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RESUMO 

 

Os ensaios do cone penetrométrico dinâmico (DCP) e cone penetrométrico estático (CPE), são 

métodos alternativos para avaliar a capacidade de suporte do solo em camadas de base e sub-base de 

rodovias. Esses ensaios destacam-se, pela agilidade e simplicidade de operação. O efetivo controle 

de compactação nem sempre é possível, devido aos custos, número de medições necessárias e ao 

tempo de execução. Nesse contexto o trabalho sugere a utilização do DCP e CPE para realizar o 

controle da resistência das camadas do pavimento, oferecendo à equipe a possibilidade de realizar um 

grande número de ensaios no decorrer da obra, além da redução de tempo e custo no processo de 

coleta de dados. Este trabalho objetiva avaliar a relação entre os resultados do DCP e CPE para 

diferentes teores de umidade. Para tanto utilizou-se dos ensaios do DCP e do CPE em laboratório 

para diferentes teores de umidade. Os resultados encontrados demostram que a capacidade de suporte 

do solo é afetada pelo grau de saturação. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Toda obra de engenharia está relacionada com o solo onde ela estará situada, pode-se assim 

dizer que o conhecimento sobre o solo é de fundamental importância para uma previsão adequada do 

comportamento do mesmo. Por esse motivo a caracterização física e mecânica é essencial para uma 

melhor análise das transmissões de esforços da estrutura. 

Quando trata-se de obra de pavimentação, é fundamental o conhecimento dos materiais 

constituintes das camadas desse pavimento. Entre os materiais destaca-se o solo, que mesmo não 

sendo usado nas camadas iniciais, será o suporte da estrutura do pavimento. A obtenção de dados 

como, teor de umidade, grau de compactação, massa especifica, granulometria e consistência do solo, 

fazem parte da sua caracterização. Com esses dados em mãos pode-se conhecer o material suporte da 

estrutura do pavimento. A construção de rodovia apresenta-se como sendo uma obra de grande 

extensão territorial, tendo-se assim uma diversidade de solo a ser trabalhado. Sob esta ótica, o 

processo de construção rodoviária deve compatibilizar-se com um constante monitoramento e coletas 

de amostras. 

 Entretanto os métodos de coleta de amostras mostram-se algumas vezes inviáveis devido a 

necessidade de pessoas capacitadas, laboratórios próximos a obra, equipamentos de fácil transporte, 

etc. Tais fatores implicam em custo e tempo alto, fazendo com que algumas obras sejam executadas 

sem o monitoramento adequado (REIS; MICHELAN e BELINCANTA, 2004). 

Um projeto adequado de pavimento é aquele que combina os materiais e as espessuras de cada 

camada pertencente ao pavimento, conforme a rigidez de cada uma delas, proporcionando uma 

resposta estrutural do conjunto condizente com as solicitações de tráfego, (BERNUCCI et al, 2006). 

Para que um projeto de pavimentação possa oferecer camadas com condições adequadas de 

suporte, tem-se a necessidade da realização da compactação dessas camadas. A compactação é uma 

das técnicas mais antigas utilizada para o melhoramento do solo em obras geotécnicas. De maneira 

geral, esta técnica possibilita o aumento da resistência ao cisalhamento e reduções na deformabilidade 

e permeabilidade, (CRISPIM, 2010).  

Em busca de opções para-se fazer o controle de compactação de camadas de pavimentos deu-

se início a utilização dos chamados penetrômetros, que podem ser de dois tipos, estático e dinâmico. 

Que possuem a característica de interpretar indiretamente a resistência da camada a ser penetrada 

O penetrômetro estático (CPE) é constituído por uma sonda cônica, que é cravada no solo. A 

carga máxima necessária para o processo é marcada em um indicador na parte superior do 

equipamento e pode ser causada mecanicamente ou com o próprio peso do técnico (REIS; 

MICHELAN e BELINCANTA, 2004).O penetrômetro dinâmico (CPD) é constituído de uma sonda 

cônica, que é cravada no solo através do impacto de um martelo em queda livre, isto para uma energia 

conhecida, através desse processo tem-se os parâmetros de resistência à penetração e o número de 

golpes necessários à mesma (REIS; MICHELAN e BELINCANTA, 2004). 

