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RESUMO

A  compactação  dos  solos  agrícolas  tem  importância  mundial  em  função  do 

crescimento das áreas mecanizadas, acarretando o aumento de máquinas pesadas 

nos  sistemas  de  cultivo,  principalmente,  nos  países  desenvolvidos.  O  termo 

compactação do solo refere-se a sua compressão realizada no solo não saturado, 

durante a qual existe um aumento de densidade produzindo como conseqüência 

redução de seu volume de poros. A excessiva compactação tem conseqüências 

danosas para a agricultura e para o meio ambiente. Por essas razões, o estado de 

compactação  do  solo  tem  recebido  bastante  atenção  de  pesquisadores  e 

produtores agrícolas. O ensaio de compressão uniaxial tem sido utilizado para 

determinar  a  compactação  dos  solos  agrícolas  com muita  eficiência.  Face  ao 

exposto,  este  trabalho estabeleceu como objetivo desenvolver  um aparelho de 

compressão  uniaxial  do  solo  para  ensaio  em  laboratório  e  avaliar  o  seu 

desempenho.  O  aparelho  é  composto  por  uma prensa  pneumática,  em que  a 

amostra de solo fica acondicionada em um anel volumétrico metálico (feito em 

aço carbono - ABNT 1020, cromado), com espessura de parede de 0,2 cm, com 

diâmetro interno de 7,0 cm e com duas opções de altura de 2,4 cm e 4,8 cm. 

Cargas  cíclicas  de  compressão  foram  aplicadas  na  amostra  para  verificar  a 

variação da deformação do solo. Um transdutor linear detecta o comportamento 

da  amostra  durante  a  compressão  e  descompressão  (relaxamento)  uniaxial 

indicando no display do contador digital as variações de medida da deformação 

da amostra. Cargas seqüenciais de 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800 kPa 

foram aplicadas em intervalos de tempo de: 60 s para compressão e 120 s para 

descompressão  da  amostra.  Os  resultados  permitiram concluir  que  o  sistema 

apresenta respostas com boa precisão e maior  versatilidade,  com variação do 

tamanho das amostras para compressão.

Palavras-chave: Compactação  do  solo,  compressão  uniaxial,  pressão 

aplicada, anel volumétrico e câmara de compressão.



ABSTRACT

The compaction of the agricultural soils has worldwide importance because of 

the increasing of the farm with machinery resulting in the increasing of heavy 

machines for cultivation system, mainly, in the developed countries. The term, 

soils compaction refers to the compression carried out on the non-saturated soil, 

during which an increase of bulk density exists, producing the reduction of its 

volume of pores like a consequence. The excessive compaction has damaging 

consequences for the agriculture and environmental. For this reason, the state of 

soils compacting has received enough attention from researchers and agricultural 

farmers. The uniaxial compression has been used for predicting the agricultural 

soils  compaction  with  so  much  efficiency.  In  accordance  to  the  previous 

exposure,  in  this  paper  aimed  the  to  develop  an  apparatus  of  uniaxial 

compression of the soil for testing in laboratory and evaluating its performance. 

The apparatus is composed by a pneumatic press, where the sample of soil is 

packaged in a metallic volumetric ring (made in steel carbon - ABNT 1020), with 

thickness of wall of 0,2 cm, internal diameter of 7,0 cm and two options of height 

of 2,4 cm and 4,8 cm. Cyclical loads of compression were applied to the sample 

in order to verify the variation of the soil deformation. A lineal transducer detects 

the  samples  behavior  during  the  compression  and uncompression  (relaxation) 

uniaxial indicating in the digital counter’s display the variations of measure of 

the sample deformation. Successive loads of 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 

and 800 kPa were applied in periods of  60 s  for  compression and 120 s  for 

uncompression  of  the  sample.  The  results  allowed  conclude  that  the  system 

presents answers with good precision and greater versatility with the variation of 

de samples size for compression.

Key words: soil compaction, uniaxial compression, applied pressure, volumetric 

ring, compression chamber.



1 INTRODUÇÃO

Muitos trabalhos de pesquisa têm resultado em propostas de modelos de 

predição da  compactação do solo,  entretanto,  as  dificuldades de  aquisição de 

equipamentos para avaliação da compactação do solo tem sido uns dos grandes 

problemas.  Por  outro  lado,  devido  aos  solos  agrícolas  apresentarem 

comportamento  bastante  complexo,  torna-se  difícil  a  predição  do  estado  de 

compactação que os solos apresentam em determinado momento do manejo. O 

acesso reduzido aos sistemas, métodos ou ensaios mais rápidos e precisos, para 

determinação prévia das condições do solo e estabelecimento de modificações 

nessas condições de maneira a adequá-las ao melhor sistema de cultivo, também 

tem sido um problema do controle da compactação dos solos agrícolas.

Um método importante  na  avaliação  da  compactação  do  solo,  porém 

ainda pouco difundido nos sistemas de produção agrícola, é realizado por meio 

do  ensaio  de  compressão  uniaxial  (sistema  “œdometrique”).  Esse  método 

consiste na determinação da curva de tensão-deformação de amostras de solo 

deformado e não deformado, simulando as condições de tráfego de máquinas e 

implementos agrícolas nas mais variadas condições de campo. Para minimizar a 

compactação  causada  no  solo,  durante  as  operações  agrícolas,  é  necessário 

limitar as cargas aplicadas ao solo inferior à pressão de pré-compactação do solo. 

Essa pressão consiste no valor limite entre o valor da deformação elástica e da 

deformação  plástica  obtida  na  curva  de  tensão-deformação.  O  ensaio  de 

compressão uniaxial confinado é um procedimento bastante usado em laboratório 

com amostras de  solo deformado e não deformado.  Esse  método consiste  na 

aplicação de pressões seqüenciais em amostras de solos em cilindros de 7,0 cm 

de  diâmetro  com  2,4  cm  de  altura,  utilizando-se  um  aparelho  de  carga 

pneumática,  que  permite  manter  constantes  as  pressões  qualquer  que  seja  a 
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deformação pré-existente. O aparelho empregado para simular a compactação do 

solo consiste de um cilindro e um pistão pneumático. A amostra é colocada entre 

duas placas porosas fixas em uma câmara de compressão permitindo a drenagem 

do solo nos casos de consolidação.

Este trabalho teve como objetivo o projeto, construção e validação de um 

sistema para ensaio de compressão uniaxial de solos para realização de ensaios 

em amostras deformada e não deformada. O sistema deve permitir a realização 

de ensaios tanto em solos destinados à produção agrícola como também em solos 

destinados para obras civis.
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REVISÃO DA LITERATURA

1.1 COMPACTAÇÃO DOS SOLOS AGRÍCOLAS

Muitos  estudos  já  foram realizados  para  determinar  a  relação  entre  a 

compactação do solo e a produtividade das culturas agrícolas. As dificuldades 

aumentam quando o objetivo é determinar  a  real  condição a partir  da qual  a 

compactação do solo é prejudicial ao cultivo agrícola. Sabe-se que ao realizar 

operações  agrícolas  com  umidade  do  solo  inadequada,  provoca-se  o 

adensamento, principalmente nas camadas superiores.

O termo compactação do solo refere-se à compressão realizada no solo 

não  saturado,  durante  a  qual  se  produz  um  aumento  da  densidade  e  como 

conseqüência  uma  redução do  seu  volume (JACOMAZZI;  ALBUQUERQUE 

JUNIOR; SCHMIDT, 2004).

O efeito que a compactação provoca nas propriedades físicas do solo tem 

sido investigado por vários pesquisadores, entre eles: KOOLEN (1994), BALL et 

al. (1997), SANCHEZ-GIRON, ANDREU e HERMANZ, (1998), RICHARD et 

al.  (1999),  RICHARD  et  al.  (2001),  BOIZARD  et  al.  (2002),  MOUAZEN, 

RAMON e DADERDEMAEKER, (2002), PEREIRA et al. (2002) e DÉFOSSEZ 

et  al.  (2004).  A  compactação  aumenta  a  densidade  do  solo  e  a  resistência 

mecânica à penetração, por outro lado diminui a porosidade total, o tamanho e a 

continuidade  dos  poros,  sendo  que  reduções  significativas  ocorrem 

principalmente  no  volume  dos  macroporos,  enquanto  os  microporos 

permanecem, praticamente, inalterados (PEREIRA, 1996). 

