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RESUMO 

TORRES, V. C. A. Ensaio de cone de penetração dinâmica para controle de 
compactação de vias urbanas da cidade de Curitiba/PR. 2017. 107f. Dissertação 
de Mestrado em Engenharia Civil - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017.  

Neste trabalho buscou-se avaliar o cone de penetração dinâmica (DCP) como 
alternativa para controle geotécnico em vias urbanas de tráfego leve. Atualmente, 
dentre os diversos ensaios disponíveis para avaliação do comportamento mecânico 
dos solos, destaca-se o uso do CBR, porém, este possui desvantagem quanto à 
demora para obtenção de seus resultados, devido ao procedimento intrínseco do 
ensaio. Sob esta perspectiva, o presente trabalho se propõe a analisar a utilização 
do DCP como uma alternativa mais econômica, viável, segura e vantajosa para o 
controle geotécnico das camadas componentes das vias. A área de estudo 
encontra-se na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, Brasil. O estudo foi 
realizado através de investigações de campo e ensaios laboratoriais, para obtenção 
da correspondência entre a penetração do cone de penetração dinâmica no solo e o 
ensaio CBR. Além disso, foi realizada a avaliação do comportamento do DCP com a 
variação de umidade e com o grau de compactação. Ademais, foram realizadas 
correlações entre o CBR e a Agulha de Proctor e também  comparações entre os 
solos do subleito (sem cimento) e o solo da base das vias (com cimento) em 
diferentes idades, também com o uso o DCP. Os resultados se mostraram positivos 
quanto à viabilidade de uso do DCP para estimativa de controle de compactação, de 
capacidade de suporte dos solos e também quanto à facilidade de manuseio tanto 
em laboratório quanto em campo. 

Palavras-chave: DCP. CBR. Agulha de Proctor. Vias urbanas. Solo-cimento.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

TORRES, V. C. A. Dynamic cone penetration test for compaction control of 
urban roads in Curitiba city/PR. 2017. 107f. Dissertação de Mestrado em 
Engenharia Civil - Federal Technology University - Parana. Curitiba, 2017.   

This study aims to evaluate the dynamic cone penetration (DCP) as methodology for 
geotechnical control on urban roads of light traffic. Currently, among the various tests 
available to evaluate the mechanical behavior of the soil, there is the use of CBR, 
however, this has disadvantages as the long time for obtaining the results, due to the 
intrinsic test procedure. From this perspective, the present study aims to analyze the 
use of DCP equipment - Dynamic Cone Penetration - as a more economical 
alternative, feasible and safe for the analysis of the compression levels of the 
component layers of the urban roads. The study area is located in the city of Curitiba, 
State of Parana, Brazil. The study is conducted through field and laboratory tests of 
the local soil to obtain mathematical correlations to ensure correspondence between 
the cone penetration and the CBR in situ. In addition, the evaluation of the 
performance of the equipment with the moisture content variation and degree of 
compaction was carried out. In addition, correlations were made between the CBR 
and the Proctor penetrometer and also comparisons between the soils of the 
subgrade (without cement) and base course of the roads (with cement) at different 
ages, also with the use of DCP. The results were positive regarding the feasibility of 
using the equipment to estimate compaction control, soil load bearing capacity and 
also for ease of handling both in the laboratory and in the field. 

Keywords: DCP. CBR. Proctor penetrometer. Urban roads. Soil cement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para a realização de obras de terra é de suma importância que se tenha 

conhecimento acerca das propriedades geotécnicas dos solos, com o intuito de se 

prever seu comportamento tanto em seu estado natural (solo natural) quanto em seu 

estado amolgado (solo deformado). 

No caso dos projetos de pavimentação, a fim de que este seja elaborado de 

forma eficiente, é necessário que seja realizada uma correta caracterização dos 

solos constituintes de suas camadas (tais como a base, sub-base, reforço e 

subleito). Essa caracterização depende da complexidade da obra viária e é feita 

através de ensaios laboratoriais e também de campo. 

Tendo em vista a natureza das obras viárias, nota-se que além de ser de 

suma importância a avaliação do comportamento mecânico dos solos, é necessário 

que se leve em consideração os aspectos de funcionamento, segurança e 

durabilidade que devem ser alcançados e mantidos nesse tipo de empreendimento. 

Para tanto, demanda-se um estudo acerca das características do local, dos 

materiais nele presentes e disponíveis, além de suas propriedades sob o ponto de 

vista estrutural. Conhecidas as variáveis que compõem o problema, é possível 

alcançar uma solução mais adequada, com melhor desempenho e confiabilidade. 

Além disso, considera-se também imperativo que o projeto seja elaborado da forma 

mais econômica possível, ponderando os múltiplos aspectos pertinentes ao estudo, 

tais como segurança, meio ambiente e sociedade.  

Entretanto, algumas circunstâncias podem vir a acometer a realização 

desses ensaios. Conforme Santos e Parreira (2015), a quantidade e a complexidade 

dos ensaios exigidos podem vir a onerar demasiadamente a obra, com a 

possibilidade, até mesmo, de inviabilizá-la.  

Diante desse cenário, uma possível intervenção para a sua melhora é o 

exame de técnicas de ensaio menos complexas, que permitam interferência em 

fatores tais como exigência de mão-de-obra especializada, custo do ensaio, 

obtenção de resultados de modo mais imediato, facilidade de execução, dentre 

outros. 

O presente trabalho, levando em consideração os fatores supracitados, tem 

como objetivo avaliar a técnica de ensaio com o cone de penetração dinâmica (DCP) 

como uma alternativa mais econômica, viável, segura e vantajosa para analisar os 
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níveis de compactação das camadas componentes das vias, através de correlações 

com o ensaio CBR. 

O conceito do ensaio com esta ponteira consiste na transferência de energia 

do martelo para o solo, sendo esta traduzida na forma de medida de cravação (em 

milímetros) da ponta cônica do DCP por golpe. 

O local do presente estudo encontra-se na cidade de Curitiba, no Estado do 

Paraná, onde são analisadas três vias, sendo que duas delas apresentam dois 

quarteirões ensaiados (dois trechos de 100 m cada) e, a terceira, um quarteirão (um 

trecho de 100 m). A escolha de quantas e quais vias são parte desse estudo, 

baseou-se na disponibilidade da Prefeitura de Curitiba, sendo este o ente federado 

responsável pela execução e manutenção das supracitadas vias. 

 A pesquisa foi realizada através de investigações de campo com o DCP, 

ensaios laboratoriais com o solo local (Proctor, CBR e Agulha de Proctor) e posterior 

correspondência entre a penetração do DCP no solo e o CBR. Além disso, foram 

realizadas também correspondências entre o CBR e a Agulha de Proctor. Por fim, 

foram feitas comparações entre o solos do subleito (sem cimento) e o solo da base 

das vias (com cimento) em diferentes idades, também com o uso do DCP. 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a utilização do ensaio de cone de 

penetração dinâmica (DCP) como alternativa para controle de camadas de aterro em 

vias locais de Curitiba/PR. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Avaliar a influência da umidade e do grau de compactação no ensaio 

DCP, a fim de se estabelecer valores para o controle do ensaio em 

campo; 

 Comparar os resultados obtidos com trabalhos de outros autores, a fim de 

se validar o ensaio DCP. 

 Correlacionar a penetração do CBR com a Agulha de Proctor em 

laboratório.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

É de suma importância a avaliação do comportamento mecânico dos solos, 

devido à sua representatividade sob os aspectos de funcionamento e durabilidade 

de um empreendimento. Para tanto, é necessário que haja um estudo acerca das 

características do local, dos materiais nele presentes e suas propriedades sob o 

ponto de vista estrutural. Conhecidas as variáveis que compõem o problema, é 

possível que se alcance uma solução mais adequada, com melhor desempenho e 

confiabilidade. 

Atualmente, há diversos ensaios disponíveis para tais caracterizações, 

dentre eles, o CBR é muito difundido, entretanto, apresenta dificuldades como a 

onerosidade e a demora para a obtenção de seus resultados. 

Sob esta perspectiva, no presente trabalho visa-se a análise do ensaio do 

Cone de Penetração Dinâmica (DCP) como uma alternativa mais econômica e 

viável, por apresentar diversas vantagens tais como satisfatória mobilidade, 

facilidade de execução, imediata obtenção de resultados e baixo custo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTECNICOS DA REGIÃO DE CURITIBA-PR 

  Segundo Salamuni et al. (2013), o conhecimento acerca da evolução 

geomorfológica de Curitiba tem sua importância embasada no crescimento 

populacional da cidade na população da paisagem urbana. 

  A cidade de Curitiba conta com uma população de aproximadamente 2 

milhões de habitantes, possui uma área de 434,967 km² e situa-se no primeiro 

planalto do Paraná, a uma altitude de 945m acima do nível do mar, nas coordenadas 

49º 16’15”W e 25º 25’48”S, com um relevo levemente ondulado (PERFIL DE 

CURITIBA, 2016).  

  De acordo com Felipe (2011), Curitiba e mais parcela de seis municípios 

limítrofes - compreendidos entre os municípios de Campo Largo e Quatro Barras - 

são cobertos pelos sedimentos da Formação Guabirotuba. Conforme Felipe (2011), 

chama-se de Formação Guabirotuba os sedimentos depositados na região entre 23 

a 1,8 milhões de anos, no intervalo dos períodos Paleógeno ao Quaternário 

(Mioceno – Holoceno, respectivamente). 

  A cidade é circundada ao norte pelo relevo dissecado dos metamórficos do 

Grupo Açungui, a leste pela Serra do Mar, a oeste pela escarpa da Serra de São 

Luiz do Purunã (SALAMUNI et al. 2013). De acordo com os autores, Curitiba, que 

está contida na Bacia Sedimentar de Curitiba, pode ser considerada como plana, 

quando comparada com as regiões montanhosas ao seu redor (Serra do Mar e zona 

dissecada do Grupo Açungui). 

  Conforme Felipe (2011), na litologia da Formação Guabirotuba destacam-se 

a presença de argilas e areias arcosianas -  as últimas com uma porcentagem que 

varia de 20% a 40% de feldspato em sua composição. Além disso, esses 

sedimentos possuem espessura entre 60 m e 80 m.   

  O local é formado por gnaisse, quartzito, quartzo-xisto, micaxisto, anfibolito, 

gnaisse-granito e granulito, comumente migmatizado (SALAMUNI et al. 2013). 

  Como explicado por Kormann (2002), os sedimentos da Bacia sedimentar da 

formação Guabirotuba são formados basicamente de argilas siltosas e siltes 

argilosos. Além disso, há a influência de outros materiais granulares, que traz 
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algumas diferenças aos solos encontrados na região. Quanto à coloração, o autor 

aponta como comuns nas argilas o cinza esverdeado ou azulado e o marrom, e, 

quando há intemperismo químico, essas argilas se tornam amarela e vermelha. 

Ainda segundo o autor, os solos argilosos da região se apresentam com uma 

consistência que varia de rija a dura, respondendo com número de golpes do SPT 

entre 15 e 30. 

   Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com alta suscetibilidade à 

erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta (FELIPE, 2011). 

2.2 CONTROLE GEOTÉCNICO EM CAMPO 

De acordo com Souza (2014) o controle tecnológico, de modo genérico, 

pode ser entendido como sendo a busca em otimizar os resultados de uma 

determinada atividade, por meio da utilização do conhecimento humano, 

empregando métodos, procedimentos, ferramentas ou equipamentos.   

No caso específico do controle de compactação de obras de pavimentação, 

o controle é feito a partir de critérios exigidos em projeto, como por exemplo, o grau 

de compactação a ser alcançado, referenciado a partir de uma dada energia de 

compactação e um teor de umidade ótima utilizada na execução. Dentre os ensaios 

disponíveis para o controle de compactação utilizados em campo, destaca-se o uso 

do frasco de areia, que foi utilizado neste trabalho. 

O controle dos parâmetros previstos em projeto é de suma importância para 

que se garanta o desempenho e segurança adequados da obra (SABBATINI, 2003).  