Segundo Belincanta e Reis (2004), os parâmetros de índice de penetração (S) e tensão de 

ruptura (qc), são fortemente afetados pelo teor de umidade presente no solo. Assim sendo, o trabalho 

apresenta uma análise da variação do índice de penetração (S) e tensão de ruptura (qc) com os índices 

físicos, teor de umidade e peso especifico aparente seco, além de correlacionar o índice de penetração 

(S) com a tensão de ruptura (qc). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Características dos penetrômetros estático e dinâmico 

 

Em busca de alternativas para-se fazer o controle de compactação de camadas de pavimentos 

deu-se início a utilização dos chamados penetrômetros, que podem ser de dois tipos, estático e 

dinâmico (REIS; MICHELAN E BELINCANTA, 2004). 

Os Penetrômetros são instrumentos que permitem realizar ensaios de penetração no solo em 

seu estado natural e em estruturas de pavimentos cujas camadas são levemente cimentadas. 

O penetrômetro estático é constituído por uma sonda cônica, que é cravada no solo. A carga 

máxima necessária para tal processo é marcada em um indicador na parte superior do equipamento. 

Essa carga tem origem mecânica ou com o próprio peso do técnico é possível o cravação da sonda 

cônica no solo (REIS; MICHELAN E BELINCANTA, 2004). 

Segundo Reis; Michelan e Belincanta (2004), a sonda cônica do penetrômetro estático penetra 

no solo gerando uma resistência de ponta, refletindo em carga por penetração. Esta força utilizada 

para mobilizar a sonda pode ser lida através de um processo eletrônico ou de um anel elástico e 

dinamômetro. 

O penetrômetro dinâmico é constituído de uma sonda cônica, que é cravada no solo através 

do impacto de um martelo em queda livre, isto para uma energia conhecida. Através desse processo 

tem-se os parâmetros de resistência à penetração e o número de golpes necessários à mesma (REIS; 

MICHELAN e BELINCANTA, 2004). 

 

 

2.1.1. Vantagem dos penetrômetros dinâmico e estático 

 

Os penetrômetro dinâmico e estático são ferramentas extremamente versáteis de avaliação no 

projeto. Pode-se destacar como vantagens: 

 São relativamente rápidos na obtenção de resultados e efetivamente econômicos, comparados 

aos demais ensaios convencionalmente usados (EDIL e BENSON, 2004, apud Reis; 

Michelan; Belincanta, 2004); 

 Não é necessária velocidade constante de aplicação de golpes ou de força; 

 A execução do ensaio é relativamente simples (Reis; Michelan; Belincanta, 2004) 

 É um equipamento portátil, de fácil manuseio e transporte. 

 

 

2.1.2. Desvantagem dos penetrômetros dinâmico e estático 

 

Pode-se destacar como desvantagem da utilização dos penetrômetros dinâmico e estático, são:  

 A elevada variação dos resultados no caso de materiais granulares bem graduados (FILHO, 

2007); 

 A uso do DCP para materiais com diâmetro nominal das partículas de agregados superior a 2 

polegadas é questionável (FILHO. 2007); 

 A correlação entre índice de penetração e a tensão de ruptura é empírica; 

 O DCP não é um ensaio que nos fornece as propriedades diretamente, e sim um ensaio que 

nos fornece índice a serem relacionados com os parâmetros do solo através de correlações 

(REIS; MICHELAN; BELINCANTA, 2010). 
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3.  Correlação  

 

3.1.1. Modelo matemático  

 

Harison (1986), apresentou o modelo matemático que descreve a relação entre o Índice de 