3



Estudos sobre o processo de compactação do solo, realizados por DIAS 

JUNIOR  e  MIRANDA  (2000),  mostram  que  diferentes  classes  de  solos 

apresentam  comportamentos  distintos,  quando  submetidos  ao  processo  de 

compactação,  devido  a  vários  fatores,  tais  como:  energia  de  compactação, 

textura,  matéria  orgânica  e  teor  de  umidade.  Portanto,  o  conhecimento  do 

comportamento dos solos, quando submetidos ao processo de compactação, é de 

grande importância,  principalmente para aspectos relacionados ao manejo dos 

solos agrícolas.

Dos componentes do manejo, o preparo do solo talvez seja a atividade 

que mais influi no seu comportamento físico, pois atua diretamente na estrutura 

do solo. Além das modificações na porosidade e na densidade, o manejo provoca 

alterações na estrutura do solo que afetam a retenção de água e a  resistência 

mecânica, entre outros efeitos (SILVA; KAY; PERFECT, 1994). 

No Brasil e no mundo, há grande preocupação com o aumento das áreas 

agrícolas mecanizadas que apresentam problemas de compactação, atribuindo-se 

os resultados negativos às operações de mecanização realizadas em solo com teor 

de água elevado (SILVA; KAY; PERFECT, 1994).

JACOMAZZI,  ALBUQUERQUE  JUNIOR  e  SCHMIDT  (2004) 

descreveram ainda que a compactação do solo pode apresentar efeitos benéficos 

ou  adversos.  Efeitos  benéficos  têm  sido  atribuídos  à  melhoria  do  contato 

solo-semente e ao aumento da disponibilidade de água em anos secos, entretanto, 

a  compactação  excessiva  pode  limitar  a  adsorção  e  absorção  de  nutrientes, 

infiltração e redistribuição de água, trocas gasosas e desenvolvimento do sistema 

radicular,  resultando  em  decréscimo  da  produção,  aumento  da  erosão  e  da 

potência necessária para o preparo do solo.

Entre  os  fatores  importantes  no  processo  de  compactação  do  solo,  a 

aplicação da carga vertical e o teor de água têm sido investigados e comprovados 

por diversos pesquisadores, entre eles: GUERIF (1982), BALL e ROBERTSON 

(1994),  SALIRE,  HAMMEN  e  HARDCASTLE  (1994),  CAPUTO  (1996), 

PEREIRA  (1996),  SANCHEZ-GIRÓN,  ANDREU  e  HERMANZ,  (1998), 
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SMITH, JOHNSTON e LORENTZ (1997), ARVIDSSON e KELLER, (2004) e 

KELLER et al. (2004).

A  compressão  dos  solos  agrícolas,  decorrente  das  operações 

mecanizadas,  pode  alterar  a  distribuição  e  o  tamanho  dos  poros  e, 

conseqüentemente, a tensão com que a água é retida (LARSON; GUPTA, 1980). 

Por  sua  vez,  a  variação  da  tensão da  água no  solo  afeta  seu  comportamento 

compressivo (HORN; LEBERT, 1994). Apesar disso, são poucos os trabalhos 

que  relacionam  tal  dependência,  particularmente  em  relação  aos  Latossolos 

brasileiros (OLIVEIRA, 2002). 

A  pressão  de  pré-consolidação  tem  sido  usada  para  a  predição  da 

capacidade de suporte de carga do solo (LARSON; GUPTA, 1980; KONDO; 

DIAS JUNIOR, 1999; SILVA; KAY e PERFECT, 1994; IMHOFF et al., 2001), 

pois esse parâmetro quantifica a maior pressão que o solo já sofreu no passado, 

ou  seja,  a  história  do  solo  e,  portanto,  representa  o  limite  máximo de  carga 

suportado antes que a compactação adicional ocorra (DIAS JUNIOR e PIERCE, 

1996). A pressão de pré-consolidação pode ser determinada a partir das curvas de 

compressão do solo, obtidas nos ensaios de compressão uniaxial (OLIVEIRA, 

2002). 

A  estimativa  é  de  que  as  pressões  médias  aplicadas  aos  solos  pelas 

máquinas  agrícolas  situam-se  entre  50 e  300 kPa (LEBERT e HORN, 1991; 

CARPENEDO, 1994; SILVA, REINERT e REICHERT, 2000). Os reboques e 

caminhões podem exercer pressões entre 300 e 600 kPa (OLIVEIRA 2002).

1.2 APLICAÇÃO DE CARGAS NOS MATERIAIS

O  solo  possui  uma  estrutura  multifásica  (sólida,  líquida  e  gasosa), 

apresenta  um  comportamento  bastante  complexo  e,  no  que  se  refere  à 
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compressibilidade, o tempo é um fator muito importante,  sendo relativamente 

grande para que a deformação total ocorra (MARTINS, 1992). O comportamento 

de compressibilidade dos materiais, geralmente, é representado pelo modelo mais 

simples que é o modelo elástico sob a forma tensão X deformação, no qual as 

deformações são instantâneas, como indica a Figura 1.

Figura 1 - Comportamento de deformação de um corpo elástico linear

Sendo que:

L0 é o comprimento do elemento;

F é a força aplicada ao elemento;

∆x é a deformação produzida pela força.

Um corpo que apresenta comportamento elástico tem sua forma original 

restabelecida  quando as  forças  que o  deformaram são removidas,  ou  seja,  as 

deformações  que  foram  causadas  pela  aplicação  das  forças  tornam-se  nulas 

quando as forças deixam de atuar. Os materiais elásticos podem ser divididos em 

duas categorias, segundo a existência ou não de proporcionalidade entre tensões 

e deformações (MARTINS 1992), a saber:

• Comportamento elástico linear; 

• Comportamento elástico não-linear.
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No caso de materiais com comportamento elástico linear, a deformação 

específica, segundo a direção da força aplicada é definida como:

Ex = Δx/Lo          (1)

Em que:

Ex é a deformação específica na direção da força, [cm];

Δx é a deformação produzida pela força F; 

Lo é o comprimento do elemento [cm].

A Figura 2 representa um dos comportamentos de deformação de um 

objeto elástico não linear.

Figura 2 - Comportamento de deformação de um corpo elástico não-linear.

1.2.1 Compressibilidade dos Solos

BARATA  (1985)  expõe  que  a  compressibilidade  é  o  fenômeno  da 

capacidade  de  carga  que  os  materiais  apresentam.  É  a  propriedade  que  os 

materiais têm de se deformar diminuindo o seu volume, mediante esforços de 

compressão.  O  solo  pode  deformar-se  com  mudança  de  volume.  Em  outras 
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situações pode deformar-se sem mudança de volume ou ambas as deformações 

podem ocorrer por ação de esforço de compressão, tração e cisalhamento. 

1.2.1.1 Fatores que influenciam a compressibilidade do solo

A  variação  de  volume  por  efeito  da  compressão,  segundo  BARATA 

(1985), é influenciada pelos seguintes fatores:

a) granulometria do solo;

b) resistência individual dos agregados do solo;

c) densidade do solo;

d) estrutura do solo;

e) grau de saturação do solo;

f) permeabilidade do solo;

g) tempo de ação da carga de compressão.

Ainda segundo o autor, os solos são materiais granulares (constituídos de 

grãos ou partículas), que formam estruturas pela associação desses grãos, com 

espaços vazios que podem estar  preenchidos,  completamente,  por  água (solos 

100% saturados), ou por mistura de água e ar (solos não-saturados, ou seja, com 

0<S<100%), ou sem água e com ar, somente nos vazios (solos secos, com S=0). 

O grau de saturação pode ser calculado pela equação 2:

S = u/e       (2)

Em que:

S é o teor de saturação do solo [%];

u é o teor de água de saturação [%];

e é o índice de vazios [%].
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1.3 ENSAIOS DE COMPRESSÃO

1.3.1 Tipos de Ensaios de Compressão

Segundo  BARATA  (1985),  os  ensaios  de  compressão,  tanto  no 

laboratório como no campo, podem ser classificados de acordo com o grau de 

confinamento imposta ao solo, em:

A - Ensaio de compressão não-confinado;

B - Ensaio de compressão parcialmente confinado;

C - Ensaio de compressão totalmente confinado.

