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RESUMO: Sabe-se sobre a importância do solo para a obras, suas diversas finalidades e percebe-se a necessidade 

de conhecer suas propriedades, para evitar problemas futuros no desempenho das edificações, como infiltrações e 

recalques. Os ensaios deste trabalho foram realizados com o objetivo de disponibilizar informações que possam 

ajudar nas definições do solo da cidade de Mineiros-GO, especificamente para a construção civil, tendo entre eles 

dados relacionados a frações granulométricas que possibilitam quantificar a porção de solo arenoso, siltoso e 

argiloso, além do ensaio do teor de umidade presente nestes solos. As amostras de três lugares distintos do 

município foram, após serem colhidas e armazenadas, passaram por análises de acordo com as normas regentes, 

definindo o solo com sua umidade natural, sendo a maior por volta de 17% e maior retenção granulométrica no 

diâmetro referente à areia e silte. As superfícies caracterizadas podem ser classificadas como areno-siltosas, tanto 

pelo tamanho de suas partículas quanto pelo aspecto visual, sendo também um solo úmido. Diante dos resultados 

apresentados, observou-se que o solo como substrato de sustentação requer cuidados quanto à impermeabilização, 

escolha do tipo de fundação mais adequado, assim como a destinação para aterros, barragens, confecção de 

materiais cerâmicos entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

O solo pode possuir diversas finalidades na engenharia civil, como por exemplo, 

substrato de sustentação para as construções (fundação), material para construção de aterros, 

barragens, serviços de pavimentação, confecção de tijolos e blocos, entre outros. Por apresentar 

grande abrangência de uso, surge a necessidade da avaliação de suas propriedades físico-

mecânicas e seu desempenho para caracterização e identificação, além de permitir o aproveito 

mais adequado da superfície utilizada. 

De acordo com EMATER (2016), a região de Mineiros–Goiás apresenta 

predominantemente solos das classes latossolo vermelho, latossolo vermelho-amarelo e 

neossolo quartzarênico, nos seguintes percentuais: 43,3%; 26%; 19,1% além de outras classes 

com menor incidência. Os latossolos (oxisols) são comuns em regiões de clima quente, 
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caracterizados por serem bastante intemperizados (sofreram com a ação da água, vento, reações 

químicas, etc.) e apresentar solos profundos, seu teor argiloso é geralmente elevado, argilas de 

baixa atividade expansiva. Enquanto o neossolo (entisols) são solos mais recentes, solos 

minerais pouco desenvolvidos pelo intemperismo (Brady,2009).  

Analisar as frações constituintes do solo possibilitam o conhecimento de algumas 

propriedades e do seu comportamento, como sua suscetibilidade a compactação, erosão e seus 

potenciais de contração e expansão. Uma vez que o material encontrado na superfície do 

canteiro de obras é um formado por grãos de dimensões variadas, com tipos de solos diferentes 

dentro de um mesmo terreno, o ensaio granulométrico permite determinar as dimensões das 

partículas que compõe o mesmo, e a partir desse resultado pode-se observar quais são essas 

frações (Caputo, 1988). 

A quantidade de água em um solo influencia na sua correspondência a uma determinada 

força, umidade é a relação entre a quantidade de matéria úmida e matéria seca em uma 

determinada massa, sendo expressa em partes de cem por cento, aqueles solos que possuem 

frações finas apresentam propriedades plásticas que dependem do teor de umidade. Também 

pode-se descrever a umidade do solo como: “Relação entre o peso de água e o peso dos sólidos. 

É expresso pela letra w. Para sua determinação, pesa-se o solo no seu estado natural, seca-se 

em estufa a 105ºC até a constância do peso e pesa-se novamente” (PINTO, 2006, Curso Básico 

de Mecânica dos Solos). 

 Essas 2 atribuições físicas são importantes para auxiliar a averiguação da estabilidade 

do solo às solicitações que ele está suscetível na construção civil, sua resposta a ação de forças 

externas (Caputo, 1988) e (Brady, 2009). O trabalho com solos de forma natural ou escavados 

não se assemelha com a forma de trabalhar com concreto ou aço, pois propriedades como teor 

de umidade, granulometria, resistência à compressão, são variáveis e diferem dos valores 

encontrados para os materiais industrializados (Brady, 2009). Para atividades agropecuárias, o 

solo do município de Mineiros tem e desenvolve diversas caracterizações que permitem estudo 

e destinação para o mesmo, enquanto a construção civil do entorno ainda não conta esse hábito 

que pode auxiliar o profissional a entender o comportamento do seu ambiente de serviço. O 

objetivo deste trabalho foi analisar amostras colhidas na cidade citada e apresentar resultados 

de suas propriedades físicas, através a determinação do seu teor de umidade e granulometria, 

podendo assim caracterizar e classificar conforme as necessidades da engenharia civil o solo 

que forma a região. 