Suporte Califórnia (CBR) e o Índice de Penetração (S). Segundo este autor pode-se determinar a 

resistência a penetração pela seguinte equação: 

 

                                                  𝑅 = (
𝑊1 ∗ ℎ

𝑆
) ∗ (

𝑊1 + 𝑒2 ∗ 𝑊2

𝑊1 + 𝑊2
)                                                             (1) 

 

onde: 

R: é a resistência de penetração; 

𝑊1: Peso do martelo; 

𝑊2: Peso do conjunto menos o peso do martelo; 

 h: é a altura de queda do martelo; 

 S: é a profundidade de penetração; 

 e: é o coeficiente de restituição. 

 

Tem-se que as características físicas do equipamento como (W1, W2, h, e) são constante, 

diante disso a resistência a penetração R é uma função inversa da profundidade de penetração (S), 

obtendo assim as equações: 

 

                                                     𝐴 = (
𝑊1 ∗ ℎ(𝑊1 + 𝑒2 ∗ 𝑊2)

𝑊2 + 𝑊2
) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                     (2) 

 

                                                                        𝑅 = 𝐴 ∗
1

𝑆
                                                                                  (3) 

 

Reis; Michelan e Belincanta (2004), desenvolveram uma relação entre a resistência estática e 

dinâmica, admitindo como válido o modelo elasto-plástico perfeito, para curva carga-deslocamento 

obtida no ensaio dinâmico. Isto porque a resistência dinâmica para cada golpe do martelo é 

proporcional a energia potencial aplicada no sistema. Desta forma, tem-se que:   

 

                                                                  𝐸 = 𝑅𝑢 ∗
𝐷 + 𝑆

2
                                                                               (4) 

 

Onde: 

Ru: Resistencia última; 

D: Deslocamento total; 

S: Deslocamento permanente; 

E: É numericamente igual a área sob a curva carga-deslocamento. 

 

Segundo Aoki et al, 2004 apud REIS et al (2004), a relação entre a energia dinâmica e estática 

gasta durante a cravação varia entre 0,7 e 0,9. Desta forma tem-se que: 
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                                                                    𝐸𝐹𝐷 = 0,8 ∗ 𝐸𝑀𝑋                                                                           (5) 
 

Onde: 

EFD: Energia estática; 

EMX: Energia dinâmica. 

 

Admite-se que a energia no início da cravação é igual à energia potencial do martelo em queda 

livre, menos a energia gasta pelo sistema de aplicação do carregamento quantificada pelo coeficiente 

de rendimento (eficiência) η do sistema: 

 

                                                                𝐸𝑀𝑋 = η ∗ ℎ ∗ 𝑊1                                                                             (6) 

   
Onde: 

η: Coeficiente de rendimento; 

h: Altura de queda; 

𝑊1: Peso do martelo; 

EMX: Energia dinâmica. 

 

Isolando o Ru da Equacao 4, tem-se que: 

 

                                                                     𝑅𝑢 =
𝐸𝐹𝐷 ∗ 2

(𝐷 + 𝑆)
                                                                               (7) 

 

Substituindo a Equacao 5 na 8, tem-se que:  

 

                                                                    𝑅𝑢 =
0,8 ∗ 𝐸𝑀𝑋 ∗ 2

(𝐷 + 𝑆)
                                                                       (8) 

  

Substituindo a Equacao 6 na 9, tem-se que: 

 

                                                                   𝑅𝑢 =
1,6 ∗ η ∗ ℎ ∗ 𝑊1

(𝐷 + 𝑆)
                                                                  (9) 

 

Segundo Aoki et al. 2004 apud REIS et al. 2004, considera-se eficiência dinâmica η em torno 

de 60 % e S é maior que o deslocamento recuperável, tem-se: 

 

                                                               𝑅 =
1,6 ∗ 0,6 ∗ ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑔

(2 ∗ 𝐷)
                                                              (10) 

 