A Figura 3 ilustra os três tipos (A, B e C) de ensaios de compressão. O 

ensaio  de  compressão  não-confinado  (tipo  A),  também  chamado  ensaio  de 

compressão simples ou ensaio de compressão uniaxial, é aquele em que o esforço 

é  aplicado  numa  única  direção,  dando-se  liberdade  ao  corpo-de-prova  para 

deformar-se nas outras duas direções, sem qualquer restrição (confinamento). No 

ensaio de compressão parcialmente confinado (tipo B), aplica-se, além da pressão 

axial  (σ1),  pressão  lateral  (σ2=  σ3)  que  impeça  parcialmente  a  liberdade  de 

deformação lateral. Esse ensaio poderá ser realizado somente em aparelhos de 

compressão triaxial. Nesse caso, o corpo-de-prova a comprimir é colocado dentro 

de um recipiente (anel) indeformável (Figura 3 C), sendo aplicada externamente 

a pressão axial (σ1). O anel impede qualquer deformação lateral e o confinamento 

é total. Este ensaio é chamado de Ensaio de Adensamento criado por Terzaghi ao 

desenvolver a Teoria do Adensamento (BARATA, 1985).
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A B C

Figura 3 - Tipos de ensaio de compressão

Fonte: BARATA (1985).

1.4 ADENSAMENTO E COMPRESSÃO

Adensamento é o processo de expulsão da água dos vazios do solo ao 

longo do tempo e a compressão é a relação entre a variação de volume do solo e 

o  estado  de  tensões  efetivas,  sob  condições  de  equilíbrio.  É  o  processo  de 

compressão gradual que ocorre simultaneamente à expulsão da água dos vazios 

do  solo,  ao  longo  do  tempo,  com  uma  transferência  gradual  do  excesso  de 

pressão neutra para a tensão efetiva (ATKINSON, 2001).

1.4.1 Adensamento dos Solos Através da Compressão Unidimensional

A teoria de adensamento unidimensional de Terzaghi (1925), citado por 

MARTINS  (1992),  apesar  de  suas  limitações,  alimentada  com  resultados  de 
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ensaios  de  compressão  oedométrica  incremental,  ainda  constitui,  na  grande 

maioria dos casos, a base teórica para o estudo e a previsão de recalques por 

adensamento, principalmente em obras de engenharia civil.

1.4.2 Analogia Mecânica do Adensamento Unidirecional de Terzaghi

Considere um pistão cheio de água e fechado na sua parte superior por 

um êmbolo,  conforme Figura  4.  O êmbolo,  o  qual  é  provido de  um orifício 

fechado por uma válvula, está separado da parte inferior do pistão por meio de 

uma mola. A válvula instalada no êmbolo controla a saída da água do pistão e 

representa  a  permeabilidade do solo,  enquanto que a  mola  representa a  parte 

sólida do solo. Ao se aplicar uma força de 1kN sobre o pistão de área igual a 

100 cm2 e  estando a válvula fechada,  sendo a água incompressível,  a  mola é 

impedida de  se  comprimir;  a  força  será  suportada pela  água,  produzindo um 

acréscimo de pressão na água a 100 kPa. Devido ao acréscimo de pressão, a água 

buscará sair do pistão, uma vez que na parte exterior ao êmbolo atua a pressão 

atmosférica.  Num  instante  qualquer,  após  a  abertura  da  válvula,  a  mola 

comprime-se e passa a resistir parte da força externa aplicada, por exemplo, 25%, 

desta forma a pressão na água cai para 75 kPa e a força na mola igual a 25 kN, 

que corresponde a uma tensão efetiva de 25 kPa, segundo pistão mostrado na 

Figura 4. Os terceiro e quarto pistões representam as situações de 50 e 75 % de 

transferência da força para a mola. O quinto pistão mostra o estado em que todo 

o excesso de pressão na água foi dissipado e a força de 100 kN é integralmente 

suportada pela mola. De forma paralela, pode-se dizer que o mesmo ocorre com 

uma amostra de solo confinada em um anel ou no campo. Quando um acréscimo 

de tensão é aplicado sobre uma camada de argila saturada, inicialmente,  todo 

acréscimo de pressão é transferido para a água, gerando-se um excesso de poro 

pressão.  Com a  diferença de  pressão,  na  superfície  da  amostra,  entre  a  água 

intersticial  e  a  pressão  atmosférica,  a  água  da  superfície  flui  rapidamente, 
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produzindo um gradiente hidráulico entre a superfície da amostra e seu centro. 

Dessa  forma,  a  água  é  expulsa  dos  poros  do  solo  e  parte  da  tensão  externa 

aplicada é transferida para a estrutura do solo, gerando um acréscimo da tensão 

efetiva e, conseqüentemente, uma redução do volume da amostra ou da camada 

de argila (MARTINS, 1992).

Figura 4 - Analogia mecânica para o processo de adensamento proposto por 

Terzaghi. 

Fonte: MARTINS (1992).

1.4.3 Comportamento  do  Solo  Submetido  a  um  Carregamento  por 

Compressão e Descompressão

O solo, quando submetido a algum carregamento (compressão, tração ou 

cisalhamento),  sofre  alterações  em  sua  estrutura.  Sendo  que  a  relação  entre 

mudança de volume e tensão efetiva é causada pelo esforço de compressão ou 

pela descompressão. O volume dos grãos de uma amostra de solo permanece 
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constante, contudo a mudança de volume do solo é ocasionada pela mudança do 

volume de água (Figura 5).

Figura 5 - Estrutura do solo sob a ação das forças de compressão

Fonte: ATKINSON (2001).

Os solos são sistemas de três fases: ar, água e sólidos. Todo e qualquer 

estudo feito com o solo deve analisar esses três fatores e a sua correlação. A água 

ocupa a maior parte dos vazios do solo. E, quando é submetida a diferenças de 

potenciais, ela se desloca no seu interior. As leis que regem os fenômenos de 

fluxo de água em solos são aplicadas nas mais diversas situações do uso do solo. 

Na  Figura  6,  pode-se  visualizar  a  relação  entre  os  principais  elementos 

constituintes do solo (ATKINSON, 2001).

O índice de vazios (e) é determinado pela relação entre: o volume de ar, 

água e o volume de sólidos do solo.
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e =Vv/Vs       (3)

Em que:

e é o índice de vazios [%];

Vv é o volume dos vazios [cm3];

Vs é o volume de sólidos (grãos) [cm3].

Figura 6 - Relação entre os principais elementos do solo.

1.4.4 Densidade do Solo

A densidade do solo é uma das características mais importantes a ser 

observada  nos  ensaios  de  solos  agrícolas,  quando  o  objetivo  é  monitorar  a 

compactação sofrida por eles nas atividades de campo. A densidade do solo (Ds), 

chamada também de densidade aparente ou global, corresponde à massa de solo 

seco  (Ms)  por  unidade  de  volume  de  solo  seco  (Vs),  expressa  em  g/cm3 

(MARTINS, 1992).
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A densidade do solo pode ser determinada por meio da equação abaixo:

Ds = Ms/Vs
         (4)

Em que:

Ds é a densidade aparente ou global;

Ms é a massa de solo seco;

Vs é o volume de solo seco.

Alguns  fatores  influem diretamente  nos  níveis  de  densidade  do  solo, 

como  é  o  caso  da  matéria  orgânica  que  em  maior  quantidade  diminui  a 

densidade;  as  camadas superficiais  normalmente  apresentam menor densidade 

que os horizontes subsuperficiais  do solo.  A compactação do solo aumenta a 

densidade.

1.4.5 Efeitos Produzidos Pelas Forças de Compressão no Solo

Aplicando-se  um  esforço  de  compressão  no  solo,  são  vários  os 

mecanismos de movimento que ocorrem na sua estrutura.

ATKINSON (2001) descreve que durante a aplicação de um esforço de 

compressão, o comportamento do solo normalmente se apresenta graficamente de 

forma:

a) não linear;

b) e com deformação geralmente irreversível.
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Figura 7 - Representa o comportamento do solo sob esforço de compressão. 

Fonte: ATKINSON (2001).

Em que:

σ´o é a tensão inicial;

σ´ é o eixo das tensões;

εv  é o eixo das deformações.