 

 



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 O solo sob análise nos experimentos prove do município de Mineiros, estado de Goiás, 

a cidade possui médias anuais de pluviosidade iguais a 1695mm, enquanto sua temperatura 

média é de 22,7°C. Sua altitude média é de 815m, e de acordo com classificação climática de 

Köppen-Geiger o clima é AW - clima Tropical com estação seca de Inverno. (Climate Data, 

2018). A coleta do solo aconteceu em setembro de 2019, foi realizada em 3 regiões distintas da 

cidade sendo elas nos setores Solar Betel, Nossa Senhora Aparecida e Santista conforme mostra 

a figura 1, com o auxílio de ferramentas para perfurar o solo (cavadeira, pá, enxada, trena 

outros) em uma profundidade de 1 metro cada coleta, evitando assim interferência de outros 

materiais presentes na superfície nas posteriores análises. 

Figura 1 – Foto aérea da localização dos pontos de coleta das amostras de solo. 

 
Fonte: Google Maps (Mineiros, setembro/2018). 

 

As amostras foram armazenadas em sacos plásticos resistentes com o intuito de não 

alterar as suas propriedades físicas encontradas in loco, logo após foram denominadas como 

“Amostra” seguido do número definido para o local de origem e descrição do mesmo, 

encaminhadas para o Laboratório de Engenharia Civil da UNIFIMES – Centro Universitário de 

Mineiros, onde foram caracterizadas e determinadas através dos testes de análise do teor 

umidade e ensaio de granulometria. 

  Para as análises que o material foi submetido, a preparação de suas amostras segue as 

especificações da NBR 06457 (ABNT 1986), exceto a porção correspondente ao ensaio de 



 

 

umidade, da qual existe a necessidade de preservar a água presente no solo. Essa preparação 

consiste em fazer a secagem prévia da amostra ao ar até sua umidade se aproximar da umidade 

higroscópica, destorroamento das partículas agregadas, evitando a quebra dos grãos e depois 

separar a quantidade de material necessária para cada ensaio que será identificada a medida que 

os testes forem descrevidos. As figuras 2 e 3 indicam o modo como foram armazenados e 

preparados os substratos para esta pesquisa.  

Figura 2 e 3 – Amostras de solo após a coleta e durante a preparação 

 (2)                                                                               (3) 
Fonte: Próprio Autor (Mineiros, setembro/2018). 

 

A determinação do teor de umidade do solo foi realizada seguindo a NBR 06457 (ABNT 

1986). A quantidade de material utilizada foi de cerca de 400g, esta foi colocada em recipientes 

metálicos adequados, fechados com tampa. Essa fração foi pesada e seu resultado anotado como 

M1 (Massa úmida), logo após o recipiente foi colocado sem tampa na estufa de marca Deleo a 

uma temperatura de 105°C por um período de 20 horas obtendo-se a parte seca dos grãos da 

amostra, a mesma foi resfriada em temperatura ambiente, posteriormente sendo pesada e seu 

resultado anotado com M2 (Massa seca). A relação em porcentagem entre a massa úmida e a 

massa seca é expressa por:  

w = 
𝑀1−𝑀2

𝑀2−𝑀3
 x 100. 

Onde: 

- W é a umidade expressa em porcentagem, 

- M1 é a massa de solo úmido mais a massa do recipiente em gramas; 

- M2 é a massa do solo seco mais a massa do recipiente em gramas; 

- M3 é a massa do recipiente metálico em gramas.  

Logo após a determinação do teor de umidade, foi realizada uma média das três efetuações para 

definir o resultado final para cada amostra. 

