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RESUMO 

 

 

 

Visando ampliar o conhecimento sobre a estabilização dos solos com adição de cal, este 

estudo pretende demonstrar que as reações do solo argiloso com cal podem ser 

reversíveis. Esta análise simula uma mistura de solo e cal sendo executada inicialmente 

numa usina, quando do início da obra, antes mesmo da terraplenagem concluída, 

armazenada durante um período de tempo determinado e posteriormente sendo 

executada como camada de pavimento. Para isso foram feitos moldados corpos de prova 

com amostras de solo adicionados a 2% de cal, e rompidos após período de cura de 1, 3, 

7 e 14 dias. Durante o período de cura, algumas amostras ficaram ensacadas, simulando 

a cura do material estocado em depósito, após mistura, e outras foram rompidas, 

remoldadas, e novamente rompidas, obedecendo o período de cura citado, de forma a 

simular o que ocorreria com este material depositado, sendo movimentado no depósito 

durante o período de repouso, ou mesmo sendo reconfeccionado em pista, no caso de 

alguma execução defeituosa, que mereça re-execução da camada, ao invés de 

substituição do material componente da camada executada. Os resultados alcançados 

mostram que a redução da resistência dos corpos de prova são muito pequenas, até 

mesmo ao se comparar com amostras de solo-cimento, o que permitirá a substituição do 

procedimento de mistura de solos realizado hoje por uma mistura prévia dos 

componentes em uma usina, com controle efetivo da homogeneização da mesma, e 

posterior aplicação na pista, com ganhos consideráveis quanto ao tempo de execução da 

obra, visto que mistura pode ser feita e estocada antes do término da etapa de 

terraplenagem da obra. Além disso, em casos onde a execução da camada do pavimento 

tenha sofrido algum problema, ela poderá ser refeita, desde que o intervalo de tempo 

entre a execução e a re-execução não ultrapasse 3 dias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

To increase our knowledge about the stabilization of soils with addition of lime, this 

study seeks to show that the reactions of the clay soil with lime can be reversible. This 

analysis simulates a mixture of soil and lime being implemented initially on a plant 

when they began the work, even before the earthworks completed, stored for a period 

of time and then running as a layer of pavement. So that were made molded samples 

with soil added to 2% lime and broken after curing period of 1, 3, 7 and 14 days. During 

the curing period, the samples were bagged, simulating the cure of the material stored 

in storage after mixing, and others broke down, reshaped, and broken again, following 

the curing period cited, in order to simulate what would happen with this material 

deposited in the deposit being busy during the rest period, or even being remix in 

roadway, where any defective performance that deserves re-implementation of the 

layer, instead of replacing the material layer component executed. The results show 

that reducing the strength of the specimens are very small, even when comparing with 

samples of soil-cement, which will allow the replacement of soil mixing procedure 

performed today for a premix of the components in a plant, with effective control of the 

same homogenization and subsequent implementation on track, with considerable 

gains in the time of execution, because mixture can be made and stored before the end 

of the stage of earthmoving work. Moreover, in cases where execution of the layer of 

pavement has been a problem, it can be redone, since the time interval between the 

execution and re-execution does not exceed 3 days. 
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Horizonte C  -  Zona onde há conservação da estrutura da rocha. 

Horizonte O  -  Solo orgânico superior. 

Horizonte R ou D  -  Rocha decomposta ou fracamente decomposta. 
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IG  -  Índice de Grupo 

IP  - Índice de Plasticidade. 

ISC  -  Índice Suporte Califórnia. 

LL  -  Limite de Liquidez. 

LP  -  Limite de Plasticidade. 

M  -  Mega 
MCT  -  Miniatura, Compactado, Tropical 

Mg(OH)2  -  Hidróxido de Magnésio 

MgCO3  -  Carbonato de Magnésio 

MgO  -  Óxido de Magnésio. 

NBR  -  Norma Brasileira. 

P  -  Fósforo 

P.F  -  Perda ao fogo 

PROACESSO  -  Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos 

Municípios. 

SiO2  -  Silicato 

SO3  -  Sulfato 

Solo A1-a  -  Subclasse de A1, identifica predominância de areia média sem ligante, 

bem graduado. 