2.3 ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) 

Conforme explicado por Valejos et al. (2005), o CBR (California bearing 

ratio) ou ISC (Índice de Suporte Califórnia) foi criado na Califórnia, no ano de 1939, 

pelo engenheiro O. J. Porter, com a finalidade de se classificar os solos de acordo 

com o seu comportamento, levando em conta os parâmetros de densidade e 

umidade a ser utilizada em obra. De acordo com os autores, o CBR foi modificado 

posteriormente pelo United States Corps of Engineers (USACE).  
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O ensaio CBR pode ser utilizado tanto em laboratório, a partir de amostras 

deformadas retiradas de campo, quanto in situ, com o solo nas próprias condições 

de campo, para determinar a capacidade de suporte do solo. De um modo 

simplificado, essa determinação é feita através da aplicação de pressão no solo 

através de um pistão com velocidade constante. 

Além de ser um ensaio muito comum para a determinação da capacidade de 

carga dos materiais componentes de pavimentação, o CBR é de fundamental 

importância para a elaboração de projetos de pavimentação em muitos países 

(ZUMRAWI, 2014), sendo adotado por diversos órgãos rodoviários no Brasil e 

também no mundo e representando um dos métodos mais difundidos para 

dimensionamento de pavimentos flexíveis (VALEJOS et al. 2005). 

Atualmente, dentre os diversos ensaios disponíveis para avaliação do 

comportamento mecânico dos solos, destaca-se o uso do CBR. Segundo Souza 

(2007), o CBR ainda ocupa um espaço significante para a avaliação de suporte dos 

solos devido à existência de resultados conhecidos a nível mundial, e, em se 

tratando de pavimentos flexíveis, é o ensaio mais empregado no Brasil para seu 

dimensionamento. Porém, de acordo com o autor, dentre suas desvantagens estão 

a demora para obtenção de seus resultados, a necessidade de obtenção de um 

grande número de amostras e um grande desgaste físico para sua execução. Esses 

fatores fazem com que o ensaio se apresente significativamente custoso e também 

demorado.  

No Quadro 1 são apresentadas algumas comparações de características 

entre o ensaio CBR (in situ e de laboratório) e o DCP, sintetizadas por Berti (2005). 
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Ensaio Local do ensaio Uso e vantagens Limitações e cuidados 

CBR Laboratório Laboratório 

Distingue materiais com alta e 
baixa qualidade e isola os 
materiais prováveis de perder 
resistência sob imersão. Pode 
ser usado em quase todos os 
solos. Utilizado como base no 
dimensionamento de 
pavimentos. 

Empírico. Caro e 
trabalhoso para ser usado 
extensivamente. Requer 
grande quantidade de 
material no laboratório. 

CBR in situ Campo 

Serve para manutenção e 
controle de suporte de 
pavimento. Determina o 
índice de suporte das 
diversas camadas do 
pavimento. Utilizado para 
projeto de pavimentos. 

Apresenta dificuldades 
logísticas. Deve ser 
instalado em apoio firme, 
como, por exemplo, um 
caminhão carregado. O 
quadrante de deflexão 
deve estar fora da área 
carregada. Alto valor de 
aquisição e operação. 

Penetrômetro DCP Laboratório e campo 

Simples, portátil e de baixo 
custo. Ensaio semi não- 
destrutivo. Avalia as 
propriedades das camadas, 
indicando a variação da 
resistência em profundidade. 
Determina as propriedades 
durante a fase de construção. 

Variação nos resultados 
quando empregado em 
materiais com 
granulometria superior a 
20 mm. 

Quadro 1 – Principais características dos ensaios CBR e DCP 
Fonte: Adaptado de Berti (2005). 

2.4 CONE DE PENETRAÇÃO DINÂMICA – DCP 

De acordo com Mohammadi et al. (2008), a obtenção das propriedades in 

situ sempre foi um problema de relevância na engenharia geotécnica, e com o intuito 

de resolver a questão, diversos métodos têm sido criados. Dentre eles, inclui-se o 

cone de penetração dinâmica, que, segundo os autores, revela-se como um dos 

testes mais simples de penetração do solo, possuindo grande versatilidade. 

Além disso, Claus e Ferreira (2014) citam algumas características do DCP, 

como a vantagem de ser semi não-destrutivo e de provocar menores perturbações 

na estrutura. De acordo com Alves (2002), o DCP não necessita de perfurações 

significativamente grandes, fato que gera economia no ensaio e que gera pouca ou 

nenhuma interferência no tráfego. 

O cone de penetração dinâmica aplica-se principalmente em pavimentação e 

tem correlações principalmente com o CBR. O DCP proporciona uma alternativa 
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viável para a determinação do CBR in situ, por apresentar satisfatória velocidade de 

execução e facilidade de operação, além de ser leve e portátil (ZUMRAWI, 2014). 

Aguiar et al. (2011) explica que em relação a CBR, o DCP possui algumas 

vantagens tais como economia de tempo, recursos e praticidade, trazendo para a 

engenharia rodoviária muitos benefícios. O autor destaca a vantagem do DCP para 

avaliação de grau de compactação em campo em relação ao frasco de areia, 

ressaltando a simplicidade de seu manuseio, implicando celeridade no processo. O 

autor ainda comenta sobre os vários estudos realizados no Brasil, encontrando 

diversas correlações do DCP com o CBR, corroborando a possibilidade de utilização 

de um índice DCP que represente o comportamento mecânico do solo.   

Como exemplificado por Berti (2005), outra das vantagens do DCP sobre o 

CBR é que este não permite a investigação do pavimento ao longo de suas 

camadas, já aquele, admite investigação de várias camadas de maneira imediata, 

com custo relativamente baixo de ensaio. Alves (2002) acrescenta que o ensaio 

CBR apresenta grande dispersão em seus resultados, chegando a valores de 40% 

de coeficiente de variação em ensaios realizados diversas vezes por um mesmo 

laboratório. 

Bastos (2014) ressalta que o DCP apresenta facilidade quanto à sua 

mobilidade - por ser leve e pequeno - possibilitando a realização de ensaios em 

locais de difícil acesso. 

Com o DCP é possível fazer de modo rápido e eficaz a medição de 

resistência de camadas superficiais tanto de solos naturais quanto de solos 

compactados. (RESENDE; OLIVEIRA FILHO; NOGUEIRA, 2013). 

Conforme destaca Alves (2002), devido à sua mobilidade, é possível atingir 

quantidades significativas de ensaio, permitindo uma melhor avaliação da 

homogeneidade das camadas de aterro. Além disso, a autora destaca o baixo custo 

do DCP e de sua operação, permitindo sua aquisição por municípios de menor porte 

para controle de obras em vias locais. 

2.4.1 Histórico do DCP 

O Cone de Penetração Dinâmica, de acordo com Trichês e Cardoso (1999 

apud CARVALHO, 2005) teve suas origens com Scala, na Austrália, no ano de 

1956, com a finalidade de se analisar subleitos. 
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Muitos países vêm adotando o DCP ou já o utiliza ao longo das décadas. 

Conforme explica Alves (2002), esse ensaio é empregado há muito tempo por 

países como a Austrália, Israel, África do Sul e também na América do Sul, pela 

Argentina.  

Segundo a autora, em Israel, no ano de 1984 foram realizadas diversas 

investigações de substratos e avaliações de suporte de pavimentos, sendo um 

deles, o Aeroporto de Ben Gurion. Um segundo caso de aplicação exemplificado 

pela autora foi na África do Sul, em 1973, local em que o DCP tem sido utilizado pelo 

Departamento de Estradas da Província de Transvaal, com a finalidade de se obter 

medições rápidas de resistência in situ. Por fim, a autora aponta para uma tendência 

de aplicação do DCP em detrimento de outros ensaios não-destrutivos no Reino 

Unido.  

2.4.2 Aplicações do DCP 

O DCP pode ser utilizado em finalidades diversas. Recentemente, Hashemi 

e Nikudel (2016) apresentam em seu trabalho o uso do DCP para avaliação do 

potencial de liquefação, comparando-o com resultados obtidos através do SPT 

(Standart Penetration Test). Como resultado os autores concluíram que o DCP foi 

tão eficaz quanto o SPT na medida de liquefação do solo estudado. 

Byun et al. (2014) utilizaram o cone de penetração dinâmica instrumentado 

(IDCP) com o intento de identificar camadas ativas e avaliar sua espessura em 

regiões de congelamento e descongelamento em Ny-Alesund, na Noruega. Na 

comparação do DCP com ensaios laboratoriais, os resultados encontrados foram 

satisfatórios para tal fim. 

Resende, Oliveira Filho e Nogueira (2013) fizeram uso do DCP para controle 

de qualidade na compactação de aterros em barragens de rejeitos de mineração, no 

Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. De acordo com os autores, 

obteve-se êxito na utilização do instrumento ao longo do acompanhamento do 

alteamento da barragem.  

Mohammad et al. (2007), fizeram um estudo com solos coesivos a fim de se 

obter o módulo de resiliência de materiais de subleito. Os autores compararam os 

resultados do DCP com os obtidos em ensaios triaxiais e obtiveram resposta positiva 

quanto a aplicação do ensaio.  
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Além das utilizações supracitadas, é possível também o uso do DCP para 

outros fins, como explicitado por Alves (2002):  

 Campanhas rápidas de reconhecimento do tipo de solo; 

 Controle e execução de terraplenagem; 

 Controle de camadas estabilizadas; 

 Verificação da eficiência dos equipamentos de compactação empregados 

em obra; 

 Avaliação de pavimentos existentes. 

2.4.3 Operação do DCP 

O conceito do ensaio do Cone de Penetração Dinâmica (DCP) consiste na 

transferência de energia para o solo a partir da queda de um martelo de 8kg guiado 

por uma haste metálica a uma altura de 57,5 cm, sendo esta energia traduzida na 

forma de medida de cravação (em milímetros) do DCP por golpe do martelo. Além 

do martelo, os elementos básicos constituintes do DCP são uma ponta cônica de 60 

graus e uma régua graduada – que mede a cravação da ponteira no solo. Na Figura 

1 e Figura 2 são apresentados o DCP com seus principais componentes e a sua 

ponta cônica, respectivamente.  
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Figura 1 – DCP: principais componentes 
Fonte: Adaptado de ASTM D- 6951 (2009) 

 

Figura 2 – DCP: ponta cônica 
Fonte: Adaptado de ASTM D- 6951 (2009) 

O procedimento de ensaio apresentado na norma americana ASTM D-

6951(2009), consiste fundamentalmente em se ajustar a ponta cônica do aparelho 

DCP no solo e levantar o martelo até que este alcance o limitador superior, 

liberando-o em seguida. 
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A penetração em milímetros atingida em cada golpe do peso padrão é 

conhecida como DPI ou índice de penetração dinâmica (AMPADU; FIADJOE, 2015). 

Segundo os autores, esse índice pode ser correlacionado com parâmetros do solo 

sob investigação.  

Alguns autores chamam o índice de penetração dinâmica também como DN.  

Como consta na ASTM D-6951 (2009), esta medida serve para estimar o 

valor do CBR in situ, por exemplo. 

2.5 INTERPRETAÇÃO E CORRELAÇÕES COM O DCP 

Conforme explicado por Santos e Costa (2010), a etapa seguinte do 

procedimento em campo com DCP consiste na análise dos dados em laboratório, do 

tipo de solo e da determinação da sua resistência, sendo esta realizada através do 

índice de penetração dinâmica (DPI), dado em mm/golpe.  

O índice de penetração dinâmica (DPI) é definido a partir do comportamento 

do solo quando do impacto da carga dinâmica, não sendo uma medida direta de 

propriedade do solo (AMPADU; FIADJOE, 2015). 

Existem várias correlações com o DCP nos países em que este já é 

empregado, explica Alves (2002). Porém, de acordo com a autora, no caso do Brasil, 

fatores como diversidade de clima, além da incidência de chuvas, altas temperaturas 

e presença de intemperismo químico, contribuem para uma grande diversidade de 

comportamentos de solos, criando a necessidade de se estabelecer novas 

correlações que atendam a cada uma das peculiaridades dos solos. 

2.5.1 Correlações entre DCP e CBR 

O tipo de material, a compactação, o teor de umidade, a massa específica 

aparente seca e o efeito de confinamento do molde CBR são as variáveis que 

correlacionam o CBR e o DCP (BERTI,2005). 

Na norma americana ASTM D-6951 (2009) são apresentadas equações - 

recomendadas pela USACE - que permitem estimar o valor do CBR in situ através 

de correlações com o DPI. As equações são: 

 

CBR = 292 / DPI1.12                                                                                (1) 
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Sendo o DPI dado em mm/golpe. 

Conforme recomendação apresentada pela ASTM D-6951(2009) a equação 

(1) pode ser aplicada em diversos tipos de solo, exceto para solos do tipo CL (argila 

de baixa compressibilidade) com CBR abaixo de 10 e solo CH (argila de alta 

compressibilidade).  