Para a análise granulométrica, uma amostra já previamente separada de acordo com os 

parâmetros de preparo, foi determinada em cerca de 500g e colocada no dispersor após o 

destorroamento, através de uma adaptação da NBR 07181 (ABNT 1984) foi feito o 

peneiramento. As seguintes peneiras foram utilizadas nesse ensaio: 9,5; 6,3; 4, 75; 2,36 e 1, 



 

 

2mm, além das 850, 600, 300, 150,75µm e panela de retenção, elas foram agitadas em agitador 

mecânico por 3min, e logo após foram registradas as massas de amostra retidas em cada peneira, 

para depois classificar as frações que constituem o solo de acordo com o tamanho de suas 

partículas, em porcentagem da parte total.  

A determinação da porcentagem retida foi feita através da seguinte fórmula: 

𝑋𝑖 =  
𝑀𝑖

𝑀
 

Onde: 

Xi – Porcentagem de material retida na peneira; 

Mi – Massa de material retida na peneira (g),  

M – Massa total de material utilizada no ensaio (g). 

Resultados e Discussões 

 Com base no ensaio de determinação do teor de umidade natural do solo, a tabela 1 

apresentar os seguintes valores para as porções coletadas: 

Tabela 1 – Análise do teor de umidade das amostras de Mineiros. 

Amostras de Solo Teor de Umidade das Amostras (%)5 

Amostra 1 6,8 

Amostra 2 14,3 

Amostra 3 17,5 

Fonte: Próprio Autor (Mineiros, setembro/2018). 

  

               As superfícies analisadas não podem ser considerada como secas, pois conforme Pinto 

(2006), esses teores podem variar numa faixa entre 10 e 40%; e partindo dos resultados 

encontrados, pode-se notar que maior parte dos solos analisados possui umidade considerável, 

sendo o maior valor médio de 17%. Isso pode afetar no desempenho de estruturas, 

principalmente fundações que venham a ser construídas nestes terrenos, logo, é necessário 

escolher a mais adequada para o comportamento desse tipo de solo, considerando também a 

necessidade da impermeabilização dos elementos estruturais, uma vez que a água presente no 

solo ascende para as vigas baldrames e alvenarias pelo mecanismo de capilaridade, podendo 

chegar até 1m de altura e desencadear manifestações patológicas na construção civil, como foi 

explicado por Mello (2005).  

No que se refere ao ensaio granulométrico, a amostra 1 apresenta grande quantidade de 

matéria retida nas peneiras referentes a areia grossa, média e fina, sendo esse valor em 

porcentagem expresso respectivamente por: 5,2%; 6,56% e 69,54%. Quanto ao silte, ele 

representa 18,16% da matéria total. A amostra 2 apresenta também areia grossa, média e fina, 



 

 

sendo esse valor em porcentagem expresso respectivamente por: 2,4%; 3,14% e 77,68%. E silte, 

em 15,81% da matéria total. Por fim, a amostra 3 possui areia grossa, média e fina no valor de 

73,73%, além do silte que é 24,63% do total constituinte do material.  

Conforme experimentado, percebe-se pela unanimidade dos resultados que as maiores 

frações que três solos possuem é formada por areia e silte, isso pode ser conformado através da 

figura 4, que traz o gráfico da porção retida nas peneiras em função do diâmetro dos grãos 

equivalentes. 

Figura 4 – Curva Granulométrica dos Solos Mineirenses. 

 

         

 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

          

Fonte: Próprio Autor (Mineiros, setembro/2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final das caracterizações e informações reunidas, conclui-se que, o solo analisado é 

úmido, principalmente aquele que foi coletado no setor Nossa Senhora Aparecida, considerando 

a profundidade de extração que é razoavelmente pequena, essa superfície precisa receber 

cuidados referentes ao projeto para fundações, escolhendo o melhor tipo, e também ao processo 

de impermeabilização das partes da estrutura que possuem contato direto com o substrato. Essa 

prudência auxilia no melhor desempenho do edifício com um todo, além de evitar patologias e 

reparos futuros. Ainda sobre o material analisado, o mesmo é classificado como areno-siltoso 

de acordo com sua granulometria e aspecto visíveis a olho nu. Os solos com grande quantidade 

de areia possuem pouca coesão e são bastante permeáveis, o que facilita a o adensamento do 

terreno, recalque e possíveis trincas, entretanto quando utilizados em estradas não formam 

barros pela grande capacidade de drenagem. Dessa forma, as 3 regiões de Mineiros podem ser 
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aplicadas para a construção civil, desde que exista um conhecimento sobre as propriedades 

físicas dessa matéria e como isso influência nos elementos essenciais para uma edificação, 

pavimentação ou outras áreas da Engenharia Civil. 
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