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RESUMO: Nesta pesquisa pretendeu-se analisar uma metodologia alternativa, mais simples, para a 
determinação da massa específica dos sólidos de um solo utilizando o frasco de Le Chatelier. Este 
equipamento é largamente empregado em Laboratórios de Materiais de Construção Civil para a 
determinação deste mesmo parâmetro em materiais como: cimento, gesso e cal (NBR-NM23/2000). 
Na Mecânica dos Solos para a determinação de tal parâmetro, utilizam-se os procedimentos da 
ABNT - NBR 6508/1984, a partir do emprego do picnômetro ou o balão volumétrico. No intuito de 
avaliar o emprego do frasco de Le Chatelier, realizaram-se ensaios em dezesseis amostras de solo 
de diferentes granulometrias. Comparou-se os resultados com aqueles obtidos através da 
metodologia convencional (ABNT – NBR 6508/1984) e pela alternativa (NBR-NM23/2000). 
Realizou-se também análise granulométrica conjunta com a finalidade de conhecer a distribuição 
granulométrica. Com base nos resultados obtidos, pode-se dizer que o método alternativo se aplica 
à maioria dos tipos de solos finos, e que seu emprego é promissor na estimativa do peso específico 
dos sólidos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Os solos na natureza apresentam-se compostos 
por elementos das três fases físicas, em maior 
ou menor proporção: fase sólida, fase líquida e 
fase gasosa. As partículas minerais se agrupam 
formando a fase sólida, porém entre elas 
existem os poros que contêm elementos da fase 
líquida (água) e/ou gasosa (ar). Os poros são 
denominados vazios do solo e os elementos da 
fase sólida são denominados sólidos do solo. 
 O comportamento de um solo depende da 
quantidade relativa de cada uma das três fases, 
uma vez que o ar é extremamente compressível, 
a água pode fluir através do solo, pode evaporar 
sendo substituída por ar e pode sair juntamente 
com o ar quando há compressão. Ou seja, a 
quantidade de ar e água pode variar, reduzindo 
assim o volume seu volume. O solo, na 
realidade, permanece o mesmo, o que se altera é 
o estado em que se encontra. 
 Esse estado pode ser determinado através das 
propriedades índices do solo, que são: os 
Índices Físicos, Granulometria e os Estados de 

Consistência. As propriedades índices são 
usadas para a identificação e classificação de 
um solo, e podem ser correlacionadas, ainda 
que grosseiramente, com características mais 
complexas, como por exemplo, a 
compressibilidade. 
 Os índices físicos são determinados em 
laboratório ou através de formulação de 
correlação. No laboratório pode-se obter a Peso 
Específico Natural, Teor de Umidade e Peso 
Específico dos Sólidos (objeto desse estudo).  
 O peso específico dos sólidos (γs) é a relação 
entre a massa (M) e o volume (L³) dos sólidos, 
ocupado por eles numa amostra de solo. Essa 
propriedade varia pouco de solo para solo e, por 
si, não permite identificar o solo em questão, 
mas se faz necessária para cálculo de outros 
parâmetros. Em geral seu valor se encontra na 
faixa de 25kN/m³ a 30kN/m³. Quando não se 
dispõe de valor específico, geralmente adota-se 
27kN/m³. 
 Este trabalho visa propor uma metodologia 
alternativa para a determinação do peso 
específico dos sólidos, utilizando-se o frasco de 
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Le Chatelier, o qual proporciona procedimentos 
mais simples, rápidos e de menor custo. Tal 
equipamento é utilizado para a determinação do 
peso específico de cimento e outros materiais 
finos (ex: gesso e cal). Para a realização do 
ensaio a partir dessa metodologia emprega-se a 
NBR-NM23/2000. 
 Essa pesquisa foi tema de um trabalho de 
Iniciação Científica do primeiro autor, e foi 
idealizada com base em testes experimentais 
executados em laboratório. Em se tratando de 
solos, as partículas que os constituem, nem 
sempre são de finuras iguais aos materiais 
supracitados (cimento, gesso e cal). Devido ao 
pioneirismo do trabalho, foi feita uma análise 
granulométrica dos solos ensaiados para se 
verificar a aplicabilidade da metodologia. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
2.1 Ensaio do Frasco de Le Chatelier (NBR-
NM23/2000). 
 