1.4.6 Força de Compressão Uniaxial

Nas  operações  de  campo realizadas  para  produção  agrícola,  os  solos 

agrícolas são submetidos a variados carregamentos, geralmente de compressão 

que podem contribuir  negativa ou positivamente na vida do solo.  No sistema 

plantio direto, a ausência de revolvimento do solo, a manutenção de teores de 

água mais elevados em virtude da manutenção dos resíduos culturais e o tráfego 

sistemático de máquinas podem promover compactação excessiva na superfície 

do  solo,  principalmente  em  solos  com  elevados  teores  de  argila,  devido  ao 
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tamanho e formato de partículas. O efeito negativo do estado de compactação do 

solo  na  produtividade  das  culturas  em  condições  de  lavoura  ainda  é  pouco 

estudado,  face  à  dificuldade  de  isolamento  do  fator  compactação  do  solo 

(SECCO et al., 2004).

1.5 ENSAIO OEDOMÉTRICO

Os efeitos da compactação, para afetar o solo negativamente, dependem 

das  condições  de  campo  e  o  nível  de  carga  ao  qual  o  solo  será  submetido 

(ATKINSON,  2001).  A  Figura  8  mostra  a  aplicação  de  tensão  uniaxial  na 

amostra  de  solo,  através  do  teste  Oedométrico,  no  qual  as  deformações 

horizontais não são consideradas relevantes, ou seja, são consideradas zero.

εv = ∆V / Vo     =   ∆H / Ho    =    ∆ε / (1+εo)        (5)

Em que:

σ'z = tensão vertical [kPa];

εv =  redução volumétrica [cm3].

Figura 8 - Aplicação de carga uniaxial na amostra de solo

Fonte: ATKINSON (2001).
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MARTINS  (1992)  descreveu  que  o  adensamento  dos  solos  pode  ser 

analisado através do princípio das tensões efetivas:

1 -  As tensões  em qualquer  ponto de  uma massa  de  solo podem ser 

analisadas a partir das tensões principais totais  σ1,  σ2,  σ3, que atuam no ponto 

determinado. Caso a massa de solo esteja saturada com água, sob uma pressão 

“u”, as tensões principais se constituem em duas parcelas. Uma parcela de valor 

“u” que age na água e a outra que age na parte sólida, em todas as direções com 

igual intensidade, porém sem causar pressões intercristalinas, sendo chamada de 

pressão neutra (poro-pressão). Deduzindo-se as tensões sentidas pelo esqueleto 

sólido do solo, as parcelas são determinadas por: σ1
` = σ1 – u,   σ2

`  = σ2  – u, 

σ3
` = σ3 – u. Estas parcelas são chamadas de Tensões Principais Efetivas.

A equação fundamental é o princípio das tensões efetivas:

σ` = σ – u       (6)

2  -  Todos  os  efeitos  mensuráveis  oriundos  da  variação  do  estado de 

tensões  tais  como  compressão,  distorção  e  variação  da  resistência  ao 

cisalhamento,  são  devidos  exclusivamente  à  variação  do  estado  de  tensões 

efetivas.

O  comportamento  do  volume  de  uma  amostra  de  solo  em  análise 

depende  das  interações  complexas  que  acontecem  entre  as  tensões  totais  e 

efetivas  e  as  pressões  neutras.  MARTINS  (1992)  observa  ainda  sobre  os 

princípios das tensões efetivas:

a) Dois  solos  com  a  mesma  estrutura  e  mineralogia  têm  o  mesmo 

comportamento, ainda que estejam submetidos ao mesmo estado de 

tensões efetivas;

b) Submetendo-se o solo a um carregamento ou descarregamento, sem 

que  hajam  qualquer  mudança  de  volume  e  qualquer  distorção, 

significa que não houve variação das tensões efetivas;
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c) Um  solo  se  expande  (perde  resistência)  ou  se  comprime  (ganha 

resistência), caso seja alterada a pressão neutra.

O  ensaio  oedométrico  (Figura  9)  é  uma  simulação  do  adensamento 

unidimensional de campo. A amostra de solo é acondicionada dentro de um anel 

metálico (geralmente de aço) e comprimida verticalmente através de um sistema 

de força que produz tensões uniaxiais (unidirecionais).  Usando o anel  de aço 

entende-se que não haja  deformações  horizontais  e  que o fluxo de  água seja 

exclusivamente  vertical.  O sistema de força,  geralmente,  é  composto  por  um 

sistema de acionamento  pneumático,  pois  o  ar  comprimido fornece respostas 

mais rápidas quando comparado com sistemas hidráulicos.

Figura 9 - Sistema  de  ensaio  por  compressão  uniaxial  confinado  de  uma 

amostra de solo

As cargas aplicadas na amostra de solo devem ser efetuadas seguindo um 

procedimento  predeterminado,  para  permitir  que  o  solo  mostre  seu 
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comportamento  o  mais  aproximado  do  comportamento  natural,  ou  seja,  o 

comportamento  de  campo.   No  procedimento  predeterminado  do  ensaio,  são 

estabelecidos  aumentos  na  tensão  vertical  total  σv.  Desse  modo,  dá-se  um 

aumento  da  pressão neutra  e  o  fluxo de  água em direção  às  pedras  porosas. 

Quando o excesso de pressão neutra se dissipa torna-se a incrementar a tensão 

vertical, repetindo-se o processo até atingir as tensões máximas preestabelecidas.

O comportamento do solo agrícola submetido ao ensaio oedométrico, 

geralmente se apresenta conforme a Figura 10, relacionando o índice de vazios e 

a tensão vertical efetiva aplicada.

Sendo:

ABC  –  compressão  virgem  –  K0  =  constante,  solo  normalmente 

adensado;

CDE – descarregamento - K0 aumenta com o OCR – solo sobreadensado;

EFG – recompressão - K0 diminui;

GHI – compressão virgem - K0 constante – solo normalmente adensado.

Figura 10 - Espaços vazios versus pressão vertical aplicada a uma amostra de 

solo. 

Fonte: MARTINS (1992).

MARTINS (1992) define que o coeficiente de empuxo no repouso (K0) é 

a relação entre as tensões efetivas horizontal (σ´h ) e vertical (σ´v ), quando não há 

deformação horizontal.
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K0 = σ´h /σ´v       (7)

Em que:

-K0 é o coeficiente de empuxo no repouso;

σ´h é a tensão efetiva horizontal;

σ´v é a tensão efetiva vertical.

Razão de sobreadensamento – OCR (overconsolidation ratio) – ocorre 

quando a tensão vertical efetiva que está atuando no solo e naquele instante é 

maior que o valor da tensão vertical efetiva ao qual o solo já foi submetido.

OCR = σ´vm/σ´v       (8)

Em que:

OCR é a razão de sobreadensamento;

σ´vm é a maior tensão vertical efetiva a que o solo já se submeteu;

σ´v é a tensão vertical efetiva atuante.

Quando o solo é trabalhado com cargas menores do que a carga de pré-

consolidação  (eliminação da  água  e  do  ar  do  solo),  a  deformação  do  solo  é 

pequena,  elástica  e  reversível,  no  entanto,  se  a  pressão  excede  a  carga  de 

pré-consolidação  ocorre  uma  deformação  plástica  e  irreversível,  conforme 

HORN e LEBERT (1991), citados por BREDA  (2003).

MARTINS (1992) definiu que o Solo Normalmente Adensado é assim 

denominado quando determinado elemento de solo recebe uma tensão vertical 

efetiva  e  é  a  maior  tensão  vertical  efetiva  à  qual  este  elemento  tenha  sido 

submetido. Definiu também que um solo está Sobreadensado ou Pré-adensado 

quando submetido a uma tensão vertical efetiva num determinado momento e 

esta  é  menor  que  o  valor  da  maior  tensão  vertical  efetiva,  ao  qual  já  foi 

submetida. Os ensaios de compressão unidimensional têm mostrado que, para 

solos normalmente adensados, o Coeficiente de Empuxo no Repouso é constante.
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1.5.1 Coeficiente Oedométrico

No caso dos solos e da compressão no oedômetro, segundo MARTINS 

(1992), define-se o módulo oedométrico por:

Eoed =∆σ´v/∆εv       (9)

Sendo:

Eoed é o coeficiente oedométrico;

∆εv  é  a  variação  da  deformação  volumétrica  específica  (deformação 

específica vertical);

∆σ´v é a variação da tensão efetiva vertical.

Os  parâmetros  usados  nos  modelos  de  compactação  são  igualmente 

derivados dos ensaios de compressão uniaxial ou do ensaio triaxial (DÉFOSSEZ; 

RICHARD, 2002; O’SULLIVAN; ROBERTSON, 1996).