Para solos do tipo CL e CBR abaixo de 10, e para solos do tipo CH são as 

indicadas, respectivamente: 

 

CBR = 1 / (0.0170193xDPI)2                                              (2) 

 

CBR = 1 / (0.0028713xDPI)                                               (3) 

 

Sendo o DPI dado em mm/golpe. 

Os gráficos que representam as correlações da ASTM D-6951(2009) e dos 

autores dos estados do Paraná e Santa Catarina são apresentados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Correlações da ASTM D-6951 (2009) e de autores dos estados do Paraná e Santa 
Catarina para diferentes tipos de solos. 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

Heyn (1986 apud CARVALHO, 2005) encontrou uma correlação a partir do 

estudo de solos no Estado do Paraná, apresentada na equação (4). 
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Log CBR = 2,64 -1,30 Log DPI                                            (4) 

 

De acordo com Carvalho (2005), não há informações acerca do coeficiente 

de determinação R², das características geotécnicas dos solos e do número de 

pontos considerados. 

Em Santa Catarina, na cidade de São José, Fontes (2001), em seu estudo 

de vias urbanas não pavimentadas encontrou a correlação apresentada na equação 

(5). A autora encontrou um coeficiente de determinação R²= 0,95.                                                                            

 

CBR = 467,20. (DPI)-1,41                                                                         (5) 

 

Outra correlação encontrada em solos da região sul foi no trabalho realizado 

por Trichês e Cardoso (1999, apud CARVALHO, 2005) no estado de Santa Catarina, 

próximo à Capital, Florianópolis, em solos das classes A- 7- 6, A-4 e A-2-4. A 

referida correlação é apresentada a seguir na equação (6). 

 

LogCBR = 2,71 –1,25 Log DPI                                          (6) 
 

 O coeficiente de determinação encontrado foi de R²=0,90, sendo que 

foram avaliados 53 pares de pontos.  

Harison (1987 apud FONTES, 2001) obteve a correlação apresentada na 

equação (7), através do estudo de solos argilosos, arenosos e pedriscos graduados. 

Não há informações acerca do coeficiente de determinação.  

 

 
LogCBR = 2,81 –1,32Log DPI                                          (7) 

 

2.5.2 Solos não saturados 

 De acordo com Custódio (2009), os solos não saturados caracterizam-

se por apresentarem grau de saturação menor de 1. Nesta condição, conforme 

Benessiuti (2011), o solo é composto por três fases, sendo elas: 

 

• Fase sólida: constituída pelos grãos do solo; 
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• Fase líquida: formada por água (e também por sais minerais e ar 

dissolvido) 

  • Fase gasosa: composta por mistura de gases (ar livre);  

 

Fredlund et al. (2012), discorrem acerca de uma quarta fase denominada 

membrana contrátil – que consiste na interface entre a água e o ar, formando uma 

película - responsável por mudanças no estado de tensões do solo, contribuindo 

com uma resistência à tração considerável e afetando no comportamento mecânico 

do solo como um todo. Em se tratando de massa e volume do sistema, não há a 

consideração dessa quarta fase, sendo a película parte integrante da fase líquida. 

Conforme Benessiuti (2011), a tensão de tração gerada na película pode ser 

explicada através da propriedade da tensão superficial dos solos, gerada a partir da 

capilaridade, sendo esta evidente em tubos pequenos (tubos capilares). Behring et 

al. (2004) explicam que as diferentes magnitudes de forças atuantes na superfície e 

no interior de uma solução são responsáveis pela manifestação da tensão 

superficial. 

O fenômeno é exemplificado por Libardi (2012), mostrado na Figura 4, 

através de vasos comunicantes preenchidos com água – sendo um dos vasos de 

grande diâmetro e outro de pequeno diâmetro. Observa-se que a altura de equilíbrio 

do líquido não será a mesma para os dois vasos, pois há interferência da tensão 

superficial e do raio de curvatura do menisco no tubo capilar.  

 
Figura 4 – Diferença de altura de equilíbrio em vasos comunicantes – fenômeno da 

capilaridade. 
Fonte: Libardi (2012) 
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2.5.2.1  Sucção no solo 

Conforme Benessiuti (2011), a sucção total (ψt) nos solos não saturados 

pode ser dividida em duas parcelas: sendo a primeira delas a sucção matricial (ψm), 

associada às forças de adsorção e capilaridade, e a segunda, a sucção osmótica 

(ψosm), causada pela força osmótica. A sucção total pode ser representada pela 

sequinte equação: 

ψt = ψm  + ψosm                                                                                               (8) 
 

 
Ainda de acordo com Benessiuti (2011), a sucção matricial é igual à sucção 

total quando o líquido no solo é equivalente à água padrão (destilada), e a sucção 

osmótica se iguala à sucção total quando o solo encontra-se saturado, situação em 

que a sucção é devida apenas às diferentes concentrações de soluto.  

2.5.2.2 Curva de retenção 

Conforme explicado por Benessiuti (2011) a curva de retenção de água (ou 

curva característica), expressa pela relação entre quantidade de água retida no solo 

(dada pelo teor de umidade ou grau de saturação) e a sucção, sendo que esta 

apresenta valores maiores em solos argilosos (quanto maior a plasticidade do solo, 

maior a sua capacidade de retenção de água) e valores menores para solos 

arenosos. Ainda conforme a autora, a dessaturação ocorre mais rapidamente em 

solos arenosos, tendo como causa a sua estrutura de poros. Já em solos argilosos, 

esse processo ocorre de forma mais lenta. Na Figura 5 são apresentados exemplos 

de curvas características de solos argilosos, siltosos e arenosos. 

 

 
Figura 5- Exemplos de curvas de retenção em solos argilosos, siltosos e arenosos. 

Fonte: Fredlund e Xing (1994 apud BENESSIUTI, 2011) 
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Em países como o Brasil, que possuem clima tropical e subtropical, 

Georgetti (2010) explica que há uma grande incidência de obras em solos não 

saturados, isto é, nos solos acima da zona de saturação, fato que afeta o 

desempenho dessas obras, já que se comportam de acordo com as características 

de solos não saturados. 

De acordo com Carvalho et al (2015), os estudos de solos não saturados 

iniciaram- se no Brasil no começo da década de 1990, marcado pelo 1º Simpósio 

Brasileiro de Solos Não Saturados (1º ÑSAT), realizado em Brasília/DF, seguido de 

vários outros até o 8º ÑSAT realizado no ano de 2015, em Fortaleza/CE. 

2.6 AGULHA DE PROCTOR 

A Agulha de Proctor, de modo simplificado, funciona como um dinamômetro. 

O equipamento, mostrado na Figura 6, é provido de uma mola que quando acionada 

permite medir a força aplicada sobre o solo - expressa em Newtons – por meio de 

uma ponta de área conhecida – expressa em milímetros - a fim de se encontrar a 

pressão aplicada no material, dada em MPa. A partir de correlações com a referida 

pressão é possível a obtenção da resistência do solo.  

 

 

Figura 6 – Agulha de Proctor 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

Apesar de simples, Vargas (1981 apud BERTI, 2005) explica o porquê da 

tendência de o ensaio cair em desuso: 

 “O terreno deveria ser compactado até que a resistência, indicada 
pela agulha de Proctor, mostrasse um certo valor correspondente àquele 
que se determinasse em laboratório sobre os corpos de prova compactados 
na umidade ótima e densidade máxima. Havia, entretanto, o inconveniente 
do aterro apresentar altas resistências sem estar saturado. Tais altas 
resistências poderiam desaparecer com a saturação do aterro. Além disso, 
as pontas das agulhas são muito pequenas e medirão resistências em 
áreas muito restritas. Estas medidas poderiam então ser muito influenciadas 
por torrões duros ou pedras próximas da superfície do aterro. Assim o 
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controle de compactação a partir da medida das suas resistências tem 
caído em desuso” (VARGAS, 1981 apud BERTI, 2005). 

 
No Quadro 2 são apresentadas algumas comparações de características 

entre a Agulha de Proctor e o DCP, sintetizadas por Berti (2005). 
 

Ensaio Local do ensaio Uso e vantagens Limitações e cuidados 

Penetrômetro DCP Laboratório e campo 

Simples, portátil e de baixo 
custo. Ensaio semi não- 
destrutivo. Avalia as 
propriedades das camadas, 
indicando a variação da 
resistência em profundidade. 
Determina as propriedades 
durante a fase de construção. 

Variação nos resultados 
quando empregado em 
materiais com 
granulometria superior a 
20 mm. 

Agulha de Proctor Laboratório e campo 

Controle da densidade de 
subleitos compactados de 
rodovias e pistas de 
aeroportos. A agulha de 
Proctor foi utilizada 
antigamente para controle de 
compactação. 

Determina as 
propriedades somente em 
um ponto da massa de 
solo. 

Quadro 2 - Principais características da Agulha de Proctor e DCP 
Fonte: Adaptado de Berti (2005). 

Apesar das desvantagens, o equipamento é leve, pequeno, de fácil 

manuseio e proporciona a realização de diversos ensaios com obtenção de 

resultados de maneira rápida. Além disso, quando utilizado em campo, causa 

poucos distúrbios na camada compactada e permite a execução de ensaios sem 

que haja interrupção do tráfego.   
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3 METODOLOGIA 

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

A escolha de quantas e quais vias fizeram parte desse estudo, baseou-se de 

acordo com a disponibilidade da Prefeitura de Curitiba, sendo este o ente federado 

responsável pela execução e manutenção das supracitadas vias.  

Na Figura 7 apresenta- se a localização da cidade de Curitiba, no estado do 

Paraná.  

 

Figura 7 – Cidade de Curitiba no Estado do Paraná 
Fonte: Adaptado de Governo do Estado do Paraná (2016) 

No presente estudo, foram analisadas três ruas, - Antônio Ribeiro de 

Macedo, Ruyard Kipling e Hermenegildo Bonat - sendo que as duas primeiras 

apresentam dois (2) quarteirões estudados (cada um com extensão de 100 m) e, a 

terceira, um (1) quarteirão (com extensão de 100m).  

Na Figura 8 são representadas as vias e as suas respectivas quadras 

estudadas. Na Figura 9 é apresentada uma visão geral de cada uma das ruas, 

localizadas no bairro do Xaxim. 
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Figura 8 – Vias Ensaiadas e Suas Quadras 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

         

(a)                                   (b)                                   (c)                          
Figura 9 –Ruas (a) Antônio Ribeiro de Macedo (b) Ruyard Kipling (c) Hermenegildo Bonat 

Fonte: Autoria Própria (2016)  

Quanto à camada de revestimento, a pavimentação do local é o tratamento 

superficial betuminoso (TSB), sendo que hoje na cidade de Curitiba há, 

aproximadamente, 1300 km de vias com esse tipo de revestimento.  

Já a base do revestimento é feita com solo- cimento. A mistura é feita com 

teor de 3,6% de cimento em massa. No subleito não há mistura com cimento. 
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3.2 ORGANIZAÇÃO DOS ENSAIOS  

Na Figura 10 é apresentado um fluxograma para uma melhor compreensão 

da ordem e local dos ensaios (campo e laboratório) e as correlações obtidas a partir 

desses. Nos itens seguintes cada um dos ensaios será explicado mais 

detalhadamente. 

 

 

Figura 10 – Fluxograma dos ensaios de campo e laboratório 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

3.3 ENSAIOS DE CAMPO 

Os ensaios de campo realizados neste trabalho são descritos nos subitens a 

seguir.  

3.3.1 Ensaio DCP nas vias 

Primeiramente foram realizados ensaios DCP nas vias, na forma de pares 

de pontos, sendo o primeiro deles na margem da via, a fim de se ensaiar o solo sem 

cimento do subleito (P1- S/C) e, o segundo, através de furos feitos no pavimento, 

com o objetivo de ensaiar a base com solo-cimento (P1-C/C). Foram executados 

dois pares de ensaios por quadra, totalizando quatro pares de ensaios por rua. 

Mostra-se na Figura 11 um esquema com a distribuição dos pares de pontos em 

cada rua e na Figura 12a um exemplo de ensaio executado no pavimento em uma 

das vias. O diâmetro de cada perfuração para realização do ensaio é de 

aproximadamente 15 cm.   
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Feitos os ensaios no pavimento, a etapa seguinte consistiu na coleta de 

material na lateral de cada uma das vias, ao lado de cada um dos ensaios, com 

auxílio de uma escavadeira. Na Figura 12b apresenta-se um exemplo de coleta de 

material em campo. Vale ressaltar que as etapas de ensaio e coleta de materiais foi 

realizada com equipamentos e pessoal da Prefeitura de Curitiba. 