Segundo Reis et al. (2004), Sabe-se que, nos casos de cravação do penetrômetro dinâmico a 

resistência lateral é nula, tem-se que a força resistente Ru é composta somente pela resistência de 

ponta (qc). Logo: 

 

                                                       𝑞𝑐 ∗ 𝐴𝑝 =
1,6 ∗ 0,6 ∗ ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑔

(2 ∗ 𝐷)
                                                           (11) 
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Isolando-se qc, verifica-se: 

 

                                                      𝑞𝑐 =
0,48 ∗ ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑔

(𝐴𝑝)
∗

1

𝑆
                                                                      (12) 

 

Considerando a parcela que multiplica 1/S é constante e sabendo-se que S é o deslocamento 

permanente para cada golpe, tem-se que: 

 

                                                𝑞𝑐 = K ∗
1

𝑆
                                                                                 (13) 

 

 

Sendo K uma constante correspondente há: 

 

                              𝐾 =  
0,48 ∗ ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑔

(𝐴𝑝)
                                                                                 (14) 

Onde: 

m: Massa do martelo; 

h: Altura de queda; 

Ap: Área da ponteira; 

g: Gravidade. 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODO  

 

Para cumprir com os objetivos deste trabalho, foi necessário a coleta de amostra de solo na 

região de Mandaguaçu, localizada na região do interior do Paraná. A amostra coletada para a 

realização dos experimentos em laboratório, foi retirada de uma camada de solo evoluído superficial. 

O material coletado trata-se de uma amostra deformada. A quantidade de amostra coletada foi 

estimada, considerando os ensaios de curva de compactação, os ensaios de cone penetrométrico 

estático e dinâmico. Após a coleta do solo, realizou-se a preparação do material através do 

destorroamento e peneiramento na peneira de malha 2 mm n°10. O material foi homogeneizado e 

acondicionado em barris de plástico, devidamente identificado e estocado no Laboratório de solos do 

Departamento de Engenharia Civil (DEC). 

 

 

4.1. Solo estudado 

 

O solo coletado pertence a camada superficial evoluída, encontra-se na zona do arenito e 

apresenta textura arenosa ou areno-argilosa e estão englobados nas classes de Latossolo Vermelho 

distrófico (antigo Latossolo Vermelho-escuro). Os latossolos caracterizam pela uniformidade de 

coloração e pela microagregação na fração argila (REIS e BELINCANTA, 2010). Este solo é de 

regiões de clima úmido e tropical, apresentando-se com coloração vermelha, com granulometria 

Areia-Argilosa, (66% de areia, 5,1% de silte e 28,9% de argila). Quanto à sua classificação, segundo 

o sistema HRB, é um solo do grupo A-2-6 (IG=0). 
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4.2. Cone penetrômetrico dinâmico e estático em laboratório 

 

O Penetrômetro dinâmico utilizado na Universidade Estadual de Maringá é constituído de um 

conjunto de hastes metálicas de aço de 15,8 mm de diâmetro e 1500 mm de comprimento total. O 

DCP é constituído de uma haste metálica de 15,8 mm de diâmetro com uma ponteira cônica de aço 

com 20 mm de diâmetro e ângulo de ataque de 60º acoplado na ponta, sua altura é de 45 mm.  O 

conjunto penetra no solo sob ação de queda de uma martelo de 8 kgf, com comprimento de 318 mm 

e diâmetro de 50 mm, balizado por uma haste de 15,8 mm diâmetro a partir de uma altura de queda 

de 553 mm. A haste de cravação tem comprimento total de 45 mm, enquanto a haste guia tem 

comprimento de 871 mm. 

O Penetrômetro estático utilizado na Universidade Estadual de Maringá é constituído de um 

conjunto de haste de penetração com 49,0 cm de comprimento, 19,0 mm de diâmetro e 1044,2 g de 

massa, um sistema de apoio e medição de pressão com 30 cm de comprimento e 2161 g de massa e 

anel dinanométrico com limite para 100 kgf. O penetrômetro estático é constituído por uma sonda 

cônica, que é cravada no solo, através de uma força externa. A força aplicada pode ser causada pelo 

operador ou por um equipamento mecânico. Diante disso preferiu-se realizar o ensaio do 

penetrômetro estático utilizando a pressão de compressão simples, acoplando a pressão a ponteira 

cônica, conforme a figura 1. 

