentado que cobre grande parte da superfície terrestre. 

Os geólogos descrevem solo, como os poucos metros superiores do rególito, que contém 

material mineral e orgânico.  

Na área da Engenharia Civil, o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 

(DNIT) (2006), também define solo como todo o tipo de material orgânico ou inorgânico, 
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inconsolidado ou parcialmente consolidado, encontrado na superfície da Terra, ou seja, 

considera-se como solo qualquer material que possa ser escavado com pá, picareta, ou 

outro meio, sem necessidade de explosivos. Um outro autor da área da Engenharia Civil, 

Villibor et al. (2009), define solo como um material natural não consolidado, ou seja, 

composto por grãos que se separam por processos mecânicos e hidráulicos, de fácil 

dispersão em água, e que pode ser escavado com equipamentos utilizados na 

terraplanagem. 

 

2.2. Classificação dos solos para obras de engenharia 

Para se caraterizar um solo a utilizar numa obra de engenharia, são realizados ensaios de 

identificação, neste caso aborda-se os seguintes ensaios: composição granulométrica e 

limites de consistência. 

A composição granulométrica pode ser definida com base na distribuição, em percentagem, 

do peso total das partículas de uma amostra de solo, de acordo com as suas dimensões. 

Para as partículas mais grosseiras o método que se utiliza é o da peneiração (o solo é 

passado por uma série de peneiros de malhas normalizadas, em que cada peneiro vai 

diminuindo a sua malha), o material retido de cada peneiro é pesado para se calcular que 

percentagem representa do peso total da amostra (Fernandes 1994; Das 2007; LNEC E 

239:1971). 

Os resultados da análise granulométrica são representados por meio de um gráfico onde se 

expressa a percentagem de passados acumulados em função da abertura dos peneiros 

dada em mm e expressa em escala logarítmica, este gráfico é denominado por curva de 

distribuição granulométrica (Das 2007) (Fig.1). 

 

Fig.1: Curvas de distribuição granulométrica de três solos, I- solo bem graduado; II- solo mal graduado e III- solo bem 
graduado (Fernandes 1994) 
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Com base na figura 1, pode-se observar uma primeira classificação dos solos de acordo 

com as dimensões das partículas, por ordem crescente de dimensão: argila, silte, areia e 

cascalho (ou seixo). As classes silte, areia e cascalho subdividem-se em fino, médio e 

grosso. A curva de distribuição granulométrica não só indica os tamanhos das partículas 

presentes num dado solo, como também indica o tipo de distribuição das partículas (Das 

2007). A figura 1 mostra três tipos de distribuição, a curva I representa um solo, em que os 

tamanhos das partículas estão distribuídos numa vasta faixa (tem uma distribuição que vai 

desde o cascalho até à argila) e designa-se como um solo bem graduado ou desuniforme, a 

curva II representa um solo em que a maioria dos grãos são do mesmo tamanho e designa-

se como um solo mal graduado ou uniforme e por fim a curva III representa um solo 

semelhante à curva I, só com uma única diferença, a curva III não tem uma distribuição 

vasta. 

A figura 2 apresenta um diagrama triangular de classificação granulométrica (textural) do 

solo. 

 

Fig.2: Diagrama Triangular de Feret, classificação de acordo com a curva granulométrica (retirado Fernandes 1994) 

A partir da curva granulométrica podem-se determinar três parâmetros que fornecem 

informações sobre o solo, tais como (Fernandes 1994; Das 2007): 

- Diâmetro efetivo, D10, é o diâmetro na curva de distribuição do tamanho das partículas 

correspondente a 10% mais fino (Das 2007). 

- Coeficiente de uniformidade, CU, fornece a informação sobre a variedade de dimensões 

das partículas que constituem o solo e é obtido através da seguinte expressão: 

𝐶
𝑈=

𝐷60
𝐷10

 

Quanto maior for CU, maior será a variedade, então diz-se que é um solo “bem graduado”, 

quando CU é baixo, corresponde a um solo com uma granulometria “pobre” ou “mal 



FCUP 
        Estudo de solos para aplicações em Geotecnia 

5 
 

calibrada”;  

- Coeficiente de curvatura, CC, está correlacionado com a forma da curva granulométrica 

entre D60 e D10 e expressa-se da seguinte forma: 

𝐶
𝐶=

𝐷30
2

𝐷10×𝐷60

 

Se essa curva for suave então CC está compreendido entre 1 e 3 e o solo é bem graduado, 

quanto mais bem graduado for o material, ao compactar os espaços entre os poros são 

preenchidos mais facilmente. 

O cientista sueco Atterberg, criou um método que descreve a consistência dos solos, 

relacionando os grãos finos dos solos com o teor em água variável (Das 2007). Os limites 

de consistência têm como propósito estudar o comportamento do solo com a presença da 

água (Fernandes 1994). Para observar estes comportamentos do solo, toma-se uma porção 

de material passado no peneiro 420 µm (peneiro nº 40 da ASTM) e mistura-se com água 

(NP 143:1969), com teores em água muito baixos o solo tem um comportamento sólido, se 

aumentarmos o teor em água para valores muito altos, o solo e a água fluem como um 

líquido (Fernandes 1994; Das 2007). 

Os valores do teor em água que delimitam estes comportamentos são: o limite de liquidez, 

wL (delimita a transição do estado plástico para o estado líquido); o limite de plasticidade, wP 

(delimita a transição do estado semissólido para o estado plástico) e o limite de contração 

(delimita a transição do estado sólido para o estado semissólido) (Fernandes 1994; Das 

2007).  

A diferença entre os limites de liquidez e de plasticidade designa-se por índice de 

plasticidade, Ip (Fernandes 1994; Das 2007): 

𝐼𝑝 = 𝑤𝐿 − 𝑤𝑃 

A matéria orgânica também influencia a classificação dos solos, para isso determina-se a 

quantidade de matéria orgânica a partir da norma NLT 117/72. 

Com a compilação destes três ensaios de identificação (análise granulométrica, limites de 

consistência e determinação da matéria orgânica) obteve-se a classificação dos solos, onde 

se destaca a Classificação Unificada dos solos (Fernandes 1994) (Tabela 1 e Figura 3). A 

Classificação Unificada dos solos foi primeiramente proposta por Casagrande em 1942, 

para a construção de aeroportos durante a Segunda Guerra Mundial, em 1952 foi revista 

pela cooperação dos U.S. Bureau of Reclamation e atualmente é utilizada a norma ASTM 

D2487-11 (Das 2007; ASTM D2487 2011).  