 

 

Figura 11 – Distribuição dos Pares de Pontos nas Vias 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

  

(a)                                             (b) 
Figura 12 – (a) Ensaio Executado no Pavimento (b) Coleta de Material em Campo 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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3.3.2 Frasco de Areia 

Foram realizados ainda, em campo, ensaios de frasco de areia no subleito 

do pavimento, a fim de se obter o grau de compactação das vias e analisar o seu 

resultado com os resultados do DCP.  

Para avaliação das camadas foram executados um total de 4 frascos de 

areia, distribuídos entre as três ruas estudadas, no subleito do pavimento, todos em 

locais próximos aos furos realizados anteriormente para realização do ensaio DCP. 

O procedimento consistiu previamente em se retirar a capa de revestimento 

das vias com o auxílio de uma picareta, conforme apresentado na Figura 13a.  

Posteriormente ao término da retirada da capa, atravessou-se a camada de solo 

cimento, de aproximadamente 20 centímetros, alcançando-se a camada do subleito 

para então encaixar a bandeja de apoio – Figura 19b - a fim de que se pudesse nela 

conectar o frasco de areia – Figura 19c – e realizar o ensaio. 

  

         

(a)                                              (b)                                              (c) 
Figura 13 – Retirada da capa de revestimento (b) Encaixe da Bandeja (c) Frasco de Areia 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

Os ensaios do frasco de areia foram realizados seguindo os procedimentos 

descritos na NBR 7185 (ABNT,86). Os resultados são apresentados em capítulo 

próprio. 



39 

 

 

3.4 ENSAIOS LABORATORIAIS 

Os ensaios laboratoriais estão divididos entre ensaios de caracterização 

(englobando granulometria, densidade real dos grãos e limites de Atterberg), ensaio 

de compactação, CBR, agulha de Proctor e DCP. Cada um dos ensaios, suas 

etapas, normas e procedimentos são explicados nos subitens deste capítulo. 

3.4.1 Ensaios de Caracterização  

Para a realização dos ensaios de caracterização, as amostras dos materiais 

foram preparadas conforme a NBR 6457(ABNT,86).  

3.4.1.1 Granulometria 

O ensaio de granulometria foi realizado seguindo os procedimentos de 

acordo com o método descrito na NBR 7181 (ABNT,84) em que parte do material 

(porção mais grossa) foi submetida ao peneiramento e a parcela mais fina, ao 

processo de sedimentação. Na Figura 14a são mostradas as peneiras utilizadas no 

ensaio de peneiramento e na Figura 14b uma proveta com solo, utilizada no ensaio 

de sedimentação.  

               

(a)                                     (b)                   

Figura 14 – (a) Peneiras utilizadas no ensaio de peneiramento e (b) proveta utilizada no ensaio 
de sedimentação. 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

3.4.1.2 Densidade real dos grãos 

O ensaio de determinação da densidade real dos grãos foi realizado 

seguindo os procedimentos de acordo com o método descrito na ME 093 
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(DNER,94). Entretanto, utilizou-se um dessecador de vidro ligado à uma bomba de 

vácuo (de 88KPa) em substituição ao bico de gás para aquecimento dos 

picnômetros. Na Figura 15 são mostrados os picnômetros e o dessecador de vidro 

utilizados no ensaio. 

 

 

Figura 15 – Picnômetros e dessecador  utilizados no ensaio de densidade real dos grãos. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

3.4.1.3 Limites de Atterberg 

O ensaio do Limite de Liquidez foi executado de acordo com a NBR 6459 

(ABNT,84), com a utilização do Aparelho de Casagrande. Este aparelho é 

apresentado na Figura 16a. Já o ensaio do Limite de Plasticidade foi realizado 

seguindo as diretrizes da NBR 7180 (ABNT,84). A placa de vidro e um gabarito de 

metal são apresentados na Figura 16b.   

      

(a)                                                         (b) 
Figura 16 – (a) Aparelho de Casagrande (b) Placa vidro e gabarito de metal 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

A partir dos referidos limites, foram obtidos através de cálculos o Índice de 

Plasticidade dos solos.  
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3.4.2 Ensaio de compactação 

Os ensaios de compactação foram realizados de acordo com a NBR 7182 

(ABNT,86). A partir dos ensaios de caracterização, foram identificados cinco solos 

diferentes, portanto, o ensaio de compactação foi realizado para cada um dos tipos 

de solo, separadamente.  

Foi utilizada nos experimentos a energia de Proctor Normal, num cilindro 

padrão cujas dimensões são de aproximadamente 10 cm de diâmetro e 12 cm de 

altura, aplicando 26 golpes em cada uma das três camadas de solo, com o soquete 

pequeno, a fim de simular as condições de compactação da base do pavimento. 

Para cada um dos solos, foram moldados, no mínimo, cinco corpos de prova 

(CP) com diferentes umidades, sendo que para um melhor traçado da curva de 

compactação, em alguns solos, foram moldados CPs adicionais. Os ensaios foram 

realizados com reuso de material, já que este estava disponível em quantidade 

limitada. Na Figura 17 é apresentada a compactação de um corpo de prova em 

laboratório. 

 
Figura 17 – Compactação de um CP em laboratório 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

Com base nos corpos de prova compactados, foi possível traçar a curva de 

compactação, cujas coordenadas são a massa específica aparente seca (g/cm³) 

versus teor de umidade dos materiais (%), obtendo-se, através desta, a massa 

específica aparente seca máxima e a umidade ótima para cada um dos solos. Todos 

os valores são apresentados no capítulo de resultados. 
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Vale destacar que em cada um dos corpos de prova foram realizados 

também os ensaios DCP, melhor explicado em item específico sobre o ensaio. 

3.4.3 Solo - Determinação do teor de matéria orgânica 

Foram realizados em cada um dos cinco solos a determinação do teor de 

matéria orgânica. O ensaio consiste em eliminar a matéria orgânica da amostra 

envolvendo temperaturas elevadas (440ᵒC). Para o ensaio, foi utilizada a NBR 

13600(ABNT,96).  

Num primeiro momento, deixou-se os solos secarem em estufa a 80ᵒC por 

dois dias – na norma recomenda-se que o solo permaneça por no mínimo 24 horas 

entre 105ᵒC e 110ᵒC ou até o solo atingir constância de massa, entretanto, 

considerou-se mais conveniente trabalhar com temperatura mais conservadoras, 

devido à presença de matéria orgânica.  

Feito isso, o passo seguinte foi a retirada desses materiais e deixá-los 

resfriar num dessecador de vidro, recobertos por papel alumínio. Em seguida, os 

materiais foram levados até uma mufla, onde permaneceram por cerca de 12 horas 

(tempo para atingir constância de massa). Durante o processo, foram feitas as 

pesagens dos recipientes de cerâmica (cadinhos) e dos solos após a retirada da 

estufa e após a retirada da mufla, a fim de se obter a diferença de massa e calcular 

o teor de matéria orgânica.  

Na Figura 18 são mostrados os solos antes de serem colocados na estufa e 

na Figura 19 os solos após a retirada da mufla. 

 

 

Figura 18 – Solos antes de serem colocados da estufa. (a) rua 1 – quadra 1 (b) rua 1- quadra 2 
(c) rua 2 – quadra 1 (d) rua 2- quadra 2 (e) rua 3. 

Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 19 – Solos após retirados da mufla. (a) rua 1 – quadra 1 (b) rua 1- quadra 2 (c) rua 2 – 
quadra 1 (d) rua 2- quadra 2 (e) rua 3. 

Fonte: Autoria Própria (2016). 

3.4.4 Ensaio CBR (California Bearing Ratio)  

Após a finalização dos ensaios de Proctor, a etapa seguinte deste trabalho 

consistiu na moldagem dos corpos de prova para os ensaios CBR. Foram 

compactados cinco corpos de prova (CP) para cada um dos cinco solos, totalizando 

25 CPs, tomando como base a umidade ótima dos solos encontrada no ensaio de 

compactação, a fim de se traçar a curva DCP versus CBR com dados próximos à 

umidade de interesse (umidade ótima).  

Os CPs foram moldados também na energia de Proctor Normal e foram 

utilizados cilindros grandes padrão, cujas dimensões são de 15 cm de diâmetro e 17 

cm de altura, aplicando 12 golpes com um soquete grande em cada uma das cinco 

camadas de solo a serem compactadas. 

Assim como nos corpos compactados no ensaio de compactação, foram 

realizados ensaios DCP em cada um dos CPs do ensaio CBR. Após a moldagem, foi 

feito o ensaio CBR e em seguida, na face oposta, foram realizados ensaios DCP e 

também - diferentemente do que foi feito no ensaio de compactação -  com a Agulha 

de Proctor. 

O procedimento do ensaio CBR foi feito de acordo com o método descrito na 

ME 172 (DNIT,2016), com a diferença de que foi feito o reuso dos solos – devido à 

pouca disponibilidade de material – e que foram utilizados dois equipamentos 

adaptados para ensaio CBR. O motivo da utilização de dois equipamentos foi a 

quebra e consequente inutilização do primeiro deles, que foi então, substituído pelo 

segundo. O modelo do primeiro é uma prensa hidráulica universal, da marca EMIC, 

modelo DL30, com capacidade máxima de 30 toneladas, apresentada na Figura 20. 
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Figura 20 – Prensa EMIC adaptada para ensaio CBR. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

A prensa é dotada de um software devidamente preparado para a leitura da 

carga (em Newtons) e da deformação do corpo de prova (em milímetros). Feita a 

leitura, foi traçado o gráfico Carga versus deformação. Além do gráfico, foi possível 

exportar os valores encontrados para uma planilha apropriada com o intuito de 

analisar os resultados. Na Figura 21 é mostrado na tela do computador o software. 

 

Figura 21 – Software da prensa EMIC para ensaio CBR. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Já o segundo equipamento, trata-se também de uma prensa universal, 

marca Wille Geotechnik, modelo UL 60 -1, com capacidade máxima de 60kN. Assim 

como na primeira, há também um software devidamente preparado para a leitura da 

carga (em Newtons) e da deformação do corpo de prova (em milímetros). Assim 

como anteriormente, também foi possível traçar o gráfico carga versus deformação e 

exportar os dados para correções posteriores. Nas Figuras 20 e 21a são mostradas 

a prensa e seu respectivo software, respectivamente. Na Figura 23b apresenta-se 

um corpo de prova após a realização do ensaio CBR. 

 

 

Figura 22 – Prensa UL 60 -1 para ensaio CBR.  
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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(a)                                                                             (b) 
Figura 23 – (a) Software da prensa UL 60 -1 para ensaio CBR (b) Corpo de prova após ensaio 

CBR. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

Outra diferença relevante em relação à norma trata-se do fato de que não foi 

realizada a condição de imersão, a fim de tornar possível a avaliação da influência 

da umidade nos ensaios, uma vez que esta interfere no ensaio DCP. Cabe ressaltar 

que a avaliação da expansão dos materiais é apresentada no item 3.4.5.  

Por fim, foi possível a correlação entre o DCP e o CBR, através de 

correlações matemáticas. 

3.4.5 Ensaio de expansão 

O ensaio de expansão foi realizado de acordo com o descrito na ME 172 

(DNIT,2016). Para o ensaio foram moldados cinco CPs na umidade ótima, sendo um 

para cada solo estudado. Feito isso, o passo seguinte foi a imersão dos referidos 

corpos de prova por 4 dias, sendo que as leituras dos extensômetros foram 

realizadas a cada 24h, como recomendado por norma. Na Figura 24 são mostrados 

os corpos de prova submersos com os extensômetros acoplados. Os resultados do 

ensaio são apresentados em item próprio.  
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Figura 24 – Corpos de prova submersos para ensaio de expansão. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

3.4.6 Agulha de Proctor 

Como explicado no item anterior, após a moldagem dos CPs, o ensaio CBR 

e o ensaio DCP, foram realizados ensaios com a agulha de Proctor em cada um dos 

corpos de prova, para cada um dos cinco solos. Foram feitos em cada corpo de 

prova pelo menos três ensaios com a Agulha de Proctor, variando para mais, de 

acordo com a necessidade e com espaço disponível no CP. 