1.6 MODELO  DO  COMPORTAMENTO  DA  TENSÃO-

DEFORMAÇÃO

GUPTA,  HADAS  e  VOORHEES  (1985)  e  O’SULLIVAN, 

HENSAHALL e DICKSON (1999) usaram um modelo logaritmo empírico para 

descrever o comportamento da tensão-deformação.

e = e0 –cc log σ     (10)
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Em que:

e é o índice de vazios;

e0  é o índice de vazios inicial;

cc  é o índice de compressão;

log σ é o logaritmo da tensão vertical.

O’SULLIVAN,  HENSAHALL  e  DICKSON  (1999)  consideraram  a 

tensão normal média como a pressão dominante que controla a compactação. O 

autor descreve a mudança de volume como uma função logarítmica da pressão 

normal média. Nas curvas de compressão uniaxial ela é caracterizada por duas 

regiões clássicas: uma região em que ocorrem deformações pequenas, elásticas e 

recuperáveis, chamada de curva de compressão (CCS), caracterizada pelo índice 

de  compressão  (κ)  e  a  outra  região,  representada  pela  porção  linear,  de 

deformação plástica e não  recuperável chamada de reta de compressão virgem 

(RCV), em que ocorre a compactação adicional do solo, caracterizada pelo índice 

de recompressão (λ).

A Figura 11 mostra a curva de compressão oedométrica da relação do 

índice de vazios do solo com a escala logarítmica da tensão vertical efetiva (σ´v 

em escala log).
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Figura 11 - Diagrama  de  compressão  isotrópica  ilustrando  os  índices  de 

compressão (λ) e recompressão (κ) 

Fonte: DÉFOSSEZ e RICHARD (2002).

1.7 ENSAIOS  DE  COMPRESSÃO  UNIAXIAL  EM  SOLOS 

AGRÍCOLAS

LARSON,  GUPTA  e  USECHE  (1980)  utilizaram  um  aparelho  de 

compressão  uniaxial  para  analisar  oito  tipos  de  solos  de  diferentes  locais  do 

mundo para determinar o comportamento dos solos diante da aplicação de forças 

de  compressão  unidirecional.  O aparelho usado para  determinar  as  curvas  de 

compressão  unidimensional,  utilizado  por  LARSON,  GUPTA  e  USECHE, 

(1980),  mostrado  na  Figura  12,  já  se  valem  da  prática  do  uso  de  anéis 

volumétricos para acondicionamento da amostra de solo.
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Figura 12 - Aparelho usado para ensaio de compressão uniaxial. 

Fonte: LARSON et al (1980).

PEREIRA e BENEZ (1998) estudaram o efeito que o teor de água e a 

pressão aplicada têm sobre a densidade e a porosidade do solo. Para realizar os 

ensaios  os  pesquisadores  utilizaram  o  aparelho  de  compressão  uniaxial 

(Figura 13), cujo funcionamento está baseado numa prensa hidráulica que realiza 

as  forças  de  compressão  para  simular  a  compactação  da  amostra  de  solo. 

Também faz parte do sistema uma célula de carga e um potenciômetro.

Sendo:

1- Célula de carga de 50 kN;
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2- Cilindro;

3- Macaco hidráulico;

4- Caixa com potenciômetro.

Figura 13 - Prensa para compressão uniaxial

Fonte: PEREIRA et al. (2002).

PEREIRA et  al.  (2002) conduziram experimentos em laboratório para 

analisar a resposta do solo à compactação, utilizando o ensaio de compressão 

uniaxial confinado para simular o tráfego de máquinas agrícolas.

1.8 COMPRESSÃO TRIAXIAL

ATKINSON (2001)  descreveu  que  os  casos  comuns  de  aplicação  de 

esforços de compressão e descompressão no solo, na prática, podem apresentar 
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resultados de interpretação complexa. O exemplo abaixo é uma teoria de um caso 

especial de aplicação do teste triaxial de cisalhamento no estado isotrópico, ou 

seja, aplicação de esforço igual em todas as direções. 

Pressão octaédrica efetiva:

p' = (σ'a + 2σ'r) / 3     (11)

Em que:

p' é a pressão efetiva;

σ'a é a tensão vertical;

σ'r são as tensões horizontais (laterais).

Redução volumétrica:

εv = ∆v / Vo     (12)

Em que:

εv é a redução volumétrica;

∆v é a variação do volume;

Vo é o volume inicial.

Figura 14 - Representação da aplicação de forças triaxiais.
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Fonte: ATKINSON (2001).

Segundo  documento  do  site  da  empresa  PATTROL  PAVIMENTOS 

(2004) os testes triaxiais são realizados para estudar a resistência do solo. Eles 

permitem efetuar ensaios com maior precisão que os ensaios de cisalhamento 

direto e são os mais usados. São realizados em aparelhos especiais, constituídos 

por uma câmara cilíndrica de parede transparente, no interior da qual se coloca a 

amostra,  envolvida por uma membrana de borracha muito delgada. A câmara 

cilíndrica  é  cheia  de  um líquido,  geralmente  água.  A amostra  é  submetida  à 

pressão deste fluido e cargas axiais adicionais são aplicadas aos seus extremos 

por meio de um pistão. Essa carga é aumentada até que a amostra se rompa. Em 

cada teste três ou mais corpos são ensaiados, cada um sob diferentes pressões do 

fluido.

A tensão total é medida através de ensaios rápidos ou sem drenagem, em 

que a pressão da água não é medida (QU-TXL) ou um pouco mais lentos para 

que a pressão possa ser medida (UU). A medição da Tensão efetiva (= Tensão 

total menos a pressão da água) exige um ensaio mais complexo em que diversos 

parâmetros podem ser avaliados (pressão posterior, pressão da água e mudança 

de volume). São os ensaios lentos, com drenagem (CD) - aplicáveis a areias e 

argilas. Em alguns testes o corpo de prova é previamente consolidado (ensaios 

com pré-adensamento (CU) aplicáveis a argilas).
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Figura 15 - Tipos de ensaios de compressão triaxial

Fonte: PATTROL PAVIMENTOS (2004).

1.8.1 Equipamentos para Ensaio Triaxial

Entre os grupos principais de teste de compressão triaxial existem vários 

modelos diferentes. Alguns aparelhos dispõem de células triaxiais e acessórios 

que,  usados  em conjunto  com outros  equipamentos  como prensas,  fontes  de 

pressão e instrumentos de medição, são projetados para atender a uma extensa 

variedade de exigências dos laboratórios de mecânica de solos. A Figura 16 (A e 

B) mostra exemplos de aparelhos para ensaios de sistema triaxial integrado.

 

   

2



A B

Figura 16 - Sistemas de ensaio triaxial cíclico. 

Fonte: DURMANGEO; PATROLL PAVIMENTOS (2004).
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MATERIAL E MÉTODOS

O sistema uniaxial para avaliação da compactação do solo em laboratório 

foi  desenvolvido no  Laboratório  de  Processo de  Fabricação do  CEFET-PR – 

Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Paraná,  unidade  de  Medianeira. 

Posteriormente  o  aparelho  foi  instalado  no  laboratório  de  Mecanização  e 

Máquinas Agrícolas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 

campus de  Cascavel,  para  uso  nos  ensaios  de  avaliação  de  amostras  de  solo 

deformadas e indeformadas. 

1.9 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COMPACTAÇÃO DE SOLO

A Figura 17 mostra a constituição do sistema de compactação de solo. 

Ele é composto por três conjuntos que são: o conjunto mecânico de compressão, 

o  sistema  pneumático  (aplicação  de  pressão)  e  o  sistema  de  medição  da 

deformação do solo (indicador digital de comprimento e régua linear).
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Figura 17 - Esquema do sistema de compressão uniaxial

1.9.1 Conjunto Mecânico de Compressão

O sistema mecânico de compressão, mostrado na Figura 18, é constituído 

pelos  seguintes  elementos:  anel  volumétrico,  flange,  câmara  de  compressão, 
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pedras de absorção, amostra de solo, cilindro porta-amostra, pino posicionador 

do pistão, pistão de compressão e anel o’ring.  

Figura 18 - Conjunto mecânico de compressão

O cilindro  porta-amostra  foi  construído  possibilitando  a  avaliação  de 

compressão de amostras de alturas de 2,4 cm e 4,8 cm com diâmetro de 7,0 cm.
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1.9.2 Sistema Pneumático

Como  fonte  de  energia  pneumática  foi  usado  um  compressor  de  ar 

instalado  no  laboratório  de  Geotecnia  de  solos,  da  Unioeste-Cascavel,  que 

fornece, aproximadamente, 12 kgf/cm2 (176 lb/pol2), de pressão máxima. 