A Classificação Unificada dos solos tem como objetivo identificar quais os solos com maior 

aptidão geotécnica para material de aterro, como por exemplo: aterros para estradas, 

aeródromos (Fernandes 1994). 
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(A) Baseado no material passado no peneiro 3" (75 mm)

(B) Se a amostra virgem tiver blocos e/ou calhaus junte "com blocos e/ou calhaus" ao nome do grupo

Cascalho com 5% a 12% de finos precisa de dois símbolos

GW-GM  Cascalho bem graduado com silte

GW-GC  Cascalho bem graduado com argila

GP-GM  Cascalho mal graduado com silte

GP-GC  Cascalho mal graduado com argila

(D)

(E) Se o solo contém ≥ 15% de areia, junte "com areia" ao nome do grupo

(F) Se os finos se classificam como CL-ML, use dois símbolos: GC-GM, SC-SM

(G) Se os finos são orgânicos, junte "com finos orgânicos" ao nome do grupo

Areia com 5% a 12% de finos precisa de dois símbolos

SW-SM  Areia bem graduada com silte

SW-SC  Areia bem graduada com argila

SP-SM  Areia mal graduada com silte

SP-SC  Areia mal graduada com argila

(I) Se o solo contém ≥ 15% de cascalho, junte "com cascalho" ao nome do grupo

(J)
Se os limites de Atterberg se situam na zona sombreada da carta de plasticidade, o solo é um CL-

ML, argila siltosa

(K)
Se o solo contém 15 a ˂ 30% retido no peneiro nº 200 , junte "com areia" ou "com cascalho" 

conforme o predominante

(L)
Se o solo contém ≥ 30% retido no peneiro nº 200, predominantemente arenoso, junte "arenoso" ao 

nome do grupo

(M)
Se o solo contém ≥ 30% retido no peneiro nº 200, predominantemente cascalho, junte "cascalhento" 

ao nome do grupo

(N) IP ≥ 4 e situa-se na linha A ou acima desta

(O) IP ˂ 4 ou situa-se abaixo da linha A

(P) IP situa-se na linha A ou acima desta

(Q) IP situa-se abaixo da linha A

(C)

(H)

𝐶𝑈 =        𝐶𝐶 =
     

 

   ×    

Símbolo 

do grupo
Nome do grupo (B)

Pt Turfa

CH

MH

OH

Solos altamente orgânicos, principalmente matéria orgânica, cor escura e odor orgânico

Argila orgânica (K), (L), 

(M), (P) 

Silte orgânico (K), (L), 

(M), (Q)

Silte elástico (K), (L), 

(M)

Argila gorda (K), (L), 

(M)
Inorgânico

Orgânico

IP situa-se na linha "A" ou 

acima desta

IP situa-se abaixo da linha "A"

OL

Argila orgânica (K), (L), 

(M), (N)

Silte orgânico (K), (L), 

(M), (O)

IP˂ 4 ou situa-se abaixo da 

linha A (J)

CL

ML

Argila magra (K), (L), 

(M)

Silte (K), (L), (M)

Areia argilosa (F), (G), 

(I)

Solos Finos 

50% ou mais 

passados no 

peneiro nº 200

Siltes e Argilas 

Critérios para designação dos símbolos e nome dos grupos utilizando ensaios de 

laboratório (A)

Siltes e Argilas 

Inorgânico

Orgânico

IP>7 e situa-se na linha A ou 

acima desta (J)

SP

Areia bem graduada (I)

Areia mal graduada (I)

Finos classificados como ML 

ou MH

Finos classificados como CL 

ou CH

SM

SC

Areia siltosa (F), (G), 

(I)

SW

Finos classificados como ML 

ou MH

Finos classificados como CL 

ou CH

GM

GC

Classificação do solo

Solos Grossos 

mais de 50% 

retido no peneiro 

nº 200

Cascalho 

mais de 50% da 

fração grossa 

retida no peneiro 

nº 4

Cascalhos limpos 

(C)

Menos de 5% de 

finos

Cascalhos com 

finos (C) 

Mais de 12% de 

finos

GW

GP

Cascalho bem 

graduado (E)

Cascalho mal 

graduado (E)

Cascalho siltoso (E), 

(F), (G)

Cascalho argiloso (E), 

(F), (G)

Areias 

50% ou mais da 

fração grossa 

passa no peneiro 

nº 4

Areias limpas (H) 

Menos de 5% de 

finos

Areias com finos 

(H) 

Mais de 12% de 

finos

𝐶𝑈        𝐶𝐶   (D)

𝐶𝑈           𝐶𝐶   (D)

𝐶𝑈        𝐶𝐶   (D)

𝐶𝑈           𝐶𝐶   (D)

 𝐿     

 𝐿     

 𝐿        𝑚        

 𝐿    𝑚       𝑚 
     

 𝐿        𝑚        

 𝐿            𝑚 
     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Classificação Unificada dos Solos (ASTM D 2487 2011) 
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A classificação divide os solos em quinze grupos. Estas divisões têm como base a 

composição granulométrica, utilizando a massa retida e passada no peneiro nº 4 e no 

peneiro nº 200 (Tabela 1) e os limites de consistência, projetando o limite de liquidez e o 

índice de plasticidade na Carta de Plasticidade (Figura 3) (Fernandes 1994; ASTM D2487 

2011).  

 

Fig.3: Carta de Plasticidade (ASTM D 2487 2011) 

Fernandes (1994) apresenta uma tabela (Tabela 2) que possibilita uma associação da 

Classificação Unificada com as propriedades dos solos após serem compactados, onde 

podem ser utilizados para diversos fins. 

Tabela 2: Propriedades de cada solo após serem compactados, (Fernandes 1994) 

Símbolo do 
grupo 

Propriedades importantes 

Permeabilidade 
quando compactado 

Resistência ao 
corte quando 
compactado e 

saturado 

Compressibilidade quando 
compactado e saturado 

Trabalhabilidade como 
material de construção 

GW Permeável Excelente Desprezável Excelente 

GP Muito Permeável Boa Desprezável Boa 

GM Semipermeável a 
Impermeável 

Boa Desprezável Boa 

GC Impermeável Boa a Razoável Muito Baixa Boa 

SW Permeável Excelente Desprezável Excelente 

SP Permeável Boa Muito Baixa Razoável 

SM Semipermeável a 
Impermeável 

Boa Baixa Razoável 

SC Impermeável Boa a Razoável Baixa Boa 

ML Semipermeável a 
Impermeável 

Razoável Média Razoável 

CL Impermeável Razoável Média Boa a Razoável 

OL Semipermeável a 
Impermeável 

Fraca Média Razoável 

MH Semipermeável a 
Impermeável 

Razoável a Fraca Alta Fraca 

CH Impermeável Fraca Alta Fraca 

OH Impermeável Fraca Alta Fraca 

Pt - - - - 

Nota: GW- cascalho bem graduado, GP- cascalho mal graduado, GM- cascalho siltoso, GC- cascalho argiloso, SW- areias 

bem graduadas, SM- areias siltosas, SC- areias argilosas, ML- silte, CL- argila magra com areia, OL- silte orgânico/ argila 

orgânica, MH- silte elástico, CH- argila gorda, OH- silte orgânico/ argila orgânico, Pt- trufa 
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3. Compactação dos solos 

A compactação é um processo em que uma massa de um solo, constituído por partículas 

sólidas, água e ar, é submetido a repetidas cargas e faz com que o seu índice de vazios 

diminua, devido à redução do volume da sua fase gasosa, de forma a aumentar a 

capacidade resistente do material (Fernandes 1994; Brito 2006). 

A aplicação do processo de compactação induz, na maior parte dos materiais, a um 

aumento da densidade e da capacidade de suportar cargas, no entanto diminui a 

compressibilidade e a permeabilidade, pois o solo passa para um estado mais denso, ou 

seja, há uma diminuição do índice de vazios e um aumento do peso volúmico seco, o que 

dificulta a passagem de água (Brito 2006). 

 

3.1. Influência do teor em água na compactação 

A baridade seca do solo (g/cm3) (equivalente a peso específico seco) varia em função do 

teor em água do solo, cujo gráfico corresponde a uma parábola, tal como se ilustra na 

Figura 4 (Galveias Lopes 2014). Para cada tipo de solo existe um teor em água que conduz 

ao valor máximo da baridade seca, isto é, o valor máximo de compacidade do solo 

(Fernandes 1994).  