 

 
Figura 1 - Cone penetrômetrico dinâmico (1) e estático (2) em laboratório 

 

 

4.3. Preparação dos ensaios  

 

Inicialmente foi necessário o destorroamento do material, sendo este em seguida passado na 

peneira n° 10 e pôr fim realizou-se a homogeneização da amostra. Colocou-se o solo em toneis de 

plástico, mantendo-se a umidade da amostra constante. Para a amostra coletada moldou-se 5 corpo 

de provas no cilindro pequeno visando a obtenção da curva de compactação para a energia normal. 

Para cada camada aplicou-se 26 golpes, procurou-se moldar dois corpo de prova com teor de umidade 

abaixo da ótima (ramo seco), um corpo de prova com teor de umidade próximo da ótima e dois corpo 

de prova com teores acima da ótima (ramo úmido). Efetuou-se 3 camadas por corpo de prova. A 
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compactação foi realizada com auxílio de um soquete pequeno na energia normal os ensaios de S, qc 

foram realizados a partir da curva de compactação na energia normal. 

Para o ensaio do penetrômetro dinâmico, foi necessário a utilização do cilindro grande, sem 

espaçador, obtendo assim uma maior profundidade de penetração do equipamento. A compactação 

foi através de um soquete grande e aplicando 12 golpes por camada, tendo 5 camadas por corpo de 

prova. Para um melhor estudo do comportamento do solo frente ao S, realizou-se o ensaio em +1%, 

+2% acima do teor de umidade ótima e -1%, -2% abaixo do teor de umidade ótimo. Diante disso 

moldou-se 3 corpo de prova para cada γd e umidade, totalizando 15 corpos de prova para o 

reconhecimento do solo. 

Para o ensaio do penetrometro estático, deu-se a necessidade da utilização do cilindro grande, 

com espaçador. A compactação deu-se através de um soquete grande, aplicando 12 golpes por 

camada, tendo 5 camadas por corpo de prova. Para um melhor estudo do comportamento do solo 

frente ao qc, realizou-se o ensaio em +1%, +2% acima da umidade ótima e -1%, -2% abaixo da 

umidade ótima. Diante disso moldou-se 2 corpo de prova para cada γd e umidade, totalizando 10 

corpos de prova. 

 Ao fim de cada moldagem de corpo de prova o cilindro era submetido a pesagem 

visando o cálculo da massa especifica aparente seca, sendo este procedimento efetuado para todos 

ensaios. 

 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISES  

 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1, onde encontra-se os valores de tensão de 

ruptura qc e índice de penetração S, correspondente aos teores de umidades ensaiados. Em seguida 

tem-se a relação entre os parâmetros de teor de umidade e peso específico aparente seco, com o índice 

de penetração (S) do DCP e a tensão de ruptura (qc) do ECP. 

 

Tabela 1 

W(%) 
S 

(mm/golpe) 

qc 

(N/mm²) 

K  

(N/mm) 

γd 

(g/cm³) 

10,9 13 8,72 113,39 1,79 

11,9 26 9,26 240,66 1,84 

12,9 15,8 5,60 88,5 1,91 

13,9 26 3,46 90,01 1,92 

14,99 61,2 2,16 132,44 1,82 

 

Pode-se observa que para cada umidade obteve-se um valor de K calculado. O valor do K 

teórico é de 67,59 N/mm, este valor é constante conforme explicado no item 3.1.1 equação 14. 

Como pode-se observar na equação 14 o valor de K depende somente da massa do martelo da 

altura de queda, gravidade e da área da ponteira cônica. Dessa forma temos que o valor de K teórico 

é uma constante. 