Compõe  também o  sistema  pneumático,  com a  válvula  de  esfera  de 

½ polegada, a válvula de comando pneumática (de 4 vias/2 posições), o cilindro 

pneumático de dupla ação (diâmetro do êmbolo de 6,3 cm e distância de avanço 

da haste de 12,0 cm) e duas válvulas reguladoras de fluxo. 

Para colocar o sistema pneumático em funcionamento, abre-se a válvula 

de esfera que permite a passagem do ar comprimido até a válvula reguladora de 

pressão. Através desta válvula é possível selecionar os diferentes valores de carga 

(pressão)  a  ser  aplicada no ensaio de compressão.  A válvula  de acionamento 

manual  comuta  a  válvula  de  comando  (de  4  vias/2  posições)  e  esta  abre  a 

passagem do ar comprimido até o sistema de compactação (aparelho), avançando 

a  haste  do  cilindro  pneumático,  aplicando  carga  (pressão)  sobre  o  conjunto 

mecânico de compressão. Ao se inverter a posição da alavanca da válvula manual 

de  acionamento,  o  sistema  pneumático  faz  com  que  a  haste  do  cilindro 

pneumático  retorne  a  posição  inicial,  cessando  a  carga  sobre  o  conjunto  de 

compressão.  As  válvulas  de  regulagem  de  fluxo  têm  a  função  de  regular  a 

velocidade de avanço e retorno da haste do cilindro pneumático.  O esquema 

pneumático está representado na Figura 19.
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Figura 19 - Esquema do sistema pneumático

1.9.3 Sistema de Medição da Deformação do Solo

Os dados gerados pelo sistema foram anotados em planilha própria  e 

depois compilados para gerar o gráfico do índice total máximo de vazios versus a 

pressão  aplicada  em kPa,  sendo  que  o  dado  mais  importante  do  ensaio  é  a 

redução (deformação) da espessura da amostra de solo, cujas dimensões serão 

medidas pela régua linear (transdutor) e indicadas no display do indicador digital 

de comprimento (Figura 20). 
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Para  medir  a  variação  de  deslocamento  da  régua  linear  de  medição 

(transdutor) a sua base é fixada no suporte do conjunto mecânico e a haste de 

medição é fixada no cilindro compactador.

Figura 20 - Sistema  de  medição  da  deformação  do  solo  (régua  linear-

transdutor)

O Pistão compactador (8) recebe a carga do cilindro pneumático de dupla 

ação, o qual é acionado pela força do ar comprimido, proveniente do compressor 

de ar.

1.10 PROCEDIMENTOS  DE  OBTENÇÃO  DAS  AMOSTRAS  E 

UTILIZAÇÃO DOS ANÉIS VOLUMÉTRICOS

Ensaios de compressão uniaxial foram realizados utilizando-se amostras 

de solo deformado em anel volumétrico de 2,4 cm de altura e com 7,0 cm de 
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diâmetro  interno  (Figura  21).  Foi  utilizado  um  solo  Latossolo  Vermelho 

distroférrico (EMBRAPA, 1999)  trabalhado durante  quatro anos  consecutivos 

com sistema de plantio direto, ensaiado no Sistema de Compactação Uniaxial 

confinado e drenado com quatro teores de água de:  15, 25, 35 e 40% e dois 

estados estruturais iniciais do solo de 1,0 g cm-3 e 0,8 g cm-3. O solo foi coletado 

na camada de profundidade de 0 - 5 cm e peneirado (peneira de 0,2 cm), depois 

de ter sido secado ao ar. O solo foi umedecido aos teores de água de 15, 25, 35 e 

40% e as amostras preparadas com as densidades de 0,8 e 1 g cm-3.

Figura 21 - Anéis volumétricos de 2,4 cm x 7,0 cm

1.11 APLICAÇÃO DAS CARGAS CÍCLICAS

O carregamento do solo foi realizado por pressões cíclicas seqüenciais de 

150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800 kPa. O controle da aplicação dos níveis 

de  pressão foi  efetuado  por  uma  válvula  pneumática  proporcional,  acionada 
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eletronicamente. Para cada carga foi empregado o tempo de 60 segundos para 

compressão do solo e 120 segundos para relaxamento do solo, ou seja, a etapa da 

descompressão (rebound). 

1.12 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE SOLO

As amostras de solo deformado foram preparadas no anel volumétrico 

utilizando-se um cilindro auxiliar e comprimidas de forma homogênea por pistão 

manual para formação da densidade do solo desejada para ensaio. A Figura 22 

ilustra o sistema de abastecimentos da amostra de solo no conjunto mecânico de 

compressão.

Figura 22 - Sistema de abastecimento da amostra de solo
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O pino posicionador do cilindro (7)  tem a função de  fixar  o  cilindro 

compactador na posição adequada no momento da colocação da amostra de solo 

no conjunto mecânico (prensa). 

O suporte da Figura 24 é elemento de sustentação do conjunto mecânico 

de compressão, do cilindro pneumático e do sistema de medição. O suporte foi 

construído em Aço SAE 1045 e é composto por: hastes de sustentação (1 e 2), 

suporte  da  régua  linear  (3),  base  inferior  (4)  e  base  superior  (5)  e  anel 

centralizador (6). 

1

6

3

5

4

2

Figura 23 - Suporte do conjunto mecânico

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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2.1 CONSTRUÇÃO  E  AVALIAÇÃO  DO  SISTEMA  DE 

COMPRESSÃO  UNIAXIAL  COM  SOLO  CONFINADO  E 

DRENADO.

Um  dos  objetivos  deste  trabalho  foi  projetar  e  construir  um sistema 

versátil  o suficiente para possibilitar  o uso de metodologias diferentes,  como: 

aplicação de cargas com diferentes pressões e em tempos de intervalo diferentes. 

Sua versatilidade é evidenciada pelo uso de um sistema de acionamento, 

usando o ar comprimido como fonte de energia para aplicação das cargas cíclicas 

(Figura 24).

Figura 24 - Sistema de compactação de solo uniaxial
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O  controle  do  comportamento  da  amostra  de  solo  no  ensaio  com  o 

Sistema  de  Compactação  Uniaxial  torna-se  menos  complexo,  pois  as 

deformações  do  solo  ocorrem somente  no sentido unidirecional,  sendo que o 

mesmo não ocorre no sistema triaxial. O esquema de montagem do Sistema de 

Compactação Uniaxial está representado na figura abaixo.
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Figura 25 - Desenho em vista explodida do Sistema de Compressão Uniaxial

O desenvolvimento iniciou-se com a definição dos tamanhos dos anéis 

volumétricos a serem utilizados nos ensaios de compressão, ou seja, diâmetro 

interno  de  7,0  cm e  duas  opções  de  altura  dos  anéis  volumétricos:  2,4 cm e 

4,8 cm, como mostra a Figura 26, dando ao sistema uma versatilidade maior. 

Figura 26 - Anéis volumétricos: de 2,4 cm e 4,8 cm e anel de escora com altura 

de 2,4 cm

O anel de escora é um cilindro metálico feito em Aço ABNT 1020, com 

diâmetro externo de 7,4 cm, diâmetro interno de 7,0 cm e altura de 2,4 cm. Serve 

como  elemento  intermediário  entre  o  rebaixo  de  encaixe  do  cilindro  porta-

amostra e o anel volumétrico com altura de 2,4 cm.

Os  anéis  volumétricos  são  cilindros  metálicos  feitos  em  Aço 

ABNT 1020,  com diâmetro  externo  de  7,4  cm,  diâmetro  interno  de  7,0  cm, 

alturas de 2,4 cm e 4,8 cm. São usados como suporte da amostra de solo, amostra 

coletada no campo (amostra não deformada) ou amostra preparada no laboratório 

(amostra deformada).

Definida  essa  condição,  foram  elaborados  os  desenhos  técnicos  dos 

elementos mecânicos e, posteriormente, a sua construção. As Figuras 27 e 28 

ilustram o conjunto mecânico de compressão.