 

Fig.4: Curva de compactação de um solo (Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014) 

Esta curva é designada por curva de compactação e o seu formato depende da energia e 

do tipo de compactação, como também da granulometria do solo (Galveias Lopes 2014). 

No máximo da curva, esta divide-se em dois ramos, o lado esquerdo designa-se por ramo 

seco e o lado direito designa-se por ramo húmido. Com o aumento do teor em água, o ramo 
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húmido tem tendência a desenvolver-se paralelamente à curva correspondente a 100% de 

saturação, esta relaciona o teor em água caso todo o ar tenha sido expulso (Melo & Ferreira 

1981 in Galveias Lopes 2014). 

Como se ilustra na figura 4, “d” é a distância entre o ramo húmido e a curva de 100% de 

saturação, que indica a quantidade de ar contido no solo compactado (Melo & Ferreira 1981 

in Galveias Lopes 2014).   

Por fim consegue-se deduzir, a partir da figura 4, que, um dado nível de energia por unidade 

de volume há um valor de teor em água ótimo, wopt, o qual corresponde ao valor máximo da 

baridade seca 𝛾𝑑 𝑚á𝑥  (Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014; Fernandes 1994).  

 

3.2. Influência da energia de compactação 

De acordo com a figura 5, pode-se observar que os resultados do processo de 

compactação dependem da transmissão da energia ao solo. À medida que se aumenta a 

energia de compactação, aumentam as baridades secas correspondentes a um 

determinado teor em água, também se verifica a diminuição dos teores em água ótimos 

(Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014). 

 

 

Fig.5: Curvas de compactação de um mesmo solo, com o mesmo método de compactação, com diferentes energias, em que 
E1 ˂ E2 ˂ E3 ˂ … ˂ Ei (Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014) 

A figura 5 apresenta curvas de compactação de um mesmo solo e o mesmo método de 

compactação, mas com diferentes energias de compactação, tal que E1 ˂ E2 ˂ E3 ˂ … ˂ Ei. 

A linha que une os máximos das várias curvas de compactação tem uma evolução paralela 

à curva de 100% de saturação. 

Também se verifica, para as diferentes curvas, que os ramos húmidos tendem a convergir 
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para a curva de saturação, sobrepondo-se umas às outras, mas não atingem a curva de 

saturação, o que indica que para um dado tipo de compactação há um limite de grau de 

saturação e, por maior que seja a energia de compactação transmitida, não é possível 

ultrapassar esse limite (Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014). 

Pode-se concluir que, para um dado solo e para uma dada energia de compactação, há um 

valor máximo de compacidade que só é provável atingir caso a compactação seja realizada 

com um teor em água próximo do ótimo, o qual é função do nível de energia transmitido, 

diminuindo à medida que esta aumenta (Melo & Ferreira 1981 in Galveias Lopes 2014). 

 

3.3. Influência da granulometria na compactação 

A realização de um estudo da influência da granulometria sobre a compactação do solo 

depende de dois fatores, o teor em água com que o solo é compactado e tem de ser 

aplicado a mesma energia de compactação (Fernandes 2006 in Galveias Lopes 2014).  

Cada solo apresenta curvas diferentes, em que os solos mais grosseiros (solos arenosos) 

têm um teor em água ótimo baixo, mas uma baridade seca elevada, logo têm uma maior 

compacidade, enquanto que os solos argilosos apresentam um teor em água ótimo elevado 

e uma baridade seca baixa, logo têm uma menor compacidade, o que os torna menos 

convenientes como materiais de aterro (Fernandes 1994; Fernandes 2006; Moreira 2008 in 

Galveias Lopes 2014 ). 

A partir da figura 6, pode ser visualizado este efeito, analisando as diferentes curvas de 

compactação de três tipos de solos. A curva de um solo mais plástico (solo argiloso), 

demonstra ser mais aberta, ao passo que, a curva de solo menos plástico (solo arenoso), a 

curva é mais fechada. A curva torna-se mais aberta, quanto maior for o índice de 

plasticidade, ou então quanto menos graduado for o solo (Galveias Lopes 2014). 

 

Fig.6: Curvas de compactação de três solos, com os seus respetivos teores em água óptimo e a baridade seca máxima,  𝛾- 
baridade volúmico seco,  𝛾𝑑 𝑚á𝑥- baridade volúmico seco máximo, w (%)- teor em água, wop- teor em água ótimo 
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3.4. Ensaio de Compactação Proctor (Norma: LNEC E197-

1966) 

De acordo com a norma LNEC E197-1966, este ensaio tem como objetivos determinar a 

relação entre o teor em água e a baridade seca dos solos e fixar um termo de comparação 

para o controlo da baridade e da humidade em campo. 

O ensaio pode ser realizado considerando dois tipos de energia da compactação: normal ou 

modificado, a diferença destes dois tipos está no peso do pilão de compactação. O pilão de 

compactação normal têm um peso de 2,49 kg e o pilão de compactação modificado têm um 

peso de 4,54 kg. 

Pode também pode ser realizado em molde pequeno ou grande, dependendo da 

granulometria do material. 

Para os casos considerados neste estudo utilizou-se o molde grande com compactação 

pesada. Que tem como procedimentos fundamentais: 

I. Esquartelar o solo separando cinco tomas, cada uma com o mínimo de 4,5 kg; 

II. Se 20% do material ficar retido no peneiro #19 mm, efetua-se uma correção dos 

valores de baridade e teor em água obtidos no final do ensaio; 

III. Coloca-se uma das tomas na bancada, mistura-se com a água; 

IV. Dispõem-se esse material em cordão e divide-se em cinco partes; 

V. Coloca-se cada uma dessas partes no molde e aplica-se 55 pancadas; 

VI. Repetem-se estes passos para as restantes partes. 

No final pesa-se o molde com o solo compactado, seguidamente todo o solo contido no 

molde é retirado e colocado na estufa para secar, para obter o teor em água. Este processo 

é repetido nas cinco tomas com diferentes teores em água. 

A baridade seca do solo é calculada para cada fração pela seguinte expressão: 

𝛾𝑤
   + 𝑤

×     

Em que o 𝛾𝑤 é a baridade húmida do solo: quociente de massa (g) do provete pela 

capacidade (m3) do molde utilizado e o w é o teor em água do solo. 

O resultado é expresso como um gráfico em função da baridade seca (𝛾𝑑)  vs. o teor em 

água (w), onde se obtém uma curva de compactação, está se divide em dois ramos, o ramo 

seco e o ramo húmido. O seu pico máximo corresponde ao teor em água ótimo, em que 

este difere de material para material (Figura 7).  
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Fig.7: Curva de compactação de um dado solo 

Caso seja necessário aplicar correção da fração grossa conforme referido no ponto II do 

procedimento acima referido, os valores de baridade e teor em água deverão ser 

ponderados em função da massa volúmica e do valor da absorção de água do material 

retido no peneiro #19 mm. Esta ponderação é realizada de acordo com a proposta da 

divisão da Geotecnia da antiga Junta Autónoma de Estradas. 
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4. Condutividade hidráulica do solo 

A condutividade hidráulica expressa a facilidade com que um meio poroso transmite a água, 

quer em meio saturado quer em meio não saturado. É uma constante empírica, calculada 

no laboratório e/ou no campo através de instrumentos próprios (Fitts 2002). 