Quando usado para a determinação do peso 
específico do cimento e de outros materiais 
finos, o procedimento e cálculo desse método é 
muito simples: enche-se o frasco (Figura 1) com 
o auxílio de um funil de cano longo com 
querosene (para não ocorrer reações químicas 
com o material) até as marcas entre 0 e 1cm³. 
Seca-se o interior do frasco acima do nível do 
líquido. Coloca-se o frasco em um banho de 
água e deixando-o por 30 minutos para que 
entre em equilíbrio térmico com a água, que não 
deve variar mais que 0,5ºC durante o ensaio. 
Registra-se então a primeira leitura. Toma-se 
uma massa do material que provoque 
deslocamento do líquido entre as marcas de 
18cm³ e 23cm³. Coloca-se o material no frasco 
com o auxílio de um funil de haste curta, 
tomando cuidado para que não ocorra aderência 
do material em sua parede. Em seguida o frasco 
é tampado; inicia-se um movimento de giro em 
posição inclinada até que não apareçam bolhas 
de ar na superfície. Faz-se então, a segunda 
leitura. O peso específico do material é a massa 
usada no ensaio, dividido pela diferença entre a 
segunda leitura e a primeira, uma vez que essa 
diferença é o volume deslocado de líquido, que 
é igual ao volume ocupado pelos sólidos. Deve-

se fazer pelo menos duas determinações. A 
diferença entre a média e cada um dos 
resultados não deve ultrapassar 0,02g/cm³.  
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Figura 1. Frasco de Le Chatelier. 

 
2.2 Realização do Ensaio 
 
Foram registrados alguns cuidados que devem 
ser tomados na realização do ensaio, como por 
exemplo: a inserção solo no interior do frasco 
deve ser feita vagarosamente e aos poucos para 
que não ocorra obstrução do gargalo, e a 
necessidade de utilizar o banho para equilíbrio 
térmico. O não emprego acarreta em resultados 
não confiáveis.  
 Observados os cuidados, executaram-se 
vários testes, variando-se a metodologia 
empregada até se obter bons resultados. Com 
base nos resultados dos testes preliminares, 
utilizou-se o seguinte roteiro: 

• Reservou-se um becker de volume não 
inferior a 1000cm3 com água destilada, 
deixando no interior de uma reservatório 
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de água para entrar em equilíbrio 
térmico. É importante cobri-lo com uma 
folha de papel para que nenhuma 
impureza contamine a água.  

• Após equilíbrio térmico, colocou-se 
água entre as marcas de 0 e 1cm³ no 
frasco de Le Chatelier com um funil de 
cano longo e secou-se o frasco por 
dentro até o nível da água. Fez-se a 
primeira leitura (L1).  

• Adicionou-se ao frasco uma massa de 
solo (M) (entre 50g e 60g) através de 
um funil de cano curto, tomando 
cuidado para que não ocorresse 
aderência às paredes. Caso ocorre-se, 
seria necessário agitá-lo levemente. A 
massa do solo utilizado deve ser precisa. 
O solo deve ser inserido no frasco 
lentamente e com muito cuidado, uma 
vez que nesse ensaio, diferentemente do 
picnômetro, não há como medir a massa 
de solo que se perde quando da 
colocação no frasco.  