Anel de 
escora

Anéis 
volumétricos
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Figura 27 - Conjunto mecânico de 

compressão

Figura 28 - Conjunto cilindro-pistão

O conjunto mecânico de compressão acondiciona a amostra de solo que 

será ensaiada de forma confinada (fechada lateralmente), porém drenada, através 

das pedras de absorção. As pedras de absorção (feitas de arenito) permitem que o 

teor de água existente na amostra de solo seja drenado, aliviando a poro-pressão 

interna do solo ao se aplicar a tensão de compressão. 

As  amostras  são  acondicionadas  na  câmara  de  compressão  e 

compactadas  pelo  conjunto  cilindro-pistão.  O  cilindro  é  o  elemento  de 

sustentação do conjunto, pois nele é encaixado o anel volumétrico contendo a 

amostra de solo. O pistão é o elemento que tem a função de comprimir a amostra 

de solo, através de tensão que recebe do cilindro pneumático. A cabeça do pistão 

é dotada de uma pedra de absorção para permitir a drenagem do solo. A câmara 

de  compressão  e  a  flange  têm a  função de  fazer  o  fechamento  do  conjunto, 

confinando a amostra de solo. O pino posicionador determina a posição correta 

Pedras de 
absorção

Câmara de 
compressão

Cilindro compactado
r

Pino 
posicionador 
do cilindro

Flange
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do pistão compactador conforme a altura do anel volumétrico a ser usado (2,4 cm 

ou 4,8 cm).

2.1.1 Preparação da Amostra de Solo no Sistema de Compactação

Ao se efetuar um ensaio com amostra de solo deformada, prepara-se o 

solo  conforme  a  densidade  desejada  e  faz-se  o  seu  abastecimento  usando  o 

cilindro auxiliar de abastecimento (Figuras 29 e 30). Em seguida a amostra de 

solo é conformada no anel volumétrico, que fica encaixado no cilindro porta-

amostra, usando o pistão de compactação da amostra (Figura 31).

Figura 29 - Cilindro  auxiliar  de 

abastecimento

Figura 30 - Preparação da  amostra  no 

cilindro

Pistão 
compactador
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Figura 31 - Amostra do solo sendo compactada para a densidade pré-definida

Posteriormente,  retira-se  o  cilindro  de  abastecimento  e  o  pistão  de 

compactação  e  a  amostra  ocupa  o  espaço  interno  do  anel  volumétrico 

(Figura 32).

45



Figura 32 - Amostra de  solo moldado no anel  volumétrico para o  ensaio de 

compressão uniaxial

Na seqüência faz-se o confinamento da amostra, fixando a câmara de 

confinamento no conjunto mecânico de compressão (Figura 33).

Figura 33 - Sistema de compressão uniaxial confinado

O  conjunto  suporte  tem  uma  função  importante  no  sistema  de 

compactação, pois nele são fixados: o cilindro pneumático (elemento que executa 

força de pressão) e o conjunto mecânico de compressão que é encaixado na placa 

de centragem da base inferior do suporte (Figura 34).
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Figura 34 - Conjunto suporte para sustentação do sistema de compactação.

O solo é um elemento muito dinâmico. Portanto, para obter resultados 

mais próximos possíveis da realidade de campo, o ensaio requer aplicação de 

tensão na amostra de solo. O sistema pneumático fornece respostas rápidas para 

aplicação  das  tensões,  assemelhando-se  às  condições  de  campo,  ou  seja,  as 

condições às quais o solo é submetido nas atividades de campo.
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Ao se abrir à válvula de esfera (Figura 35), o ar comprimido é liberado 

para  o  aparelho.  A válvula  manual  de  regulagem de  pressão  permite  regular 

níveis  de pressão entre  40 e 1600 kPa,  sendo que cada divisão da escala do 

manômetro corresponde a 20 kPa. A válvula de acionamento manual comanda a 

válvula  pneumática  de  4 vias  e  2  posições,  que  tem  a  função  de  liberar  a 

passagem  de  ar  comprimido  para  o  cilindro  pneumático  que  executa  o 

movimento  de  avanço  da  sua  haste,  aplicando  tensão  (pressão)  no  conjunto 

mecânico  de  compressão.  Invertendo-se  a  posição  da  alavanca da  válvula  de 

acionamento  manual,  a  haste  do  cilindro  pneumático  retorna  a  sua  posição 

inicial, retirando a tensão (pressão) da amostra de solo que está sendo ensaiada. 

Figura 35 - Sistema de compactação uniaxial
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Terminado o procedimento do ensaio de compressão as amostras de solo 

são retiradas do conjunto mecânico de compressão (Figuras 37 e 38).

Figura 36 - Amostras  de  solo  acondicionadas  em 

anéis  volumétricos  com  diâmetro 

interno de  7,0 cm e altura de 2,4 cm 

ensaiadas por compressão uniaxial.  

Figura 37 - Amostra  de  solo 

compactada.

O indicador digital  de comprimento (Figura 25) mostra a  deformação 

máxima vertical que a amostra de solo sofreu, em medidas lineares no sistema 

métrico,  com  a  aplicação  da  tensão  (pressão)  e  a  deformação  final 

(descompressão) do solo depois de retirada a tensão.

2.1.2 Curvas de Compressão.

A compactação do solo foi avaliada pela variação do índice de vazios 

total máximo (eTmax.) com o logaritmo decimal da pressão de compressão (logσ). 

As Figuras 38 a 45 mostram o comportamento das amostras de solo ensaiadas 

por  meio  das  curvas  de  compressão  de  um Latossolo  Vermelho distroférrico 

(EMBRAPA, 1999), na camada de profundidade de 0 a 5 cm, trabalhado durante 

quatro anos consecutivos com sistema de plantio direto,  através do ensaio de 

compressão uniaxial confinado e drenado, com quatro teores de água (15, 25, 35 
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e 40%) e dois estados estruturais iniciais do solo (0,8 e 1,0 g.cm-3), com 3 ou 4 

repetições  dos  ensaios  (R1,  R2,  R3  e  R4).  As  amostras  foram  ensaiadas 

utilizando-se um anel volumétrico com 2,4 m de altura e 7,0 cm de diâmetro 

interno.

Nas curvas de compressão das Figuras 38 a 45 observa-se que em geral, 

as curvas decrescem da esquerda para a direita, conforme o aumento da tensão 

aplicada. Nas amostras de densidade do solo de 1,0 g.cm-3 e 0,8 g.cm-3, as curvas 

apresentam  indicações  do  início  do  efeito  da  consolidação  do  solo  com  as 

pressões aplicadas de 700 e 800 kPa, nos teores de água de 35 e  40 %.  Com a 

densidade  do  solo  de  1,0  g.cm-3 (Figura  39)  e  o  teor  de  água  do  solo  de 

15%, observa-se claramente nas curvas, que o solo apresentou maior capacidade 

de suporte às pressões aplicadas. Entretanto, verifica-se uma ligeira tendência de 

menor variação do índice de vazios às pressões aplicadas no solo com teor de 

água de 15 e 25%.
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1,3
1,4
1,6
1,7
1,9
2,0
2,2
2,3

100 1000Pressão aplicada, kPa

Ín
di

ce
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e 
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, %

R1
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R3
R4

ds= 0,8 g/cm3 
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Figura 38 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 15 % e densidade de 0,8 g.cm-3
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ds=1,0 g/cm3

Figura 39 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 15 % e densidade de 1,0 g.cm-3
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Te or de  água 25 %
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Figura 40 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 25 % e densidade de 0,8 g.cm-3
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Figura 41 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 25 % e densidade de 1,0 g.cm-3
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Figura 42 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 35 % e densidade de 0,8 g.cm-3
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Figura 43 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 35 % e densidade de 1,0 g.cm-3
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Figura 44 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 40 % e densidade de 0,8 g.cm-3
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Figura 45 - Variação do índice de vazios total máximo, em função do logaritmo 

da pressão vertical aplicada, em amostras de solo com 4 anos de 

plantio direto, com teor de água de 40 % e densidade de 1,0 g.cm-3

A Tabela 1 apresenta os valores dos resultados obtidos nos ensaios de 

compressão uniaxial em função da pressão vertical aplicada e do teor de água. 