 

4.1. Lei de Darcy 

Em 1856, o engenheiro francês Henry Darcy, trabalhava na cidade de Dijon, em França, 

num projeto envolvendo o uso da areia para a filtração da água. Realizou experiências de 

laboratório para estudar os fatores que controlam o fluxo de água através da areia. Os 

resultados de suas experiências definiram princípios empíricos básicos de fluxo de água 

subterrânea, expressos através de uma equação agora conhecida como lei de Darcy 

(Tindall & Kurkel 1998; Fitts 2002). 

Darcy determinou que o caudal da água através de um material poroso é diretamente 

proporcional à diferença de carga hidráulica entre as duas extremidades do filtro e 

inversamente proporcional ao comprimento do percurso do fluxo. Também determinou que 

o caudal é proporcional a um coeficiente, K (o qual expressa a condutividade hidráulica), 

que depende da natureza do meio poroso (Fetter 2001; Fitts 2002). 

A figura 8 ilustra, esquematicamente, o dispositivo de Darcy, que consiste numa coluna 

cheia de areia com uma entrada e uma saída, dois piezómetros, que medem a carga 

hidráulica em dois pontos da coluna (h1 e h2). A amostra é saturada e com um caudal 

constante de água, Q (L3/T) (Fetter 2001; Fitts 2002).  
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Fig.8: Esquema do aparelho de Darcy; h: carga hidráulica, Q: caudal, →S: direção do fluxo,  S: distância entre os pontos 1 e 
2 (Fitts 2002) 

Darcy, então, descobriu experimentalmente que o caudal, Q, é diretamente proporcional à 

perda de carga hidráulica e inversamente proporcional ao comprimento do fluxo ∆𝑆: 

𝑄 ∝ ∆ℎ  e  𝑄 ∝ − ∆𝑆  

O fluxo também é diretamente proporcional à área da secção transversal do tubo, A. Daqui 

resulta a expressão conhecida como Lei de Darcy:  

𝑄 = −𝐾𝐴 (
∆ℎ

∆𝑆
) 

 

4.2. Condutividade hidráulica em meio saturado 

As forças que causam o fluxo de água em meio saturado são gradientes de carga gravítica 

e de carga de pressão. Para um fluxo constante num meio saturado, a variação do teor 

volumétrico de água em relação ao tempo é zero, ou seja, o teor de água é igual à 

porosidade do meio (Tindall & Kurkel 1998). 

Num material saturado com uma estrutura estável, com um meio poroso rígido, como um 

arenito, a condutividade hidráulica geralmente é quase constante. Num solo arenoso a 

condutividade varia entre 10-4 e 10-5 m/s, enquanto que num solo argiloso varia 10-6 e 10-9 

m/s (Hillel 2004). 

A condutividade hidráulica é afetada pela estrutura e também pela textura do solo, sendo 

maior se o solo for altamente poroso, fraturado ou agregado do que se for compactado e 

denso. A condutividade hidráulica não depende somente da porosidade total, mas, também, 

e principalmente, dos tamanhos dos poros condutores (Hillel 2004). 

A condutividade hidráulica, não é apenas função das características do solo, pelo contrário 
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depende, simultaneamente, dos atributos do solo e do fluído. As características do solo que 

afetam a condutividade hidráulica são a porosidade total, a distribuição dos tamanhos dos 

poros e a tortuosidade, ou seja, a geometria dos poros do solo. Os atributos do fluido que 

afetam a condutividade são a densidade e a viscosidade (Hillel 2004). 

 

 

4.3. Condutividade hidráulica em meio não saturado 

Na zona não saturada, a água flui sob os mesmos princípios físicos do fluxo saturado. Os 

conceitos de carga hidráulica e a Lei de Darcy aplicam-se, também, ao fluxo não saturado. 

A principal diferença entre estes dois tipos de fluxo é que a condutividade hidráulica, K, é 

variável no fluxo não saturado (Fetter 2001; Fitts 2002). 

A condutividade hidráulica não saturada pode ser definida como uma função do teor 

volumétrico de água no meio poroso, K(𝜃𝜈). Á medida que 𝜃𝜈 aumenta, K (𝜃𝜈) também 

aumenta. A figura 9 mostra a relação entre K (𝜃𝜈) e 𝜃𝜈 para um solo argiloso (Fetter 2001). 

 

Fig.9: Relação entre a condutividade hidráulica e o teor volumétrico de água (Fetter 2001) 

O valor do potencial matricial, 𝜓, é uma pressão negativa devido à atração solo-água (o 

potencial matricial aumenta com a diminuição da quantidade de humidade do solo), também 

é uma função de 𝜃𝜈. Para cada solo, é determinada experimentalmente a relação entre o 

teor volumétrico da água e o potencial matricial. Os resultados são representados 

graficamente como uma curva de retenção de água pelo solo (Figura 10), ou curva 

característica (Fetter 2001). 
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Fig.10: Relação entre a potencial matricial e o teor volumétrico da água, 𝜓 – potencial matricial, 𝜃𝑣- teor volumétrico da água 
(Fetter 2001) 

O potencial total, 𝜙, no fluxo não saturado é a soma do potencial matricial, 𝜓 𝜃𝜈 , com o 

potencial gravítico, Z (Fetter 2001): 

𝜙 = 𝜓 𝜃𝜈 + 𝑍 

A relação entre a condutividade hidráulica insaturada e o teor volumétrico de água são 

determinados experimentalmente (Fetter 2001). 

À medida que θ diminui, a água circula por uma rede menor e mais tortuosa de percursos 

através do meio poroso. Como resultado, a condutividade hidráulica, K, diminui à medida 

que θ diminui. A relação entre K e θ para um material granular é mostrada na figura 11. K 

diminui drasticamente para quase zero quando o material se aproxima de seu estado mais 

seco, no qual quase toda a água está fortemente ligada à matriz (Fitts 2002). 
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Fig.11: Relação entre a condutividade hidráulica e a condutividade hidráulica saturada em função do teor volumétrico de água, 
K/K(saturado) (Fitts 2002) 

A relação entre K e 𝜃 torna a análise do fluxo não saturado matematicamente mais 

complexa em relação à análise do fluxo saturado. Os modelos devem incorporar equações 

que se aproximam da relação não linear 𝜃 (P), sendo P a pressão da água nos poros, bem 

como da relação não linear K (𝜃). A Lei de Darcy, felizmente, ainda se mantém e a forma 

unidimensional seria (Fitts 2002): 

𝑞𝑥 =
𝑄𝑥

𝐴
 = −𝐾𝑥

𝑑ℎ

𝑑𝑥
 

                                                                     

Onde Kx e h são funções de 𝜃. 

As relações que se mantêm verdadeiras no fluxo saturado, possivelmente são inválidas:  

i) quando o fluxo não saturado contém um baixo teor volumétrico de água, os materiais 

grosseiros (areia e o cascalho), são constituídos por poros grandes que conseguem 

drenar a água rapidamente com um baixo teor volumétrico de água, pode haver poucos 

poros saturados; 

ii) por outro lado, em solos de granulometria mais fina podem ter a maioria dos poros 

saturados. Então com baixos valores de 𝜃𝜈, a condutividade hidráulica não saturada de 

uma argila pode ser maior do que de uma areia.  