O aparelho utilizado neste trabalho é da marca SOLOTEST, modelo 

1098002. A norma utilizada para o ensaio foi a ASTM D-1558 (2010). 

O equipamento oferece nove opções de pontas com a finalidade de 

abranger solos com resistências distintas. As pontas disponíveis são mostradas na 

Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Pontas da Agulha de Proctor 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

As medidas de suas áreas são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Áreas e diâmetros das pontas da Agulha de Proctor. 

Área (mm²) Diâmetro (mm) 

16 4,50 

32 6,38 

65 9,10 

129 12,82 

161 14,32 

215 16,55 

323 20,28 

484 24,82 

645 28,66 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

3.4.7 Ensaio de Cone de Penetração Dinâmica (DCP) 

O DCP neste trabalho foi utilizado tanto nas etapas de campo quanto nas 

fases de laboratório. 

Em laboratório o seu uso teve como objetivo a retirada de medidas de 

cravação do DCP em condições controladas - de umidade, energia de compactação 

e massa específica – das amostras de solo retirado em campo. Para tais medidas 

foram realizados ensaios de Proctor - explicado em item específico - na energia 

normal e, em cada corpo de prova moldado, feito o ensaio DCP. Desse modo 

obteve-se a cravação do DCP para diversos pontos de umidade e massa específica 

dos solos estudados. Na Figura 26 apresenta-se o ensaio DCP após a realização do 

ensaio de compactação.  

Vale ressaltar que apesar das vantagens encontradas em laboratório 

(condições controladas de umidade e energia de compactação) há o efeito de borda 

no corpo de prova devido à cravação do DCP, já que os cilindros não possuem 

diâmetro suficiente para que este efeito possa ser desconsiderado. 
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Figura 26 – Ensaio DCP no Cilindro Após Ensaio de Compactação 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

A referência normativa utilizada para a realização deste trabalho foi a ASTM 

D-6951(2009), que indica os seguintes passos para a prática do ensaio DCP, de 

forma resumida: 

 Verificação: o primeiro passo para a realização do ensaio consiste em 

uma inspeção geral, tais como a verificação das condições de suas 

peças e da verificação de desgaste excessivo da ponta cônica. 

 Operação: Feita a verificação, o passo seguinte foi a operação do 

ensaio, que consiste essencialmente em se posicionar a ponteira no 

local desejado, nivelá-la na posição vertical e, posteriormente, na 

elevação e seguida liberação do martelo a partir da altura de queda 

padrão (57,5 cm).  

 Leitura inicial: antes da realização do ensaio propriamente dito, fez-se 

uma primeira leitura na régua, mantendo-se a ponta cônica do DCP 

assentada no solo até que o limite superior de sua parte mais larga 

estivesse nivelada com a superfície do material a ser ensaiado. 

 Medidas: anota-se as medidas de cravação do DCP por número de 

golpes.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ENSAIOS DE CAMPO 

Neste item são apresentados os ensaios de DCP e frasco de areia 

realizados em campo. 

4.1.1 Frasco de areia 

A partir da obtenção da massa específica aparente máxima no ensaio de 

compactação (energia normal) de cada um dos solos e dos frascos de areia 

realizados em campo foram obtidos os graus de compactação (GC) para o subleito 

das vias, com a utilização da equação (8). Os resultados são apresentados na 

Tabela 2.  

 

GC =  Massa específica aparente (frasco de areia)   x 100                (8)                                                                                                                                                                             
Massa específica aparente máxima (laboratório)         

 

Em que o GC é adimensional e dado em (%). 

 

Tabela 2 - Grau de compactação do subleito das vias. 

Rua Grau de compactação (%) 

Rua 1 – Quadra 1 64,6 

Rua 1 – Quadra 2 85,9 

Rua 2 – Quadra 2 71,6 

Rua 3 – Quadra 1 67,8 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

 Observa-se uma heterogeneidade na compactação do subleito entre as 

vias. O mesmo pode ser observado inclusive numa mesma via, como mostrado na 

rua 1. Além disso, todos os solos apresentam-se com baixo grau de compactação. 

4.1.2 DCP em campo  

Nas Figuras 25 a 29 são apresentados os resultados obtidos dos ensaios 

DCP realizados em campo, em cada um dos solos do subleito sem adição de 
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cimento. Os resultados dos ensaios DCP efetuados em base com cimento são 

apresentados em item próprio.   

 

 

Figura 27 – DCP em solo sem cimento – rua 1 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 28 – DCP em campo – rua 1 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 29 – DCP em campo – rua 2 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 30 – DCP em campo – rua 2 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 31 – DCP em campo – rua 3 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Percebe-se que o valor do índice de penetração dinâmica (DN) - obtido a 

partir da relação entre a profundidade alcançada e o número de golpes aplicado - se 

apresenta heterogêneo não só entre duas quadras de uma mesma rua, mas também 

em uma mesma quadra.  

Mais detalhes sobre os resultados encontrados em campo para os solos 

sem cimento (subleito) são apresentados no item 4.1.3 deste trabalho, em que estes 

resultados são comparados com os resultados do solo com cimento (base). Já no 

item 4.2.4.1 foi realizada a comparação com o DN de referência (DNref) encontrado 

em laboratório, a partir da umidade ótima do ensaio de Proctor na energia normal. 

4.1.3 Ensaios com solo-cimento 

Nas Figuras 30 a 34 são apresentadas as comparações dos resultados 

obtidos dos ensaios DCP realizados em campo sem cimento e com adição de 
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cimento, na composição de 3,6%, para idades de 30 e 90 dias de cura da mistura 

solo-cimento.  

 

 

Figura 32 – DCP em solo cimento – rua 1 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 33 – DCP em solo cimento – rua 1 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 34 – DCP em solo cimento – rua 2 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 35 – DCP em solo cimento – rua 2 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 36 – DCP em solo cimento – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Nota-se que a tendência geral foi de diminuição do DN do solo sem cimento 

para o solo com cimento. Essa tendência era esperada, uma vez que a mistura de 

cimento ao solo aumenta a sua resistência, dificultando a cravação do DCP.  

Outro resultado de destaque nas retas é que na metade dos casos (Rua 1 –

Quadra 1 – pontos 1 e 2, Rua 2 – Quadra 1 – ponto 2, Rua 2 – Quadra 2 – ponto 2 e 

Rua 3 - ponto 2) o DN do solo-cimento na idade de 90 dias apresentou-se maior 

quando comparado ao DN do solo-cimento com 30 dias.  

Esse resultado contraria as expectativas, pois, assim como comentado no 

caso anterior, esperaria- se que o solo-cimento aos 90 dias iria se apresentar mais 

resistente do que aos 30 dias da mesma mistura. Mais uma vez, para confirmação 

dos resultados encontrados nesses pontos, se faz necessário um estudo mais 

acurado dos locais. 

4.2 ENSAIOS LABORATORIAIS 

Nesta seção são apresentados os resultados dos ensaios laboratoriais para 

todos os solos estudados. 
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4.2.1  Ensaios de Caracterização  

Neste item são apresentados os ensaios de caracterização dos solos do 

subleito (sem cimento) de cada uma das vias.  

 

4.2.1.1 Limites de Atterberg 

Os limites de liquidez e plasticidade, assim como o índice de plasticidade de 

cada um dos solos do subleito estudados são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Limites de Atterberg dos materiais estudados. 

Rua LL LP IP Classificação 

Rua 1 – 
Quadra 1 

38,8 27,2 11,6 
Plasticidade 

média 

Rua 1 – 
Quadra 2 

39,9 37,8 2,2 Pouco plástico 

Rua 2 – 
Quadra 1 

38,0 26,2 11,8 
Plasticidade 

média 

Rua 2 – 
Quadra 2 

37,4 31,1 6,3 Pouco plástico 

Rua 3 – 
Quadra 1 

47,5 38,3 9,3 
Plasticidade 

média 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Conforme apresentado no item 4.2.1.4, é possível a comparação dos limites 

de atterberg encontrados para cada um dos solos com o teor de matéria orgânica. 

Vale ressaltar que o solo da rua 2 – quadra 1 apresenta o maior teor de matéria 

orgânica dentre os solos (12,42%), ao passo que o solo da rua 2 – quadra 2 

apresenta o menor teor de matéria orgânica (7,97%). Além disso, a partir dos 

resultados de limite de liquidez, a classificação dos solos de acordo com gráfico de 

plasticidade é apresentada na Figura 37. 
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Figura 37 – Classificação dos solos a partir do gráfico de plasticidade. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Nota-se que na rua 3 há uma diferença do limite de liquidez do material, 

quando comparado aos demais. Observa-se também a diferença do índice de 

plasticidade dos materiais para uma mesma via.  

Com base nos resultados dos limites de Atterberg, juntamente com os dados 

dos ensaios de granulometria, de teor de matéria orgânica e expansão, obteve-se 

que todos os solos são classificados como siltes orgânicos - argilas siltosas 

orgânicas de baixa plasticidade (OL). Outras classificações são apresentadas no 

subitem 4.2.1.3, juntamente com o ensaio de granulometria. 

4.2.1.2 Densidade real dos grãos (GS) 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados de ensaio de densidade real 

dos grãos (GS) para cada um dos solos estudados. 

 

Tabela 4 – Densidade real dos grãos dos solos estudados. 

Rua GS  

Rua 1 – Quadra 1 2,62 

Rua 1 – Quadra 2 2,38 

Rua 2 – Quadra 1 2,47 

Rua 2 – Quadra 2 2,64 

Rua 3 – Quadra 1 2,47 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Espera-se que com o aumento do teor de matéria orgânica em um solo, o 

valor de seu GS diminua (DAS, 2011). Dentre os resultados, notou-se que tomando 

como referência um teor de aproximadamente 10% de matéria orgânica e também o 

aspecto visual dos solos, os materiais tenderam a esse caminho quando 

comparados entre si, o que pode significar semelhanças na constituição desses 

materiais. Os solos com menores teores de matéria orgânica e mais semelhantes 

entre si visualmente (rua 1 – quadra 1 e rua 2 – quadra 2) apresentaram maior valor 

de GS quando comparados aos solos com maior teor de matéria orgânica. Vale 

ressaltar que essa tendência não foi seguida com rigor. 

4.2.1.3 Granulometria 

Na Tabela 5 é apresentado um resumo dos resultados dos ensaios de 

granulometria e a classificação de cada um dos solos do subleito. 

Tabela 5 – Ensaio de granulometria. 

Rua Rua 1 – 
Quadra 1 

Rua 1 – 
Quadra 2 

Rua 2 – 
Quadra 1 

Rua 2 – 
Quadra 2 

Rua 3  

GS 2,62 2,38 2,47 2,64 2,47 

Argila (%) 36 31 46 36 48 

Silte (%) 18 20 21 19 15 

Areia fina (%) 9 8 9 9 4 

Areia media (%) 9 8 9 9 8 

Areia grossa (%) 9 9 9 10 9 

Total de areia (%) 27 25 27 28 21 

Pedregulho (%) 20 23 5 16 15 

Classificação 
SUCS 

OL OL OL OL OL 

TRB A-6 A-4 A-6 A-4 A-5 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Corroborando os resultados encontrados no ensaio de teor de matéria 

orgânica, os solos da rua 1 – quadra 1 e rua 2 – quadra 2 apresentam granulometria 

semelhante.  

A classificação segundo a TRB, aponta todos os materiais como tendo 

comportamento de subleito como “sofrível a mau”, além disso, os materiais da rua 1 

– quadra 1 e rua 2 – quadra 1 são classificados como siltosos, e os demais como 

solos argilosos. 
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4.2.1.4  Teor de matéria orgânica 

Na Tabela 6 são apresentadas as porcentagens de matéria orgânica 

encontradas em cada um dos solos.  

Tabela 6 – Teor de matéria orgânica dos solos. 

Rua Massa inicial -  solo 
seco em estufa (g)  

Massa final – 
solo seco em 

mufla (g)  

Teor de matéria 
orgânica (%) 

Rua 1 – Quadra 1 115,88 104,72 8,91 

Rua 1 – Quadra 2 116,73 104,47 10,50 

Rua 2 – Quadra 1 108,44 94,97 12,42 

Rua 2 – Quadra 2 119,30 108,67 7,97 

Rua 3 – Quadra 1 116,61 107,32 9,63 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

De acordo com Das (2011), solos com alto teor de matéria orgânica são 

descartados como material de aterro, pois a presença de matéria orgânica nos solos 

reduz sua resistência. No livro, o autor cita Franklin, Orozco e Semrau que, no ano 

de 1973, ensaiaram solos orgânicos e concluíram que teores que excedem entre 8% 

e 10% de matéria orgânica implica rápida diminuição do peso específico seco 

máximo do material e aumento do seu teor de umidade. Além disso, os 

pesquisadores concluíram como inadequados para compactação solos com teores 

superiores a 10% de matéria orgânica. 