Efetuando-se  a  análise  individual  do  comportamento  do  solo  trabalhado  no 

sistema de plantio direto, durante quatro anos consecutivos, e em dois estados 

estruturais  iniciais  de 0,8 g.cm-3  e de 1,0 g.cm-3,  verifica-se que a redução do 

índice de vazios varia fortemente com o teor de água, considerando a diferença 

entre os índices de vazios obtidos na menor e maior pressão aplicada (150 kPa e 

800 kPa).  Os resultados obtidos (Tabela 1) mostram as variações na média das 

repetições,  apresentando  os  seguintes  valores:  0,24;  0,35;  0,47  e  0,49%, 

respectivamente para os teores de água de 15; 25;  35 e 40%, no ensaio com 

densidade do solo de 1,0 g.cm-3.  Para o ensaio com amostras de densidade do 

solo de 0,8 g.cm-3, foram obtidos os seguintes valores: 0,49; 0,61; 0,70 e 0,75%, 

respectivamente  para  os  teores  de  água  de  15;  25;  35  e  40%.  Os  resultados 

indicam claramente que o aumento do teor de água e o incremento da tensão 

aplicada (pressão) resultam na redução crescente dos espaços vazios do solo.

Tabela 1 - Variação do índice de vazios em função do teor de água, da pressão 

vertical  aplicada  e  do  estado  estrutural  inicial  num  Latossolo 

Vermelho distroférrico, trabalhado durante quatro anos com plantio 

direto

Anel volumétrico com altura de 2,4 cm.
Teor Pressão ds =1,0 g.cm-3 ds =0,8 g.cm-3

de água Aplicada et max (%) et max (%)

(%) (kPa) R 1 R 2 R 3 R 4 Média R 1 R 2 R 3 R 4 Média
 150 1,73 1,79 1,75 1,78 1,76 2,28 2,21 2,21 2,24 2,24
 200 1,70 1,77 1,73 1,77 1,74 2,22 2,15 2,15 2,18 2,18
 300 1,67 1,75 1,70 1,75 1,72 2,15 2,09 2,08 2,11 2,11

15% 400 1,64 1,72 1,67 1,72 1,69 2,07 2,02 2,01 2,04 2,03
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Anel volumétrico com altura de 2,4 cm.
Teor Pressão ds =1,0 g.cm-3 ds =0,8 g.cm-3

de água Aplicada et max (%) et max (%)

(%) (kPa) R 1 R 2 R 3 R 4 Média R 1 R 2 R 3 R 4 Média
 500 1,60 1,68 1,63 1,68 1,65 1,99 1,95 1,93 1,96 1,96
 600 1,56 1,64 1,59 1,64 1,61 1,90 1,87 1,84 1,88 1,87
 700 1,51 1,59 1,54 1,60 1,56 1,81 1,79 1,75 1,79 1,78
 800 1,48 1,55 1,50 1,56 1,52 1,76 1,76 1,72 1,75 1,75
 150 1,68 1,73 1,72 1,28 2,24 2,11 2,17 2,18
 200 1,64 1,69 1,67 1,25 2,20 2,05 2,10 2,11
 300 1,58 1,64 1,62 1,21 2,15 1,97 2,02 2,04

25% 400 1,52 1,58 1,55 1,16 2,09 1,88 1,93 1,97
 500 1,45 1,51 1,48 1,11 2,02 1,78 1,84 1,88
 600 1,38 1,44 1,39 1,05 1,94 1,68 1,76 1,79
 700 1,30 1,36 1,31 0,99 1,86 1,57 1,65 1,70
 800 1,25 1,30 1,17 0,93 0,00 1,52 1,61 1,56
 150 1,60 1,67 1,66 1,65 1,64 2,11 2,12 2,12 2,11 2,12
 200 1,57 1,63 1,59 1,60 1,60 2,01 2,03 2,03 2,02 2,02
 300 1,52 1,56 1,52 1,54 1,53 1,90 1,92 1,94 1,93 1,92

35% 400 1,45 1,50 1,44 1,47 1,46 1,78 1,81 1,85 1,83 1,82
500 1,37 1,43 1,35 1,40 1,39 1,66 1,69 1,75 1,72 1,70
600 1,29 1,35 1,26 1,32 1,31 1,53 1,56 1,64 1,61 1,58
700 1,21 1,27 1,17 1,24 1,22 1,39 1,43 1,53 1,49 1,46
800 1,14 1,21 1,12 1,20 1,17 1,34 1,38 1,50 1,44 1,42
150 1,56 1,56 1,61 1,57 1,58 2,06 2,04 2,03 2,05 2,05
200 1,50 1,50 1,55 1,51 1,52 1,96 1,93 1,92 1,96 1,94
300 1,42 1,43 1,48 1,45 1,45 1,85 1,81 1,81 1,85 1,83

40% 400 1,35 1,35 1,41 1,37 1,37 1,73 1,69 1,69 1,74 1,71
 500 1,27 1,27 1,33 1,30 1,29 1,61 1,56 1,56 1,62 1,59
 600 1,18 1,19 1,24 1,22 1,21 1,48 1,43 1,44 1,50 1,46
 700 1,09 1,11 1,16 1,13 1,12 1,36 1,30 1,30 1,38 1,34
 800 1,05 1,07 1,12 1,10 1,08 1,32 1,27 1,27 1,34 1,30

A Tabela 2 mostra os valores para os dois parâmetros da equação 10, 

ajustados ao nível de 1% de probabilidade. Verifica-se que os valores médios do 

índice de compressão do solo aumentam com o teor de água e reduzem com o 

acréscimo da densidade do solo. Maior índice de compressão foi com o teor de 

água de 35% e 40% (1,28 e 1,34 para densidade de 0,8 g.cm-3 e 0,97 e 0,96 para a 
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densidade de 1,0 g.cm-3). Os resultados revelam que o índice de compressão do 

solo foi fortemente dependente do teor de água na compactação do solo.

Tabela 2 - Valores das constantes da equação 10 relativas ao índice de vazios 

em função do logaritmo da pressão de compressão do solo

Densidade do 
solo g. cm-3

Constante da 
equação

Teor de água

15% 25% 35% 40%

0,8
e0 4,53 4,71 5,12 5,18
cc 0,96 1,05 1,28 1,34

1,0
e0 2,93 3,98 4,00 3,88
cc 0,48 0,93 0,97 0,96

Nota: e0  é o índice de vazios inicial, em %;

cc  é o índice de compressão, adimensional.

O efeito da densidade do solo e do teor de água no índice de compressão 

é  mostrado  na  Tabela  3.  Os  resultados  mostram  que  existem  diferenças 

significativas entre os índices de compressão obtidos nas amostras de solo com 

os teores de água de 15, 25 e 35%. Não apresentando diferença com as amostras 

obtidas com os teores de água de 35 e  40%. Maiores índices de compressão 

foram obtidos com os teores de 35 e 40% (1,12 e 1,15). Considerando os valores 

médios do índice de compressão relativo à densidade do solo, a Tabela 3 revela 

que ocorreu redução no índice de compressão com o aumento da densidade do 

solo, apresentando diferenças significativas entre o índice de compressão de 1,15 

e 0,84, respectivamente para as densidades de 0,8 e 1,0 g.cm-3.

Tabela 3 - Efeitos  do  teor  de  água  e  da  densidade  do  solo  no  índice  de 

compressão do solo (P<0,01)

Teor de 
água - %

Média de cc relativo ao 
teor de água

Densidade do 
solo (g.cm-3)

Média de cc relativo à 
densidade do solo

DMS

15 0,72A 0,8 1,15A
25 0,99B 1,0 0,84B
35 1,12C
40 1,15C
Densidade do solo 0,0620
Teor de água 0,1174
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3 CONCLUSÕES

Os  resultados  obtidos,  no  ensaio  de  laboratório  com  o  sistema  de 

compressão uniaxial, permitem as seguintes conclusões:

• O sistema desenvolvido apresenta respostas sobre a compactação do 

solo com precisão.

• O sistema pode ser empregado para ensaios de compressão do solo 

com amostras utilizando anéis volumétricos de 2,4 cm e 4,8 cm de 

altura, com diâmetro interno de 7,0 cm.

• Pode-se concluir que o aumento do teor de água e o incremento da 

tensão  aplicada  (pressão)  produzem  uma  redução  crescente  dos 

espaços vazios do solo.

• Os  resultados  revelam  que  o  índice  de  compressão  do  solo  foi 

fortemente dependente do teor de água na compactação do solo.

• Com este sistema cria-se a possibilidade de realização de ensaios em 

solos para diversos trabalhos de pesquisa, por exemplo, relacionar a 

produtividade  da  lavoura  com  a  compactação  do  solo,  verificar  a 

germinação  da  semente  em  função  do  contato  solo  e  semente, 

determinar a capacidade de suporte de carga de determinado solo.
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