Uma camada de areia num solo insaturado e de textura fina pode deter o movimento 

descendente da água infiltrada devido à sua baixa condutividade hidráulica não saturada 

(Fetter 2001). 

A figura 12 descreve a relação entre o potencial matricial e a condutividade hidráulica não 

saturada de um solo arenoso e de um argiloso. Consegue-se observar que, a potenciais de 
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pressão menos negativos, o solo arenoso apresenta uma maior condutividade hidráulica, 

enquanto que, a argila tem uma maior condutividade hidráulica nos potenciais de pressão 

mais negativos (Fetter 2001). 

 

Fig.12: Relação entre o potencial matricial e a condutividade hidráulica não saturada de um solo arenoso e argiloso; 𝜓- 

potencial matricial, K (𝜃)- condutividade hidráulica não saturada (Fetter 2001) 

 
 

4.4. Aplicação do Infiltrómetro de minidisco 

O Infiltrómetro de minidisco é um aparelho que se utiliza no laboratório ou no campo para a 

medição da condutividade hidráulica de solos insaturados em água.  

O infiltrómetro de minidisco é constituído por dois compartimentos: o primeiro é designado 

por compartimento superior, e tem como função controlar a infiltração da água a uma 

determinada carga de pressão; o segundo é designado por reservatório de água, e destina-

se a armazenar um determinado volume de água que se vai infiltrando no solo (Decagon 

Devices 2016) (Fig.13). 
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Fig.13: Estrutura do Infiltrómetro de minidisco (imagem retirada de Decagon Devices, Inc.Pullman WA) 

Para um bom funcionamento desta técnica, deve-se seguir as seguintes indicações:  

I. Encher o compartimento superior até ¾ da capacidade (não utilizar água destilada); 

II. Com a tampa colocada, deslizar o tubo de controlo de carga de pressão para baixo 

até tocar no separador. Inverter o infiltrómetro, remover o anel de borracha 

juntamente com o disco de aço sinterizado (disco poroso); 

III. Verificar se o tubo de Mariotte está colocado 6 mm acima da extremidade inferior do 

reservatório de água; 

IV. Recolocar o anel de borracha com o disco de aço; 

V. Colocar o infiltrómetro na vertical. Nesta posição, verificar se há fugas através do 

disco 

VI. Escolher a carga de pressão, esta deve corresponder à capacidade de infiltração do 

solo, para solos arenosos a Decagon Devices (2016) indica uma carga mais 

negativa (ex: -6 cm), enquanto que nos solos argilosos compactos, a carga deve ser 

menos negativa (ex: -0,5 cm). Para ajustar a carga de pressão, deslocar o tubo de 

controlo até que o valor desejado esteja ao nível da água no compartimento 

superior; 

VII. O infiltrómetro deve ser colocado num local de superfície plana (se não for possível 

aplica-se uma camada de areia de sílica para assegurar um bom contacto entre o 

infiltrómetro e o solo). 

Para a realização do ensaio segue-se as seguintes indicações (Fig.14): 
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I. Registar o valor do volume inicial da água no reservatório; 

II. No momento inicial da contagem do tempo, colocar o infiltrómetro sobre o solo; 

III. À medida que a água se infiltra no solo, registar o volume de água no reservatório a 

intervalos de tempo regulares (volume em mL e tempo em s); 

IV. Para calcular a condutividade hidráulica insaturada deverá ocorrer a infiltração de, 

pelo menos, 15 a 20 mL de água. 

Para calcular a condutividade hidráulica insaturada, inserem-se os valores numa folha de 

cálculo disponível em http:/www.decagon.com/macro. 

  

Fig.14: Ensaio com Infiltrómetro de Minidisco em solo num molde Proctor 
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5. Resultados e Discussão 

Neste capítulo abordam-se os resultados dos ensaios realizados a solos, bem como a 

análise da correlação dos teores em água ótimos com a classificação geotécnica dos solo e 

a condutividade hidráulica. 

No total, foram analisadas 68 amostras de solo, sendo que 60 amostras se analisou a 

correlação dos teores em água ótimos com a classificação geotécnica dos solos e 8 

amostras analisou-se a condutividade hidráulica insaturada. 

 

 

5.1. Correlação dos teores em água ótimos com a 

classificação geotécnica dos solos 

Os solos classificados por SM são divididos por SM-d e SM-u, esta terminologia é adotada 

pelo caderno de encargos das Infraestruturas de Portugal e baseia-se na classificação de 

solos apresentada pelas Infraestruturas de Canadá, em que d significa desejável e o u 

indesejável. Para um solo ter a classificação SM-d têm que apresentam um wL˂28% e/ou 

IP˂6, quando apresentam um destes requisitos são adequados para a aplicação em 

aterros, enquanto que os solos com a classificação SM-u apresentam um wL˃28% e/ou 

IP˃6, sendo menos aconselháveis a sua aplicação em aterros (norma STP 205-2 2002). 

O primeiro gráfico corresponde aos solos com a classificação de SM-d. Os solos 

classificados por SM-d são designados como areias siltosas (Fig.15).  

 

Fig.15: Curvas de compactação dos solos com a classificação SM-d (n=17) 

Como podemos observar na figura 15, três amostras com valores de teor em água elevados 

e baridade seca baixos (amostras 17, 34 e 51) e duas amostras com baridade seca alta e 
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teor em água baixo (amostras 2 e 62) e uma baridade seca elevada com teor em água 

intermedio (amostra 2). 

Para explicar estas diferenças entre as amostras, analisaram-se as curvas granulométricas 

(Fig.16). 

 

Fig.16: Análise granulométrica dos solos com a classificação SM-d (n=17) 

Entre as seis amostras mencionadas anteriormente, podemos observar que as amostras 62 

e 2, apresentam uma granulometria mais grosseira. 

As amostras 34 e 51, apresentam uma granulometria mais fina. 

As amostras 17 e 24, apresentam uma granulometria semelhante às restantes amostras. 

Conforme se esperava a granulometria das amostras influencia as curvas de compactação, 

pois quanto mais grosseiro é um solo mais ampla será a curva de compactação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo gráfico corresponde aos solos com a classificação de SM-u. Os solos 

Fino Médio Grosso Fino Médio Grosso Fino Médio Grosso
Argila

Silte Areia Cascalho
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classificados por SM-u são designados por areias siltosas (Fig.17). 

 

Fig.17: Curvas de compactação dos solos com a classificação SM-u (n=16) 

Com base na figura 17, em relação ás restantes amostras, consegue-se observar que as 

amostras 1 e 7 tem uma baridade seca alta e um teor em água baixo,. 

Segundo as curvas granulométricas das amostras podemos observar que as amostras têm 

granulometrias semelhantes e dentro dos valores esperados para areias siltosas (Fig.18). 

 

Fig.18: Análise granulométrica dos solos com a classificação SM-u (n=16) 

 

 

 

 

A figura 19 corresponde aos solos com a classificação SC. Os solos classificados por SC 
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são desiganadas por areias argilosas. 

 

Fig.19:  Curvas de compactação dos solos com a classificação SC (n=5) 

Com base na figura 19, em comparação com as restantes amostras, a amostra 4 possui 

uma baridade seca baixa e um teor em água elevado, ao passo que a amostra 29 tem uma 

baridade seca alta e um teor em água intermédio.  