• Em seguida, tampou-se o frasco e girou-
o em posição inclinada até a saída do ar 
aprisionado. A leitura final não deve ser 
feita imediatamente. Deve-se colocar o 
frasco no banho de água e aguardar 30 
minutos para fazê-la. Durante esse 
tempo, deve-se agitar o frasco algumas 
vezes, para facilitar a expulsão de todo o 
ar. Se o solo utilizado for retirado da 
estufa pouco antes do ensaio, deve-se 
deixar mais tempo no banho. Após esse 
tempo, faz-se a leitura final (L2). 
Tendo-se então, todos os parâmetros 
necessários para o cálculo do peso 
específico.  
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3 RESULTADOS 
 
Apresentam-se a seguir os resultados obtidos a 
partir dos ensaios do Picnômetro, Frasco de Le 
Chatelier e Análise Granulométrica Conjunta. 
 
 

3.1 Ensaio do Picnômetro 
 
Apresentam-se a seguir os resultados obtidos na 
determinação do peso específico dos sólidos 
utilizando a NBR6508/84 (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Valores do peso específico dos sólidos. 

Solo γs (kN/m³) 
1 26,75 
2 26,74 
3 27,73 
4 27,27 
5 27,54 
6 30,44 
7 29,83 
8 25,50 
9 26,74 
10 26,76 
11 27,04 
12 26,70 
13 27,77 
14 27,85 
15 27,62 
16 27,79 

 
3.2 Ensaio do Frasco de Le Chatelier 
 
Apresentam-se a seguir os resultados obtidos na 
determinação do peso específico dos sólidos 
utilizando a NBR-NM23/2000 com adaptações 
para o uso em solos (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Valores da massa específica dos sólidos. 
Solo γs (kN/m³) 

1 26,51 
2 26,74 
3 27,62 
4 27,24 
5 27,32 
6 30,36 
7 29,88 
8 25,38 
9 26,74 
10 27,32 
11 26,88 
12 26,59 
13 27,70 
14 27,40 
15 27,55 
16 27,70 
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3.3 Ensaio de Granulometria Conjunta 
 
Realizaram-se ensaios de granulometria 
conjunta seguindo às prescrições da 
NBR7181/84. A partir dos valores do peso 
específico dos sólidos obtidos nas Tabelas 1 e 2, 
e do peneiramento obtiveram-se às distribuições 
granulométricas das amostras. Na Tabela 3 são 
apresentados os valores da distribuição 
granulométrica utilizando os valores da massa 
específica a partir do ensaio do Picnômetro 
(Tabela 3) e do frasco de Le Chatelier (Tabela 
4). Não foi realizado ensaio nas amostras 6, 7 e 
16, por falta de material. 
 
Tabela 3. Distribuição granulométrica (Dados do 
Picnômetro). 

Solo % argila % silte % areia 
1 0,0 0,0 100,0 
2 18,4 15,1 66,5 
3 58,2 32,7 9,1 
4 12,3 36,3 51,4 
5 44,0 24,9 31,2 
8 28,6 43,8 27,7 
9 14,6 11,4 74,0 
10 13,6 47,1 39,4 
11 14,2 13,7 72,1 
12 0,0 0,0 100,0 
13 13,3 40,3 46,4 
14 33,8 26,2 40,0 
15 18,2 33,9 47,9 

 
Tabela 4. Distribuição granulométrica (Dados do Le 
Chatelier). 

Solo % argila % silte % areia 
1 0,0 0,0 100,0 
2 18,4 15,1 66,5 
3 57,4 33,1 9,6 
4 12,1 31,5 56,4 
5 44,2 24,5 31,3 
8 28,6 43,7 27,6 
9 14,6 11,4 74,0 
10 13,6 46,9 39,5 
11 14,2 13,7 72,2 
12 0,0 0,0 100,0 
13 13,3 40,3 46,4 
14 33,8 26,4 39,8 
15 18,2 34,0 47,8 

 
 A partir da análise das curvas 
granulométricas obtidas a partir do emprego dos 
dados do Picnômetro (Tabela 5) e Le Chatelier 

(Tabela 6), obtiveram-se os valores de D10, D30 
e D60. 
 