4.2.2 Ensaio de compactação 

As curvas de compactação provenientes do ensaio de compactação na 

energia de Proctor Normal (PN) são apresentadas na Figura 38. O quadro 14 com 

os valores de umidade ótima (wot) e a massa específica seca máxima (ρ ) de cada 

um dos solos são apresentadas no Apêndice A do trabalho.  
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Figura 38 – Curva de compactação – todas as ruas. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

4.2.3 Ensaio de expansão  

Na Tabela 7 são apresentadas as leituras dos extensômetros a cada 24 

horas e também a expansão de cada um dos solos. Vale ressaltar que os corpos de 

prova foram moldados no teor de umidade ótima e depois permaneceram 

submersos durante 96 horas, para obtenção das leituras. 

 

Tabela 7 – Leituras do ensaio de expansão 

Rua 
Leitura 
inicial 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 
Expansão 

(%) 

Rua 1 – Quadra 1 0,000 0,033 0,072 0,088 0,100 0,09 

Rua 1 – Quadra 2 0,000 0,000 0,025 0,048 0,079 0,07 

Rua 2 – Quadra 1 2,000 2,833 2,618 2,655 2,683 0,60 

Rua 2 – Quadra 2 2,000 2,000 2,028 2,041 2,055 0,05 

Rua 3 – Quadra 1 14,000 14,112 14,160 14,245 14,375 0,33 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Todos os solos apresentaram baixa porcentagem de expansão. Em se 

tratando de solo de subleito, na norma do DNER – ES 299/97, determina como 

sendo 2% o máximo valor de expansão para o subleito, estando todos os solos, 

neste quesito, dentro dos limites de expansão. 

4.2.4 DCP em laboratório 

Nas Figura 39 a 26 são apresentados os gráficos dos ensaios DCP e seus 

respectivos DNs feitos em laboratório, para as amostras de solo coletadas das ruas 
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Antônio Ribeiro de Macedo (Rua 1), Rudyard Kipling (Rua 2) e Hermenegildo Bonat 

(Rua 3), para cada uma de suas quadras estudadas. São apresentados também os 

DNref, que são os DNs utilizados como referência por terem sido compactados 

próximos à umidade ótima (wót). Os ensaios DCP foram executados 

concomitantemente aos ensaios de proctor normal e CBR, nos respectivos cilindros, 

na umidade (w) indicada em cada um dos corpos de prova moldados.  

 
Figura 39 – DCP em laboratório – rua 1 – quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016)  

 

Figura 40 – DCP em laboratório – rua 1 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016)  
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Figura 41 - DCP em laboratório – rua 2 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 42 – DCP em laboratório – rua 2 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016)  
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Figura 43 – DCP em laboratório – rua 3  

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Para acompanhamento do valor de DN de referência (DNref) em campo, 

após sua definição em laboratório, Alves (2002) destaca a diferença de 

comportamento dos valores de DN com umidades abaixo e acima da umidade ótima 

e obteve em seu trabalho uma baixa variação do DN em uma faixa que engloba 

desde o ramo seco até as proximidades da umidade ótima, e, para umidades mais 

altas, os valores de DN tenderam a aumentar rapidamente, apontando que somente 

o DN não se mostrou eficiente para avaliação da compactação da camada nessa 

faixa de umidade. - uma vez que pode-se ter valores de DCP baixos e a camada 

estar pouco compactada - mas sim, a combinação entre o DN e a umidade do 

material. Vale ressaltar que essa diferença de comportamento nos valores de DN 

ocorre devido à diferença do efeito da sucção no solo com a variação da umidade, 

que pode ser estimada de maneira secundária através da umidade. Na Figura 44 

são apresentados os resultados da autora. 
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Figura 44 -  Influência do valor de DN com a umidade. 
Fonte: Alves (2002) 

 

Schlogel (2015) também obteve resultados semelhantes em seu trabalho 

para solos na zona oeste da Cidade de Curitiba, no Paraná. Na Figura 45 é 

apresentada a curva WxDN encontrada pelo autor. 

 

Figura 45 – Correlação WxDN de Schlogel (2015). 
Fonte: Schlogel (2015) 

 

No Sri Lanka, Karunaprema e Edirisinghe (2002) também fizeram estudos 

sobre o tema - para cascalhos areia e solos finos - chegando a uma correlação entre 
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o teor de umidade e o DN, mostrada na equação (9), com um coeficiente de 

determinação R²= 0,71, com validade para DN entre 11 mm/golpe e 385 mm/golpe. 

 

W(%) = 0,5 + 6,9LogDN                                                   (9) 

 

Na Figura 46 são apresentados os gráficos wxDN encontrados para cada um 

dos solos estudados, comparados com os resultados de Karunaprema e Edirisinghe 

(2002)  e também de Schlogel (2015).   

 

 

Figura 46 – Correlações WxDCP comparadas com outros autores. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Nota-se que a equação de Karunaprema e Edirisinghe (2002) não apresenta 

uma representatividade para os solos deste trabalho e para o trabalho de Schlogel 

(2015). Entretanto, o gráfico de Schlogel (2015), apresenta semelhanças com o 

comportamento dos solos estudados nesta pesquisa. 
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4.2.4.1 DCP em campo e DNref 

Nas Figuras 45 a 49 são mostradas a comparação dos DNs encontrados em 

campo com os DNs de referência (DNref) encontrados em laboratório, a partir da 

umidade ótima do ensaio de Proctor na energia normal. 

 

Figura 47 – DCP solo sem cimento e DNref – rua 1 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 48 – DCP solo sem cimento e DNref – rua 1 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 49 – DCP solo sem cimento e DNref – rua 2 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 50 – DCP solo sem cimento e DNref – rua 2 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 51 – DCP solo sem cimento e DNref – rua 3  
Fonte: Autoria Própria (2016) 

A tendência dos resultados dos ensaios DCP realizados em campo foi a de 

apresentar DN mais alto que o DNref, o que, a princípio, indicaria que as camadas 

estão compactadas de forma não satisfatória, entretanto, como mostrado 

anteriormente, para uma conclusão mais efetiva, o teor de umidade dos solos em 

campo deve ser levado em consideração. Novamente, cabe ressaltar que leva-se 

em consideração o efeito da sucção do solo de maneira indireta através do controle 

da umidade. No item 4.2.5 os valores de DN e umidade em campo e a avaliação do 

grau de compactação serão abordados com mais detalhes. 

4.2.5 Gráficos DNxWxGC 

Os gráficos DNxWxGC foram feitos buscando-se obter uma equação de 

calibração que fornecesse o grau de compactação em função do teor de umidade 

em que o solo se encontra e do resultado do ensaio DCP, ambos em campo. Para 
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tal, um ajuste teórico em três dimensões (3D) foi realizado com os pontos de DN, W 

e GC obtidos em laboratório, para ajuste de uma curva teórica.  

Os dados foram obtidos dos ensaios de compactação PN realizados em 

laboratório. Os pontos utilizados em cada um dos gráficos estão no Apêndice E 

deste trabalho. Destaca-se que na rua 1 – quadra 2, foi utilizado na correlação 1 

ponto da compactação feita para o ensaio CBR, a fim de completar pelo menos 5 

pontos para traçar a curva DNxWxGC, uma vez que um dos pontos do ensaio de 

compactação PN apresentou DN maior do que podia ser calculado no tamanho do 

cilindro (DCP bateu no fundo do cilindro antes no primeiro golpe do martelo). O 

ponto de CBR utilizado foi um dos traçados próximos à curva de compactação desse 

solo, para haver correspondência com a energia normal utilizada no ensaio de 

compactação. Nas 48 a 52 são apresentados os gráficos DNxWxGC para cada um 

dos solos estudados, traçados a partir do software SigmaPlot, versão 13. 

A curva ajustada para todos os solos é apresentada na equação 10 e os 

parâmetros adotados para cada um dos solos são mostrados nos respectivos 

gráficos.  

                                                                   (10)     

 
Em que x é o DN em mm/golpe, y é o teor de umidade do solo, dado em 

porcentagem e a, b, c, x0 e y0 são parâmetros de ajuste do software SigmaPlot.  
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Figura 52 – DNxWxGC – rua 1 – quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 53 – DNxWxGC – rua 1 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 54 – DNxWxGC – rua 2 – quadra 1 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 55 – DNxWxGC – rua 2 – quadra 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 56 – DNxWxGC – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

No quadro 3 são apresentados os parâmetros de cada uma das correlações 

DNxWxGC.   

 

Rua a b c x0 y0 R² 

Rua 1 Q1 107,7593 15,48 27,26 20,86 30,81 
1,000 

Rua 1 Q1 107,7593 15,48 27,26 20,86 30,81 

Rua 1 Q 2 108,3842 4826866,40 68,02 -147,94 63,69 
0,9361 

Rua 1 Q 2 108,3842 4826866,40 68,02 -147,94 63,69 

Rua 2 Q 1 100,961 17,10 18,97 26,92 26,34 
1,000 

Rua 2 Q 1 100,961 17,10 18,97 26,92 26,34 

Rua 2 Q2 419,816 -57834217,70 16,04 97990573,24 27,82 
0,9780 

Rua 2 Q2 419,816 -57834217,70 16,04 97990573,24 27,82 

Rua 3  104,1035 15,19 18,59 24,23 26,60 
1,000 

Rua 3  104,1035 15,19 18,59 24,23 26,60 

 Quadro 3 –Parâmetros dos gráficos DNxWxGC. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Vale ressaltar que mesmo com valores elevados de R², os solos da rua 1- 

quadra 2 e da rua 2 – quadra 2, apresentaram valores de x0 muito altos, fato que 

prejudica a sensibilidade do parâmetro DN nas equações, uma vez que estes foram 

encontrados em uma ordem de grandeza muito menor (em torno de 10 a 100). 

Nestes casos, o teor de umidade se tornou muito mais significativo para mudanças 
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dos valores de GC. No caso da rua 2 – quadra 1, em que foi utilizado um ponto CBR 

na curva, foi feita a tentativa de correlação somente com os quatro pontos do ensaio 

de compactação, isto é, sem o ponto CBR, entretanto, o valor de x0 continuou alto, 

apenas melhorando o coeficiente de determinação para R²= 0,9872. 

No quadro 4 é mostrada a comparação entre os graus de compactação 

encontrados pelas equações teóricas (GCteórico), apresentadas anteriormente, e os 

graus de compactação encontrados nos frascos de areia (GCfrasco). Além disso, são 

mostrados também os dados de DN em campo (DNcampo) – já apresentados no item 

4.1.2 -, teor de umidade encontrados no DCP em campo (wDCP) e também os dados 

de umidade do frasco de areia (wFA). 

 

Rua DNcampo (mm/golpe) WDCP (%) WF.A (%) GCteórico GCfrasco Erro (%) 

Rua 1 - Quadra 1 Ponto 1  28,3 12,5 10,8 76,6 
64,6 

18,6 

Rua 1 - Quadra 1 Ponto 2 30,4 12,6 10,8 71,4 10,4 

Rua 1 - Quadra 2 Ponto 1  22,1 12,5 5,6 81,7 
85,9 

4,9 

Rua 1 - Quadra 2 Ponto 2 27,5 12,6 5,6 81,8 4,8 

Rua 2 - Quadra 1 Ponto 1  41,2 14,5 25,8 58,6 
67,81 

13,6 

Rua 2 - Quadra 1 Ponto 2 31,3 13,7 25,8 78,2 15,4 

Rua 2 - Quadra 2 Ponto 1  31,3 14,5 13,1 70,7 
71,6 

1,3 

Rua 2 - Quadra 2 Ponto 2 37,7 15,7 13,1 75,1 4,8 

Rua 3 Ponto 1  26,8 10,0 14,6 68,9 
67,8 

1,7 

Rua 3 Ponto 2 24,5 12,5 14,6 78,1 15,2 

 Quadro 4 – Comparação entreGCteórico e GCfrasco. 
  Fonte: Autoria Própria (2016). 