A amostra 56 apresenta uma correção da baridade seca máxima e do teor em água optimo, 

que são 1,99 e 9,5 respetivemante. 

Então as amostras que apresentam uma baridade seca maxima elevada, em relação ás 

restantes amostras, são as amostras 29 e 56. 

Ao observar as curvas granulométricas (Fig.20) a amostra 56 e 29 são as mais grosseira e 

a amostra 4 apresenta uma granulometria semelhante às restantes amostras. 

Segundo a classificação da amostra 56, é constituída por cascalho, o que explica por esta 

ter uma baridade seca alta.  

O que pode explicar o elevado teor em água da amostra 4, segundo a sua classificação os 

finos são orgânicos, o que influencia a curva de compactação da amostra. 
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Fig.20: Análise granulométrica dos solos com a classificação SC (n=5) 
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A figura 21 corresponde aos solos com a classificação SP. Os solos classificados por SP 

são designadas por areias mal graduadas. 

 

Fig.21: Curvas de compactação dos solos com a classificação SP (n=2) 

Com base na figura 21, consegue-se observar que ambas as amostras tem uma baridade 

seca alta e um teor em água intermédio. 

Estas duas amostras apresentam correções de teor em água óptimo e de baridade seca 

máxima, na amostra 14 são 7,5 e 2,13 respectivamente e na amostra 15 são 9,8 e 2,08 

respetivamente.  

Com base na análise das curvas granulométricas (Fig.22), estas amostras são muito 

grosseiras, o que vai de encontro com os valores esperados para areias mal graduadas.

 

Fig.22: Análise granulométrica dos solos com a classificação SP (n=2) 
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A figura 23 corresponde aos solos com a classificação CL-ML. Os solos classificados por 

CL-ML são designados por argila silto-arenosa. 

 

Fig.23: Curvas de compactação dos solos com a classificação CL-ML (n=5) 

Como se pode observar na figura 23, em comparação com as restantes amostras, a 

amostra 30 possui uma baridade seca elevada e um teor em água intermedio e a amostra 

25 apresenta uma baridade seca baixa e um teor em água alto. As restantes amostras (26, 

27 e 28) apresentam uma baridade seca intermédia e um teor em água intermédio. 
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A figura 24, corresponde aos solos com a classificação SW (amostra 6) e SW-SM (amostras 

41, 44, 45, 46 e 59). Os solos classificados por SW são designados por areias bem 

graduadas e os SW-SM são designados por areias bem graduadas com silte. 

 
Fig.24: Curvas de compactação dos solos com a classificação SW/SW-SM (n=6) 

De acordo com a figura 24, em comparação com as restantes amostras, a amostra 44 tem 

um teor em água baixo e uma baridade seca elevada e a amostra 45 tem um teor em água 

alto e uma baridade seca baixa.  

A figura 25, corresponde às curvas granulométricas das amostras e como se pode observar 

a curva granulométrica da amostra 45 apresenta uma granulometria mais fina, o que explica 

por esta ter uma baridade seca baixa. Enquanto que a curva granulométrica da amostra 44 

é semelhante às restantes amostras. 

Segundo a classificação da amostra 44, esta é constituída por areias e areia com seixo bem 

graduados, com poucos ou nenhuns finos/ areias siltosas e misturas de areia e silte, mal 

graduados, o que pode explicar por esta ter uma baridade seca elevada.  

 

Fig.25: Análise granulométrica dos solos com a classificação SW/SW-SM (n=6) 
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O seguinte gráfico (Fig.26), corresponde aos solos com a classificação SC-SM, as amostras 

com esta classificação são designadas por areias argilo-siltosas.  

 

Fig.26: Curvas de compactação dos solos com a classificação SC-SM (n=6) 

De acordo com a figura 26, em relação às restantes amostras, as amostras 57 e 63 têm 

uma baridade seca elevada e um teor em água baixo. 

A amostra 57, apresenta correção do teor em água ótimo e na baridade seca máxima que 

são 6,54 e 2,17 respetivamente. 

A amostra 65, apresenta correção do teor em água ótimo e na baridade seca máxima que 

são 7,9 e 2,04 respetivamente. 

A figura 27 corresponde às curvas granulométricas das amostras e como se pode observar 

as amostras 57, 61, 63 e a 65 são as mais grosseiras e são as amostras que apresentam 

valores de baridade seca elevada.  
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Fig.27: Análise granulométrica dos solos com a classificação SM-SC (n=6) 

Segundo a classificação da amostra 57, é uma areia siltosa e argilosa e misturas de areia, 

silte e argila, mal graduadas, o que explica de ter uma baridade seca alta. 

A classificação das amostras 61 e 63 são areias argilo-siltosas, o que explica estas terem 

uma baridade seca alta. 

E a classificação da amostra 65 é uma areia argilo-siltosa com cascalho, o que também 

explica de esta apresentar uma baridade seca elevada.   
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O gráfico corresponde aos solos com a classificação CL, as amostras com esta 

classificação são designadas por argila magra com areia (Fig.28). 

 

Fig.28: Curvas de compactação dos solos com a classificação CL (n=3) 

Como se pode observar na figura 28, todas as amostras têm uma baridade seca alta. 

Segundo as curvas granulometricas (Fig.29) podemos observar que as amostras têm 

granulometrias semelhantes e dentro dos valores esperados para argilas magras com 

areias. 

 

Fig.29: Análise granulométrica dos solos com a classificação CL (n=3) 
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A Tabela 3 corresponde a um resumo das amostras de solo, em que tem a variação dos 

teores em água ótimo e da baridade seca máxima. 

Tabela 3: Variação dos teores em água ótimo e da baridade seca máxima das diferentes classificações de solo 

Classificação dos solos 
Variação dos teores em água 

ótimo 

Variação da baridade seca 

máxima 

CL-ML 9 e 12% 2 e 1,8 g/cm3 

CL 10 e 12 % 1,95 e 1,90 g/cm3 

SC 9 e 13% 2 e 1,8 g/cm3 

SC-SM 8 e 11 % 2,1 e 1,90 g/cm3 

SM-u 10 e 16% 1,90 e 1,60 g/cm3 

SM-d 7 e 13 % 2,1 e 1,7 g/cm3 

SP 11 % 1,99 g/cm3 

SW/SW-SM 8 e 12 % 2,1 e 1,8 g/cm3 

 

Conforme se pode observar na Tabela 3, existe variações entre os diferentes tipos de 

classificação dos solos, pois em cada grupo de classificação a granulometria são diferentes. 

Para compreender melhor estas diferenças de granulometria realizou-se um gráfico com as 

curvas de compactação média de cada classificação (Fig.30). 

 

Fig.30: Curvas de compactação média de cada classificação 

Como se pode observar na figura 30, em comparação com as restantes classificações, a 

classificação SW/SW-SM têm uma baridade seca mais elevada e as SM-u têm uma 

baridade seca mais baixo, estas diferenças como foi mencionado anteriormente 

(subcapítulo 3.3) são devidas há granulometria. 

Tal como é referido no subcapítulo 3.3 os solos mais grosseiros (solos arenosos) 

apresentam um teor em água ótimo baixo, mas com uma baridade seca elevada, resultando 
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assim numa curva de compactação mais fechada. Os solos siltosos apresentam um teor em 

água ótimo intermédio e uma baridade seca intermédia, resultando assim curvas de 

compactação não muito fechada como também não muito amplas, que são o caso das 

restantes amostras. 