Tabela 5. Valores de D10, D30 e D60. (dados do 
Picnômetro) 

Solo D10 (mm) D30 (mm) D60 (mm) 
1 0,11 0,17 0,20 
2 ------- 0,05 0,18 
3 ------- ------- 0,0024 
4 ------- 0,0073 0,17 
5 ------- ------- 0,02 
6 * * * 
7 * * * 
8 ------- 0,003 0,044 
9 ------- 0,08 0,23 
10 ------- 0,017 0,06 
11 ------- 0,065 0,13 
12 0,12 0,20 0,38 
13 ------- 0,019 0,07 
14 ------- 0,0018 0,06 
15 ------- 0,0051 0,10 
16 * * * 

* valores não obtidos por falta de amostra 
 
Tabela 6. Valores de D10, D30 e D60. (dados do Le 
Chatelier) 

Solo D10 (mm) D30 (mm) D60 (mm) 
1 0,11 0,17 0,20 
2 ------- 0,05 0,18 
3 ------- ------- 0,0024 
4 ------- 0,0073 0,17 
5 ------- ------- 0,02 
6 * * * 
7 * * * 
8 ------- 0,003 0,044 
9 ------- 0,08 0,23 
10 ------- 0,017 0,06 
11 ------- 0,065 0,13 
12 0,12 0,20 0,38 
13 ------- 0,019 0,07 
14 ------- 0,0018 0,06 
15 ------- 0,0051 0,10 
16 * * * 

* valores não obtidos por falta de amostra 
 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Apresenta-se na Figura 2 um gráfico de barras 
onde pode-se observar a variação dos valores da 
massa específica dos sólidos e na Figura 3 um 
gráfico de γs (Picnômetro) vs γs (Le Chatelier). 
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Figura 2. Variação da massa específica dos sólidos. 
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Figura 3. Gráfico de γs (Picnômetro) vs γs (Le Chatelier). 
 
 Analisando os gráficos da Figuras 2 e 3 
pôde-se verificar que os valores do peso 
específico dos sólidos obtidos a partir do 
emprego das diferentes metodologias 
apresentaram pouca variação. Através da Figura 
3 observa-se que há correlação entre os dois 
métodos, uma vez que o valor do coeficiente de 
determinação R² igual a 0,97 está muito 
próximo de 1, que seria o resultado ideal a ser 
obtido; que comprovaria que os dois métodos 
fornecem os mesmos resultados. Analisando as 
Tabelas 5 e 6, pode-se verificar que os valores 
de D10, D30 e D60, são idênticos.  
 Um dos aspectos negativos do método de Le 
Chatelier está no fato da precisão da escala do 
frasco ser muito pequena, e que também não há 
o controle exato da quantidade de massa que se 
perde durante a colocação do material em seu 
interior. 
 
 
 

5 CONCLUSÕES 
 
Pode-se dizer que o método se aplica à maioria 
dos tipos de solos finos, o que era objeto dessa 
pesquisa, pois variação dos valores do peso 
específico dos sólidos foi pouco expressiva 
quando utilizaram-se as diferentes 
metodologias. Observou-se que, mesmo com as 
pequenas variações ocorridas, praticamente não 
houve alteração nos resultados obtidos na 
análise granulométrica e conseqüentemente nos 
valores de D10, D30 e D60.  
 Através dos resultados obtidos, pode-se dizer 
que, como no ensaio do picnômetro, deve-se 
trabalhar com amostra de solo passada na 
peneira de abertura 2mm. Porém, mais estudos 
devem ser efetuados com material de 
granulometria mais fina, com a finalidade de 
aferir a metodologia, já que materiais como o 
cimento, gesso e cal, a textura é mais fina e 
uniforme. 
 A metodologia proposta é promissora como 
uma opção alternativa à determinação de tal 
parâmetro. Pode ser utilizada quando se tem 
necessidade de saber a massa específica dos 
sólidos rapidamente, ou até mesmo no campo, 
uma vez que os materiais utilizados são simples 
de transportar e de menor custo. 
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