Nota-se que os erros variaram entre 1% e 20% aproximadamente. Além 

disso, apenas em uma das ruas esses erros foram próximos entre si (rua 1 – quadra 

2). No caso de controle de compactação em campo, em que há a possibilidade de 

se fazer vários DCPs próximos entre si, pode-se conseguir resultados mais 

uniformes. Além disso, pode-se verificar a homogeneidade da camada. 

A partir dos resultados do trabalho de Schlogel (2015), realizado com solos 

na região oeste de Curitiba, foi possível fazer a correlação DNxWxGC para a energia 

                                            

 

 
1
Não há resultados de ensaio de frasco de areia para esta quadra, portanto, o resultado do frasco de areia obtido na Rua 3 foi 

utilizado para comparação, devido às suas semelhanças na distribuição granulométrica e valor de GS. 
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normal, apresentada na Figura 57. No quadro 5 são apresentados os dados do autor 

e no quadro 6 são apresentados os parâmetros encontrados com os dados do autor.  

 

Energia W (%) DN (mm/golpe) GC (%) 

Proctor Normal 

15,1 18,8 81,6 

18,2 9,0 84,9 

24,2 15,7 94,1 

27,1 33,0 100,0 

30,7 81,0 92,1 

Quadro 5 – Dados do gráfico DNxWxGC de Schlogel (2015). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

 

Figura 57 – Gráficos DNxWxGC na energia PN com os dados de Schlogel (2015). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Energia a b c x0 y0 R² 

PN 164,69 -31859824,63 18,62 -33011965,60 26,50 0,8745 

Quadro 6 – Parâmetros dos gráficos DNxWxGC de Schlogel (2015). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Fernandes (2002) fez correlações entre o DCP e CBR em uma pista 

experimental na cidade de Joinville, Santa Catarina. A partir dos dados da pesquisa 

do autor foi possível fazer a correlação DNxWxGC para as energias normal e 

intermediária, com o mesmo formato de aproximação mostrado na equação 10.  As 

referidas curvas são exibidas na Figura 58. No quadro 7 são apresentados os dados 

do trabalho do autor. 
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Energia W (%) DN (mm/golpe) GC (%) 

Proctor Normal 

16,0 41,5 96,9 

19,0 38,0 99,3 

22,4 29,0 99,9 

25,5 38,5 97,5 

28,7 91,0 92,9 

Proctor Intermediário 

20,4 25,7 92,8 

21,1 31,0 95,0 

22,8 18,5 95,6 

24,8 20,3 93,3 

26,9 27,0 89,0 

Quadro 7 – Dados do gráfico DNxWxGC de Fernandes (2002). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

(a)                                                                                (b)         

Figura 58 – Gráficos DNxWxGC nas energias (a) PN e (b) PI com os dados de Fernandes (2015). 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

No quadro 8 são apresentados os parâmetros dos ajustes nas energias 

normal e intermediária de Fernandes (2015).  

 

Energia a b c x0 y0 R² 

PN 456,28 19745101,35 -20,08 -34407300,90 21,04 0,9984 

PI 264,46 130105929,21 -10,94 185758279,68 22,73 0,9649 

Quadro 8 – Parâmetros dos gráficos DNxWxGC de Fernandes (2015). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Novamente, como aconteceram em duas das equações deste trabalho, as 

curvas ajustadas a partir dos dados de Schlogel (2015) e Fernandes (2015) também 

apresentaram grandes valores do parâmetro x0, fazendo com que o teor de umidade 

apresente maior influência nos valores do grau de compactação do solo, em relação 

ao DN.  

Karunaprema e Edirisinghe (2002) também fizeram correlações em seu 

trabalho entre a massa específica seca (µ), umidade (U) e DN, apresentada na 
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equação (11). Para seus solos, o autor encontrou um coeficiente de determinação 

R²=0,77. A equação tem validade para valores de DN entre 11 mm/golpe e 386 

mm/golpe e para U entre 5% e 20%. 

 

µ = 1940,75 – 1783,34[1/(1 + U)] – 0,058DN                       (11) 

 

em que µ é dado em (kg/m³), DN em mm/golpe e U em porcentagem.  

 

Na Figura 59 é apresentado o gráfico DNxUxµ traçado a partir dos dados 

dos autores.  

 

Figura 59- Gráfico DNxWx µ a partir da equação de Karunaprema e Edirisinghe (2002). 
Fonte: Adaptado de Karunaprema e Edirisinghe (2002). 

4.2.6 Correlações DCP com outras energias 

Foram realizados testes com o solo da rua1 – quadra 1, devido à maior 

disponibilidade do material em laboratório, a fim de se obter correlações com o DCP 

em outras energias.  

4.2.6.1 Ensaio de compactação 

Na Figura 60 são apresentadas as curvas de compactação nas energias 

normal, intermediária e modificada.  



76 

 

 

 

Figura 60 – Curvas de compactação nas energias PN, PI e PM. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Na Tabela 9 são apresentadas a umidade ótima (wot) e a massa específica 

seca máxima (ρ) de cada um dos solos, provenientes do ensaio de compactação 

nas energias de PN, PI e PM.  

 

Tabela 8 – Umidade ótima (wót) e massa específica seca máxima (ρ)- rua 1 –quadra 1- PI e PM. 

Rua Energia  Wót (%) ρ (g/cm³) 

Rua 1 – Quadra 1 PN 22,0 1,600 

Rua 1 – Quadra 1 PI 16,5 1,780 

Rua 1 – Quadra 1 PM 16,1 1,825 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Na Figura 61 apresenta-se a correlação DNxW para cada uma das energias 

do solos da rua 1 – quadra 1. 
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Figura 61 – Correlações WxDCP – rua 1 – quadra 1 – energias PN, PI e PM. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

Nota-se que as curvas tendem a se transladar para a esquerda e para cima 

à medida em que energia aumenta, e a tendência do rápido aumento dos valores de 

DN próximos à umidade ótima é mantida. Isso se deve à diminuição do tamanho dos 

poros com o aumento da energia, que acarreta aumento da sucção no material. 

Além disso, com diminuição do tamanho dos poros a saturação ocorre com menos 

quantidade de água, que implica perda de sucção em um teor de umidade menor, 

portanto, o aumento repentino de DN também é deslocado para a esquerda. 

4.2.6.2 Gráficos DNxWxGC 

Na Figura 62 são apresentados os gráficos DNxWxGC para as energias 

intermediária e modificada. O gráfico referente à energia normal encontra-se no item 

4.2.6. Os pontos utilizados em cada um dos gráficos estão no Apêndice E deste 

trabalho. 
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(a)                                                                (b) 

Figura 62 – DNxWxGC – rua 1 – quadra 1 – energias (a) PI e (b) PM. 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

No quadro 9 são apresentados os parâmetros dos gráficos das energias 

intermediária e modificada. 

 

Energia a b c x0 y0 R² 

PI 98,36 6312993,08 10,27 -52,83 17,44 0,8506 

PM 182,11 372725685,60 -13,39 -417281563,3 16,27 0,8915 

Quadro 9 – Parâmetros dos gráficos DNxWxGC – rua 1 – quadra 1 – energias PI e PM. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 

Como já visto em gráficos anteriores, o ajuste da curva referente à energia 

modificada apresenta x0 com ordem de grandeza diferente da ordem de grandeza 

do DN, deixando este parâmetro pouco influente na mudança do valor de GC 

teórico. 

 

4.2.7 Correlações entre DCP e CBR 

Nas figuras 61 a 63 são apresentados os pontos de teor de umidade (w) e 

densidade seca máxima (ρ) encontrados no cilindro grande, nos quais foram 

realizados os ensaios CBR. São apresentadas também as curvas de compactação 

de cada um dos solos para referência dos pontos. 

 



79 

 

 

 

Figura 63 – Pontos de w e ρ  nos ensaios CBR  – rua 1 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 64 – Pontos de w e ρ  nos ensaios CBR  – rua 2 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 65 – Pontos de w e ρ  nos ensaios CBR  – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

Apesar de os solos terem sido compactados na energia normal, assim como 

nos ensaios de compactação, nem todos os pontos foram coerentes com a curva de 

compactação. Mesmo com a diferença, esses pontos foram considerados na 

correlação entre CBR e DN, já que ambos foram realizados no mesmo corpo de 

prova.  

Na Tabela 9 são apresentados os resultados dos ensaios CBR e seus 

respectivos DNs, provenientes dos ensaios com o DCP. As curvas carga versus 

penetração CBR são apresentadas no Apêndice B. Vale ressaltar que na curva da 
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rua 1- quadra 2, houve a inversão da resistência com a umidade (w= 30,34% e 

w=33,33%) – Figura 77. Essa inversão pode ter ocorrido devido a erro de ensaio, 

portanto, para melhor avaliação recomenda-se a sua repetição em trabalhos futuros. 

 

Tabela 9 – Ensaio CBR e DCP 

Rua CBR (%)  DN (mm/golpe)  

Rua 1 – Quadra 1 

3,2 67,0 
6,7 85,0 

14,5 44,0 
15,7 29,3 
23,3 30,3 

Rua 1 – Quadra 2 

1,3 87,5 

1,9 78,0 

1,9 66,5 

4,2 48,3 

5,8 32,8 

Rua 2 – Quadra 1 

0,7 42,0 

0,9 38,0 

3,6 37,8 

6,3 32,0 

10,9 31,3 

Rua 2 – Quadra 2 

6,0 41,8 

6,3 45,0 

6,6 55,0 

17,6 27,2 

18,8 29,5 

Rua 3 

1,3 80,0 

2,2 47,5 

2,3 46,5 

3,8 34,3 

11,5 25,0 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Os resultados também são apresentados em forma de gráficos. Nas Figuras 

64 a 66 são apresentadas as correlações encontradas entre os ensaios CBR e DCP 

de cada um dos solos. 
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Figura 66 – Correlação CBR e DCP – rua 1 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 67 – Correlação CBR e DCP – rua 2 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 68 – Correlação CBR e DCP – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Os coeficientes de correlação variaram entre 0,69 e 0,95. De acordo com 

Berti (2005), o valor do coeficiente de determinação pode ser considerado aceitável 

quando maior que 0,50 em alguns estudos.  

Apresenta-se no quadro 10 correlações encontradas por diversos autores - 

cujo estudo foi realizado em solos brasileiros, no Estado do Paraná e em estados 

próximos e também algumas pesquisas consideradas relevantes para comparação 

com este trabalho. Também são apresentados, quando disponível, o coeficiente de 

determinação (R²) e as condições em que foram realizados os ensaios. 
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Autor Correlação Local/ Material R² 
Condições de 

ensaio 

Heyn (1986) LogCBR = 2,64 -1,30 LogDCP 
Rodovias no 

Paraná 
sem 

informação 
sem informação 

Cardoso e 
Trichês (1999) 

LogCBR = 2,71 –1,25 LogDCP 

solos A-7-6, A-4 e 
A-2-4 0,90 

Laboratório: 
CPs saturados e 
não-saturados 

Harison(1987) LogCBR=2,81 -1,32LogDCP 

solos argilosos, 
areia bem-
graduada e  

cascalho bem 
graduado 

sem 
informação 

Laboratório: 
Corpos de prova 

Karunaprema e 
Edirisinghe 
(2002) 

LogCBR=1,966 -0,667LogDCP 
Cascalho, areia e 

solo fino 
0,95 

Laboratório: 
CPs não 
saturados 

Torres (2004) CBR= 567xDCP^-1,4 Solos tropicais 
sem 

informação 
sem informação 

Fontes (2011) CBR = 467,20. (DCP)^-1,41 
Santa Catarina, 
cidade de São 

José 
0,95 sem informação 

Quadro 10 – Correlações entre CBR e DCP de outros autores. 
Fonte: Adaptado de Berti e Paiva (2006). 

Além disso, apresenta-se também no Quadro 11 as equações fornecidas pela 

ASTM D-6951 (2009). 

Autor Correlação Local/ Material R² Condições de ensaio 

ASTM D-
6951 (2009) 

CBR = 292 / DCP1.12 
Argila de alta 
compressibilidade 
(CH) 

sem 
informação 

sem informação 

ASTM D-
6951 (2009) 

CBR = 1 / (0.0170193xDCP)2 
Argila de baixa 
compressibilidade 
(CL) com CBR<10 

sem 
informação 

sem informação 

ASTM D-
6951 (2009) 

CBR = 1 / (0.0028713xDCP) 
todos, exceto CH 
e CL com CBR<10 

sem 
informação 

sem informação 

Quadro 11 – Correlações entre CBR e DCP fornecidas pela ASTM D – 6159 (2009). 
Fonte: Adaptado de ASTM D- 6951 (2009) 

 Por fim, no Quadro 12 é apresentado um resumo das equações encontradas 

neste trabalho, em cada uma das ruas. 