 

5.2. Condutividade hidráulica insaturada 

As oito amostras analisadas são classificadas por SM-d e foram preparadas segundo o 

procedimento do ensaio de compactação Proctor, de seguida aplicou-se a técnica do 

Infiltrómetro de minidisco para calcular a condutividade hidráulica insaturada das amostras, 

para avaliar a variação da condutividade hidráulica insaturada realizou-se a compactação 

de 55, 25 e 12 pancadas. 

A figura 31 corresponde há localização geral das oito amostras, como podemos observar as 

amostras A, C, D, E, F,G e H situam-se na zona Norte e a amostra B situa-se na zona Beira 

Interior Norte. 

 

Fig.31: Localização das oitos amostras (retirado do Google Earth) 

As amostras E, F e H localizam-se nas zonas Povoa de Varzim e Vila do Conde e de acordo 

com a notícia explicativa da folha 9-A, Povoa de Varzim, compreende as seguintes litologias 

(Fig.32): 

-Rochas eruptivas:  

• Granitos hercínicas:  

-Granito calco-alcalino (monzonítico), de duas micas, predominantemente biotítico, 

porfiróide, de grão muito grosseiro ou apenas grosseiro; 
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-Granito alcalino de grão médio ou grosseiro (Granito de Gondifelos - Chavão - Pedra 

Furada) . 

• Granitos ante-hercínicas: 

-Granitos alcalinos (Granito do Porto): 

-Granito porfiróide (Granito de Santo André) . 

-Granito de grão médio ou grosseiro, por vezes gnáissico (Granito da Póvoa de Varzim). 

-Granito de grão fino.  

 

Fig.32: Localização das amostras E, F e H, nas zona de Povoa de Varzim e Vila do Conde (retirado do Google Earth) 

As amostras A, D e G localizam-se nas zonas Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Porto de 

acordo com a notícia explicativa da folha 9-C, Porto, compreende as seguintes litologias 

(Fig.33): 

-Rochas eruptivas:  

• Granito porfiróide ou de grão grosseiro, aquerítico; 

• Granito alcalino, de grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas (Granito do 

Porto); 

• Granito alcalino, de grão fino a médio, mesocrata, de duas micas; 

• Granito gneissico alcalino, granatífero. 
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Fig.33: Localização das amostras A, D e G, nas zona de Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Porto (retirado do Google Earth) 

A amostra C localiza-se na zona de Penafiel e de acordo com a notícia explicativa da folha 

9-D, Penafiel, compreende as seguintes litologias (Fig.34): 

-Rochas eruptivas:  

• Granitos monzoníticos de duas micas, essencialmente biotíticos 

• Granitos monzoníticos, porfiróides de duas micas, essencialmente biotíticos 

• Granodioritos e raros quartzodioritos biotíticos 

• Granitos porfiróides de grão grosseiro, de duas micas, essencialmente biotíticos 

 

Fig.34: Localização da amostra C, na zona de Penafiel (retirado do Google Earth) 

A amostra B localiza-se na zona da Guarda e de acordo com a notícia explicativa da folha 

18-C, Guarda, compreende as seguintes litologias (Fig.35): 
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-Rochas de Soco Antigo: 

• Granito monzonítico, de duas micas predominantemente biotítico 

• Granito porfiróide de grão grosseiro e grosseiro a médio 

• Granito porfiróide de grão médio a fino 

• Granito porfiróide de grão fino 

• Granito não porfiróide de grão grosseiro 

• Granito não porfiróide de grão grosseiro a médio ou de grão médio 

• Granito não porfiróide de grão médio a fino ou de grão fino 

 

Fig.35: Localização da amostra B, na zona da Guarda (retirado do Google Earth) 
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A tabela 4 corresponde aos resultados da condutividade hidráulica e aos valores do ensaio 

Proctor nos diferentes tipos de compactação. 

As amostras A, B, C, D e F não tem leituras na condutividade hidráulica, pois não se 

dispunha de mais amostra suficiente no laboratório. 

O valor da baridade seca máxima nas 25 pancadas da amostra F foi estimado a partir dos 

valores da amostra C, pois estas duas amostras apresentam igual baridade seca máxima 

nas 55 pancadas. 

Tabela 4: Condutividade hidráulica insaturada medida em solos com diferentes compactações  

 

Como se pode observar na tabela 4, a condutividade hidráulica foi aumentando com a 

diminuição da compactação, conforme descrito por Stone et al. (2002) e Abreu et al. (2004) 

estes autores concluíram que com o aumento da compactação, a condutividade hidráulica 

diminui, isto pode ser explicado pelo facto de o tamanho dos poros diminuírem, pois são 

estes que transportam a água e a condutividade hidráulica depende do tamanho dos poros. 

Para verificar se existe algum tipo de relação entre a condutividade hidráulica e a 

compactação dos solos, elaboraram-se três gráficos que correspondem às baridades secas 

máximas e à condutividade hidráulica nas diferentes compactações. 

A amostra G não consta nas figuras 36 e 37, pois ficava fora da linha de tendência, isto 

indica que a amostra tem uma composição mineralógica e granulometria diferente das 

restantes amostras. 

A figura 36 corresponde às amostras que sofreram uma compactação de 55 pancadas. 

Amostras 

Valores do ensaio Proctor 

Condutividade 

hidráulica (55 

pancadas) (cm/s) 

Condutividade 

hidráulica (25 

pancadas) (cm/s) 

Condutividade 

hidráulica (12 

pancadas) (cm/s) 

Baridade 
seca 

máxima 
(g/cm3) (55 
pancadas) 

Baridade 
seca 

máxima 
(g/cm3) (25 
pancadas) 

Baridade 
seca 

máxima 
(g/cm3) (12 
pancadas) 

Teor em 
água 

óptimo 
(%) 

Amostra A 
1,98 1,79 -- 8,5% 4,45E-05 1,36E-04 -- 

Amostra B 
1,89 -- -- 11,9% 3,60E-04 -- -- 

Amostra C 
1,80 1,70 -- 12,0% 2,21E-04 2,72E-04 -- 

Amostra D 
1,74 -- -- 15,4% 1,86E-04 -- -- 

Amostra E 
1,86 1,74 1,68 11,8% 1,67E-04 2,60E-04 6,22E-04 

Amostra F 
1,80 1,70 -- 11,0% 2,51E-04 5,95E-04 -- 

Amostra G 
1,99 1,77 1,69 8,1% 1,49E-03 2,00E-03 4,29E-03 

Amostra H 
1,87 1,74 1,66 10,6% 3,26E-04 5,85E-04 5,98E-04 
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Fig.36: Amostras que sofreram uma compactação de 55 pancadas 

A figura 37 corresponde às amostras que sofreram uma compactação de 25 pancadas. 

 

Fig.37: Amostras que sofreram uma compactação de 25 pancadas 

Como podemos observar nas figuras 36 e 37, a condutividade hidráulica insaturada, Ki, tem 

uma ligeira tendência linear a diminui com o aumento da baridade seca máxima. 

Para uma melhor análise realizou-se os gráficos de cada amostra (Fig.38 a 43). 

