
Objetivo

[Identificação, classificação e controlo
 de compactação de solos]

Destinatários

Profissionais que desenvolvam o seu trabalho na área da geotecnia 

rodoviária e que pretendam atualização técnica.

Duração

21 horas

Certificado de Formação Profissional

A todos os participantes que concluírem o curso, sem excederem o limite de 
faltas (10% do número total de horas, metade das quais terão de ser 
justificadas), será entregue o respetivo certificado de frequência de 
Formação Profissional. 

Introduzir conceitos básicos que permitam a compreensão dos ensaios 

e trabalhos realizados nos laboratórios de mecânica dos solos, com a 

finalidade de identificar e classificar os solos. Dotar os participantes dos 

conhecimentos necessários para a realização de aterros e seu respetivo 

controlo.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Cronograma e local

Horário: Laboral

Local: CICCOPN, Maia

Valor de inscrição 

350 €

Os colaboradores de empresas associadas da AICCOPN usufruem de um 
desconto de 10%. 

Escolaridade obrigatória

Condições de Ingresso

- Para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966 - 4 anos 
- Para os indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980 - 6 anos 
- Para os indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1997 - 9 anos
- Para os indivíduos nascidos depois de 1 janeiro de 1998 - 12 anos



Conteúdos Programáticos

 Definição, origem e processo de formação de um solo

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

Aplicação do solo como material de construção

 Caraterísticas físicas de um solo

 Ensaios necessários para a classificação do solo

Preparação por via seca de amostras para ensaios de identificação – LNEC E 
195



Técnica de ensaio
Análise granulométrica por peneiração húmida – LNEC E 239

Técnica de ensaio

Apresentação de resultados

Interpretação dos resultados obtidos





Limites de consistência – NP 143
Técnica de ensaio
Apresentação de resultados




 Classificação de solos para fins rodoviários – LNEC E 240

Objetivo e finalidade do ensaio 

Tipos de compactação 

Relação entre o teor em água e o peso volúmico seco 

Influência da energia de compactação  

Influência do tipo de solo 
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 Classificação unificada de solos – ASTM D 2487

 Necessidades de compactação de solos

 Ensaios de compactação “Proctor” – LNEC E 197








Principais caraterísticas a ter em consideração 

Importância dos aterros experimentais 

Equipamentos de compactação  

 Compactação em obra 






Ensaio de Garrafa de Areia – LNEC E 204 “Solos – Determinação da 
baridade seca “in situ” pelo método da garrafa de areia 

Determinação do teor em humidade e grau de compactação “in situ”  
Método Gamadensimetro – ASTM D 6938

Teor em água “Speedy” 

 Controlo de compactação “in situ” 







Ensaio CBR, em laboratório ou “in situ” LNEC E198

Ensaios de penetração dinâmica – ISO 22476

Ensaio de carga em placa – NFP 94117-1

Ensaios que permitem avaliar o comportamento do solo de um aterro:







No final da formação os formandos serão capazes de identificar e classificar os 

solos correntemente utilizados nas obras de construção. Os formandos serão 

capazes de compreender todas as tarefas inerentes à realização de obras que 

impliquem compactação de solos.

Competências a adquirir

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

São consideradas prioritárias as inscrições provenientes de candidatos ligados às empresas 

associadas da AICCOPN (no cumprimento do disposto na Portaria 559/87, de 6 de julho, 

concretamente no ponto III do Capítulo I).

Observações:
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Formadores
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Eduardo Castro Neves. Mestre em Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotécnica. Responsável pelos Setores de Solos e Sondagens e Prospeção do 

LGMC do CICCOPN. Vogal efetivo e perito em comissões técnicas e grupos de 

trabalho de Normalização CT 156 e SC4 – Materiais ligados e não ligados. 

Rui Chaves. Licenciado em Engenharia Geotécnica pelo ISEP. Responsável 

técnico pela Área de Pedra Natural do LGMC do CICCOPN. 
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