 

Rua  Correlação R² Condições de ensaio 

Rua 1 – Quadra 1 LogCBR= 3,34 – 1,39LogDCP 0,69 Laboratório: CPs não saturados 

Rua 1 – Quadra 2 LogCBR= 3,12 – 1,53LogDCP 0,95 Laboratório: CPs não saturados 

Rua 2 – Quadra 1 LogCBR= 14,29 – 8,91LogDCP 0,83 Laboratório: CPs não saturados 

Rua 2 – Quadra 2 LogCBR= 3,81 – 1,79LogDCP 0,82 Laboratório: CPs não saturados 

Rua 3 LogCBR= 3,48 – 1,83LogDCP 0,91 Laboratório: CPs não saturados 

Quadro 12 – Correlações entre CBR e DCP de todas as ruas. 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 



83 

 

 

Na Figura 69 apresenta-se as equações do quadro 12 em forma de gráfico, 

juntamente com as equações da ASTM D-6951 (2009) e com equações de alguns 

autores que estabeleceram correlações para solos do estado do Paraná e de Santa 

Catarina, para comparação com a proximidade das curvas. 

 

Figura 69 – Correlações DCPxCBR comparadas com as correlações da ASTM D -6951(2009). 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

Conforme explicado no item 3.4.4, os ensaios CBR foram realizados em 

diversos teores de umidade, sem a condição de imersão, devido à influência da 

sucção dos solos no ensaio (medida através do teor de umidade). De acordo com o 

descrito na ASTMD-6951(2009), os solos estudados tendem se assemelhar com as 

características da equação 2 da norma, por serem solos de baixa compressibilidade 

e apresentarem CBR baixo. Os resultados do gráfico da Figura 69 tendem a 

corroborar essa tendência, entretanto, os solos deste trabalho apresentam uma 

proximidade menor das curvas da ASTM D-6951 (2019) quando comparados aos 

solos de outros autores, sendo uma possível causa a presença de matéria orgânica 

nos solos. Destaca-se a distância da curva do solo da rua 2 – Quadra 1, 

possivelmente pelo seu alto teor de matéria orgânica (12,47%).  
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4.2.8 Correlações entre CBR e Agulha de Proctor 

Nas Figuras 68 a 70 são apresentadas as curvas de resistência encontradas 

nos ensaios de agulha de Proctor e nas Figuras 71 a 73 as correlações encontradas 

entre os ensaios CBR e Agulha de Proctor de cada um dos solos.  

 

 

Figura 70 – Curvas de resistência  – rua 1 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

Figura 71 – Curvas de resistência  – rua 2 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 72 – Curva de resistência  – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 73 - Correlação CBR e Agulha de Proctor – rua 1 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 74 - Correlação CBR e Agulha de Proctor – rua 2 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016)  

 

Figura 75 - Correlação CBR e Agulha de Proctor – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016)  

No Quadro 13 é apresentado um resumo das equações encontradas neste 

trabalho, em cada uma das ruas. 

Rua  Correlação R² Condições de ensaio 

Rua 1 – Quadra 1 CBR= 3,38σmedia + 4,71 0,78 
Laboratório: CPs não 

saturados 

Rua 1 – Quadra 2 CBR= 2,44σmedia - 0,17 0,53 
Laboratório: CPs não 
saturados 

Rua 2 – Quadra 1 CBR= -0,55σmedia + 4,98 0,0091 
Laboratório: CPs não 
saturados 

Rua 2 – Quadra 2 CBR= 1,77σmedia + 5,99 0,61 
Laboratório: CPs não 
saturados 

Rua 3 CBR= 4,17σmedia – 1,56 0,90 
Laboratório: CPs não 
saturados 

Quadro 13 – Correlações entre CBR e Agulha de Proctor de todas as ruas. 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Novamente, o solo da rua – 2– quadra 1 apresentou resultados 

insatisfatórios de correlação, possivelmente devido ao seu alto teor de matéria 

orgânica. Vale destacar mais uma vez que os ensaios CBR foram realizados sem a 

condição de imersão. 

Os coeficientes de determinação R² tenderam a ser mais altos com a 

diminuição do teor de matéria orgânica nos solos, não sendo esta uma regra geral. 
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5 CONCLUSÕES 

Levando em consideração as características do ensaio DCP e a viabilidade de 

seu uso e os resultados obtidos nesta pesquisa, algumas conclusões podem ser 

estabelecidas, dentre as quais: 

  Grande quantidade de ensaios em pouco tempo, mesmo em um solo mais 

rijo o ensaio demora pouco mais que uma dezena de minutos; 

  O aparelho causa poucas perturbações no solo e no tráfego, ou seja, é 

possível realizar o ensaio sem que se interrompa totalmente o fluxo de 

veículos e sem a necessidade de grandes reparos nas vias após o ensaio; 

  É possível realizar ensaios tanto laboratoriais quanto in situ com o DCP, 

entretanto deve-se levar em consideração as interferências do efeito de 

borda devido ao tamanho do cilindro utilizado e também da sucção do 

material em diferentes umidades; 

  É possível a estimativa do controle de compactação de várias camadas das 

vias, assim como a sua capacidade de suporte; porém, destaca-se 

novamente a necessidade de se levar em consideração as interferências do 

efeito de borda para as correlações em laboratório e também da sucção do 

material. 

 

Além disso, algumas observações acerca dos resultados merecem destaque: 

 

  Os resultados mostram a necessidade de se fazer a calibração CBRxDCP 

para cada tipo de solo a ser ensaiado. Essa medida pode ser contornada 

com a realização de mais pesquisas, a fim de aumentar a faixa de 

resultados para que, estatisticamente, tenha-se uma confiabilidade no 

ensaio, como realizado com a norma da ASTM D-6951(2009); 

  A correlação encontrada entre o DN e o CBR para os solos estudados 

mostraram-se similares a valores encontrados na literatura, todavia, os 

ensaios CBR foram realizados sem a condição de imersão, fato que gera 

interferência da sucção do material. 
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  É possível a correlação do DCP com demais ensaios, como realizado com a 

agulha de proctor. Novamente, é necessária uma análise mais acurada do 

efeito da sucção dos materiais; 

 É possível a obtenção de uma correlação entre o grau de compactação do 

solo (GC), o teor de umidade (w) e o DN em laboratório; sendo o teor de 

umidade uma maneira secundária de se medir a interferência do efeito da 

sucção do solo; 

  Observou-se que em alguns trabalhos foram utilizadas para a calibração da 

curva DCPxCBR pontos obtidos em mais de uma energia (por exemplo, PN, 

PI e PM), entretanto, neste trabalho buscou-se trabalhar com as energias 

separadamente, uma vez que se notou a influência dessas energias nas 

curvas de calibração DNxWxGC; 

  O DN é muito influenciado pelo efeito da sucção. Nota-se essa diferença 

principalmente em pontos anteriores à umidade ótima do material. 

  Notou-se a necessidade de se realizar, juntamente com o ensaio DCP em 

campo, a medição do teor de umidade dos solos para uma melhor 

avaliação dos resultados, pois o resultado do DN no ramo seco não 

apresenta grandes variações. Novamente, devido à interferência da sucção 

do solo. 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Tomando-se como base o objetivo geral deste trabalho, isto é, a utilização DCP 

como alternativa para controle de camadas de aterro, e também os resultados 

obtidos, sugere-se a realização de novas pesquisas sobre o assunto, dentre as 

quais: 

 

 Ampliação das pesquisas com misturas solo- cimento dos solos 

estudados, em demais idades e porcentagens de mistura, a fim de se 

obter comparações com os resultados obtidos neste trabalho; 

 

 Realização de ensaios com o DCP em diferentes energias de 

compactação, buscando-se a avaliação da influência dessas energias – e 
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também do efeito da sucção - nos resultados do DCP e em suas 

correlações, como as feitas com o CBR, por exemplo;  

 

 Avaliação mais acurada da influência da sucção nos resultados do DCP e 

em suas correlações, assim como sugerido para diferentes energias de 

compactação; 

 

 Avaliação do efeito de borda nos cilindros de ensaio em laboratório, 

através da utilização de cilindros maiores ou de campos experimentais. 
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APÊNDICE A - Dados do ensaio de compactação PN 
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Dados do ensaio de compactação PN 

Rua Wot (%) ρ  (g/cm³) 

Rua 1 – Quadra 1 22,0 1,600 

Rua 1 – Quadra 2 32,5 1,315 

Rua 2 – Quadra 1 27,5 1,535 

Rua 2 – Quadra 2 27,0 1,430 

Rua 3 – Quadra 1 27,0 1,440 

Quadro 14 – Umidade ótima (wót) e massa específica seca máxima (ρ ). 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
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APÊNDICE B - Gráficos dos ensaios CBR  
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Gráficos dos ensaios CBR 

  
Figura 76 – Curva CBR – rua 1 –quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
 

 

  
Figura 77 – Curva CBR – rua 1 – quadra 2 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 78 – Curva CBR – rua 2 – quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

  
Figura 79 – Curva CBR – rua 2 – quadra 2 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 80 – Curva CBR – rua 3 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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APÊNDICE C - Curvas granulométricas  
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Curvas granulométricas 
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Figura 81 – Curva granulométrica – rua 1 – quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 82 – Curva granulométrica – rua 1 – quadra 2 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 83 - Curva granulométrica – rua 2 – quadra 1 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 84 Curva granulométrica – rua 2 – quadra 2 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 85 Curva granulométrica – rua 3 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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APÊNDICE D - Limites de Atterberg  
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Limite de liquidez dos solos 

 

Figura 86 – Limite de liquidez – rua 1 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 87 - Limite de liquidez – rua 2 – quadras 1 e 2 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 
Figura 88 - Limite de liquidez – rua 3 

Fonte: Autoria Própria (2016) 
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APÊNDICE E - Dados dos gráficos DNxWxGC  
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Dados dos gráficos DNxWxGC 

Rua  DN W (%) GC (%) Ensaio  

Rua 1 - 
Quadra 1  

23,3 14,4 88,9 Compactação PN 

23,4 17,4 94,3 Compactação PN 

18,2 19,6 97,5 Compactação PN 

25,3 20,9 96,7 Compactação PN 

24,2 21,5 99,4 Compactação PN 

Rua 1 - 
Quadra 1 

19,3 11,7 86,2 Compactação PI 

24,3 13,3 87,3 Compactação PI 

21,4 16,3 99,9 Compactação PI 

34,3 18,8 97,0 Compactação PI 

81,0 20,7 93,5 Compactação PI 

Rua 1 - 
Quadra 1 

22,7 13,7 94,3 Compactação PM 

28,6 16,1 99,9 Compactação PM 

33,0 17,9 96,7 Compactação PM 

68,0 20,2 91,0 Compactação PM 

95,0 23,5 85,0 Compactação PM 

Rua 1 - 
Quadra 2  

29,7 22,0 90,5 Compactação PN 

29,2 24,3 91,6 Compactação PN 

30,8 27,8 93,4 Compactação PN 

22,8 31,8 96,4 Compactação PN 

78,0 33,3 99,3 
Compactação cilindro CBR 

(Energia normal) 

Rua 2 - 
Quadra 1  

27,8 16,8 88,9 Compactação PN 

25,0 18,9 92,9 Compactação PN 

22,8 21,6 95,0 Compactação PN 

30,0 25,7 99,3 Compactação PN 

24,7 28,1 99,7 Compactação PN 

Rua 2 - 
Quadra 2 

23,6 20,2 88,8 Compactação PN 

28,3 21,7 94,0 Compactação PN 

25,7 24,6 97,3 Compactação PN 

21,8 27,0 99,9 Compactação PN 

30,0 30,5 98,6 Compactação PN 

Rua 3 

30,3 18,8 88,0 Compactação PN 

30,7 21,2 91,3 Compactação PN 

19,0 24,5 97,5 Compactação PN 

28,7 27,0 99,7 Compactação PN 

22,3 30,5 101,0 Compactação PN 

Quadro 15 – Dados dos gráficos DNxWxGC. 
Fonte: Autoria Própria (2016). 