Não se efetuou para as amostras B e D, porque não se realizou para as outras 

compactações, só se fez para as 55 pancadas. 
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Fig.38: Amostra A com as 55 pancadas e com as 25 pancadas 

 

 

Fig.39: Amostra C com as 55 pancadas e com as 25 pancadas 
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Fig.40: Amostra E com as 55 pancadas, com as 25 pancadas e com as 12 pancadas 

 

Fig.41: Amostra F com as 55 pancadas e com as 25 pancadas 

 

R² = 0,755

0,00E+00

1,00E-04

2,00E-04

3,00E-04

4,00E-04

5,00E-04

6,00E-04

7,00E-04

1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9

C
o

n
d

u
ti
v
id

a
d

e
 h

id
rá

u
lic

a
 (

c
m

/s
)

Baridade seca máxima (g/cm³)

Amostra E

Amostra E

Linear (Amostra
E)

R² = 1

0,00E+00

1,00E-04

2,00E-04

3,00E-04

4,00E-04

5,00E-04

6,00E-04

7,00E-04

1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82

C
o
n

d
u

ti
v
id

a
d

e
 h

id
rá

u
lic

a
 (

c
m

/s
)

Baridade seca máxima (g/cm³)

Amostra F

Amostra F

Linear (Amostra F)

55 

25 

12 

55 

25 



FCUP 
        Estudo de solos para aplicações em Geotecnia 

41 
 

 

Fig.42: Amostra G com as 55 pancadas, com as 25 pancadas e com as 12 pancadas 

 

 

Fig.43: Amostra H com as 55 pancadas, com as 25 pancadas e com as 12 pancadas 

Como se pode observar em todas estas figuras (Fig.38 a 43) a condutividade hidráulica 

insaturada, Ki, diminui com o aumento da compactação. 

Podemos concluir que existe uma relação entre a condutividade hidráulica insaturada, Ki, e 

a compactação. A compactação diminui a macroporosidade e as ligações entre os 

macroporos dos solos, consequentemente à medida que a compactação aumenta (ou seja, 

a baridade seca máxima das amostras aumenta) as linhas de fluxo tendem a passar pelos 
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infiltração da água em amostras com diferentes compactações. 

A figura 44 corresponde às curvas de infiltração das amostras com 55 pancadas. 

 

Fig.44: Curvas de infiltração das amostras com 55 pancadas 

Como se pode observar na figura 44, a amostra B apresenta uma curva que não é tão 

linear, porque nesta amostra colocou-se areia para ajudar na infiltração enquanto que nas 

restantes amostras não foi necessário colocar areia. Também se consegue observar que 

nas amostras A, B, C e D a infiltração da água foi constante ao longo do tempo enquanto 

que nas amostras E, F, G e H embora tenha sido constante a infiltração em comparação 

com as restantes amostras a infiltração foi mais rápida. 

A figura 45 corresponde às curvas de infiltração das amostras com 25 pancadas. 

 

Fig.45: Curvas de infiltração das amostras com 25 pancadas 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 100 200 300 400 500 600 700

In
fi

lt
ra

çã
o

 A
cu

m
u

la
d

a 
(m

L)

Tempo (s)

Amostras com 55 pancadas Amostra A

Amostra B

Amostra C

Amostra D

Amostra E

Amostra F

Amostra G

Amostra H

Polinomial (Amostra A)

Polinomial (Amostra B)

Polinomial (Amostra C)

Polinomial (Amostra D)

Polinomial (Amostra E)

Polinomial (Amostra F)

Polinomial (Amostra G)

Polinomial (Amostra H)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 100 200 300 400 500 600 700

In
fi

lt
ra

çã
o

 A
cu

m
u

la
d

a 
(m

L)

Tempo (s)

Amostras com 25 pancadas Amostra A

Amostra C

Amostra E

Amostra F

Amostra G

Amostra H

Polinomial (Amostra A)

Polinomial (Amostra C)

Polinomial (Amostra E)

Polinomial (Amostra F)

Polinomial (Amostra G)

Polinomial (Amostra H)



FCUP 
        Estudo de solos para aplicações em Geotecnia 

43 
 

Como se pode observar na figura 45, as amostras A, C e E a infiltração da água foi 

constante ao longo do tempo enquanto que nas amostras F, G e H embora tenha sido 

constante a infiltração em comparação com as restantes amostras a infiltração foi mais 

rápida. 

A figura 46 corresponde às curvas de infiltração das amostras com 12 pancadas. 

 

Fig.46: Curvas de infiltração das amostras com 12 pancadas 
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preencheu inicialmente estes poros e no final preencheu os microporos. 
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6. Conclusões 

O presente trabalho focou-se na avaliação das características de compactação de 

diferentes tipos de solos usados em trabalhos de geotecnia. Os principais objetivos foram: 

i) analisar e correlacionar resultados obtidos em ensaios Proctor com a classificação 

geotécnica de solos, bem como ii) avaliar a aplicabilidade do infiltrómetro de minidisco para 

medição da condutividade hidráulica não saturada de solos sujeitos a compactação Proctor. 

Pretendia-se com este estudo avaliar a possibilidade de se estabelecer uma relação entre a 

condutividade hidráulica e as características de compactação ótima de um solo, 

nomeadamente a baridade, bem como compreender a variação da condutividade com o 

grau de compactação de diferentes tipos de solo. 

Para a preparação das amostras utilizou-se como metodologias os ensaios de compactação 

Proctor, de acordo com a norma LNEC E197-1966 e o Infiltrómetro de Minidisco para a 

medição da condutividade hidráulica insaturada. 

Na correlação dos teores em água ótimos com a classificação geotécnica dos solos, 

podemos concluir que em cada grupo de classificação obtivemos diferentes resultados, pois 

a grande diferença entre estes grupos de classificação é a granulometria. A granulometria 

influência a compactação dos solos, em que solos arenosos apresentam baridade seca 

máxima elevada e um teor em água baixo resultando assim numa curva de compactação 

fechada, neste caso em estudo as amostras classificadas como SW/SW-SM apresentam 

estas características. Em solos siltosos observou-se que apresentavam uma baridade seca 

máxima intermédia e um teor em água ótimo intermédio, resultando assim em curva de 

compactação não muito fechada como também não muito amplas (intermédias), que são o 

caso das restantes amostras. 

Na condutividade hidráulica insaturada, podemos concluir que nas diferentes compactações 

(55 pancadas e 25 pancadas) a condutividade hidráulica insaturada, Ki, diminui com o 

aumento da baridade seca máxima, existindo assim uma relação entre a condutividade 

hidráulica insaturada e a compactação. A compactação diminui a macroporosidade e as 

ligações entre os macroporos dos solos, consequentemente à medida que a compactação 

aumenta (ou seja, a baridade seca máxima das amostras aumenta) as linhas de fluxo 

tendem a passar pelos microporos e a definir trajetos mais tortuosos. Deste modo, Ki vai 

diminuindo á medida que a compactação aumenta. 

Para finalizar esta análise, elaborou-se gráficos com as curvas de infiltração para cada 

compactação com o intuito de se compreender como decorreu a infiltração da água em 

amostras com diferentes compactações. Nas compactações de 55 pancadas e 25 

pancadas, observou-se que a infiltração da água foi constante ao longo do tempo, tendo 

algumas amostras com uma infiltração maior do que as restantes. Na compactação das 12 
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pancadas foi diferente, a amostra G, ao longo do tempo a infiltração foi diminuindo, uma 

hipótese para este resultado é com uma compactação de 12 pancadas os macroporos não 

são destruídos, então a água preencheu inicialmente estes poros e no final preencheu os 

microporos.  
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