A tabela 1 apresenta os valores de índice de penetração e tensão de ruptura com seus 

respectivos teores de umidades e peso especifico aparente seco. Para uma melhor analise o trabalho 

buscou calcular o valor de K para cada teor de umidade e peso especifico aparente seco, podendo 

assim visualizar a interferência da umidade no experimento.  
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5.1. Relação entra a constante K com os teores de umidade w (%) 

 

Na Figura 2 tem-se a curva do K para diferentes teores de umidade. Observa-se que para o 

solo estudado o valor de K calculado varia para cada condição de umidade do solo. Podendo assim 

verificar que o índice de penetração e tensão de ruptura são afetados pelo teor de umidade do solo 

Observa-se também que o valor do K teórico manteve-se constante independente do teor de umidade, 

pois a equação 12 demonstrada por Reis; Michelan e Belincanta (2004) não considera o teor de 

umidade do solo ensaiado.   

 

 
Figura 2 - Curva do K por teor de umidade w (%) 
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6. Conclusão  

 

Nesta seção serão apresentadas as principais conclusões desta pesquisa. Vale ressaltar que 

todas as conclusões apresentadas estão restritas ao tipo de solo estudado, A-2-6, areia argilosa. 

A partir das análises da Tabela 1 pode-se verificar que o índice de penetração (S) e a tensão 

de ruptura (qc) são fortemente afetados pelo grau de saturação que encontra-se o solo. 

 Observa-se que para o índice de penetração (S) os teores de umidade que encontram-se abaixo 

de 12,9% apresentam um intervalo de 13 a 16 mm/golpe, enquanto que para teores de umidade acima 

de 12,9% esta faixa compreende-se entre 26 a 60 mm/golpe, ou seja, com o acréscimo do teor de 

umidade no solo tem-se perda significativa na resistência da camada compactada. 

Nota-se que para a tensão de ruptura (qc) os teores de umidade que encontram-se abaixo de 

12,9% apresenta um intervalo de 5 a 8 N/mm², enquanto para teores de umidade acima de 12,9% esta 

faixa compreende-se entre 5 a 2 N/mm², ou seja, com o acréscimo de umidade no solo tem-se perda 

significativa na tensão de ruptura. 

Pode-se concluir que tanto para o índice de penetração como para a tensão de ruptura a melhor 

condição não encontra-se no ramo seco e nem no ramo úmido, e sim uma situação de equilíbrio em 

que dizemos ser teor de umidade ótima. 

Segundo Belincanta e Reis (2004), observa-se que o índice de penetração é inversamente 

proporcional ao grau de compactação, quanto mais compactado o solo menor será o índice de 

penetração, no entanto essa relação e fortemente afetada pelo teor de umidade do solo. Pode-se 

observar no presente trabalho a relação entre o índice de penetração e tensão de ruptura expresso na 

Tabela 1 verificando assim a relação matemática apresentada no item 3.1.1 por Belincanta e Reis. 

No item 5.1 pode-se observar que o ponto corresponde a 9,2 N/mm² e 26 mm/golpe, foi 

descartado, pois a tensão de ruptura (qc) não apresentou-se inversamente proporcional ao índice de 

penetração (S). Atribuindo-se assim o erro na obtenção do peso especifico aparente seco (γd) e teor 

de umidade do solo (w), pois para efeito de comparação entre qc e S, tem-se a necessidade de manter-

se constante o γd e a w.  

Pode-se observar que devido a variação do teor umidade no solo obteve-se diferentes valores 

de K calculado mesmo sabendo que o K corresponde a um valor constante na teoria, apresentado no 

item 3.1.1 igual a 67,59 N/mm. Conclui-se assim que o produto entre qc e S é afetado pelo teor de 

umidade do solo, logo o índice de penetração e a tensão de ruptura são afetados pelo teor de umidade 

que se encontra o solo ensaiado. 
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