Solo A1-b  -  Subclasse de A1, identifica a predomina areia média, com ou sem ligante, 

bem graduado. 

Solo A2  -  Inclui grande variedade de materiais granulares situados nos limites entre os 

solos A1 e A3 e os materiais silto-argilosos dos solos A4, A5, A6 e A7. 

Solo A3  -  Areia fina de praia ou de deserto, sem material siltoso ou argiloso ou com 

muito pouca quantidade de silte não plástico. 

Solo A4  -  Solos siltosos, com presença ou não de areia; possuem pouca estabilidade, 

pois são solos finos com pouca ou nenhuma plasticidade. 

Solo A5  -  Solos que têm o comportamento idêntico ao solo A4, mas contém, em 

alguns casos, mica e diatomaceous. 

Solo A6 - Solos argilosos ou argilo-arenosos, apresentando geralmente grande 
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contração. 

SoloA7  -  Solos semelhantes ao A6, porém com elevado Limite de Liquidez 

Solos A1  -  Mistura bem graduada de fragmentos de pedra ou pedregulho, areia grossa, 

areia média, areia fina, e um ligante não plástico ou fracamente plástico. 

T.R.B.  -  Transportation Research Board. 

UFLA  -  Universidade Federal de Lavras 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1  -  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Os solos e lateritas são considerados pela engenharia como materiais de construção e de 

sustentação das obras. Em rodovias, estes compõem as camadas estruturais do 

pavimento (subleito, sub-base, base, capa asfáltica). Para tanto, devem apresentar certas 

propriedades, para que sejam capazes de conferir estabilidade e resistência mecânica aos 

esforços e cargas a que serão submetidos durante a vida útil da estrada. (AZEVEDO et 

al., 1998, p. 01 ). 

 

Quando os materiais encontrados que podem ser usados nas camadas do pavimento não 

apresentam as características geotécnicas exigidas, três opções devem ser avaliadas: 

 

 A substituição do solo existente por outro, cujo comportamento seja 

satisfatório; 

 

 A estabilização química ou mecânica deste solo; 

 

 A modificação do dimensionamento do projeto. 

 

No primeiro caso, a remoção e substituição do solo de origem, por materiais com 

características geotécnicas satisfatórias pode significar, em muitas situações, o 

transporte de grandes volumes a grandes distâncias. Isso onera a construção, pois há um 

aumento do custo total da obra, além de uma dilatação do tempo de execução da 

mesma. Há que se considerar que atualmente o custo do transporte de materiais é um 

fator decisivo no custo final da obra, podendo levar à inviabilidade do empreendimento. 
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A opção pela estabilização do solo, seja ela química ou mecânica, considerada aqui 

como a segunda alternativa, possibilita, em algumas situações, a utilização dos solos 

encontrados no local da obra, reduzindo custo e tempo de execução da obra, pois há 

uma redução global no momento de transporte da camada estabilizada.  

 

A última alternativa, que leva a uma alteração radical do projeto, a partir do 

redimensionamento do pavimento só deve ser considerada em último caso, pois 

significa uma ruptura com a concepção inicial do projeto, significando normalmente um 

custo mais alto. 

 

A estabilização dos solos, por sua vez, pode ser obtida pelo uso de várias técnicas que 

podem ser reunidas em dois grupos: 

 

 Técnicas que empregam meios mecânicos, como a correção da granulometria e 

plasticidade, com adição e subtração de quantidades definidas de suas frações 

constituintes, até que se obtenham os parâmetros estabelecidos por norma 

(VARGAS, 1977). Para se atingir este fim, normalmente se usa proceder a adição de 

frações de areia e material britado; 

 

 Técnicas que empregam meios químicos utilizando aditivos orgânicos ou inorgânicos 

como, por exemplo, materiais betuminosos e resinas, compostos de fósforo, silicatos 

de sódio, cal, cimento Portland e outros. 

 

A opção por um ou outro tipo de estabilização é influenciada por uma série de fatores, 

entre os quais os custos totais da obra (custo de execução e manutenção), a própria 

finalidade da obra, e, em particular, as características dos materiais e as propriedades 

que devem ser corrigidas. Cabe apenas considerar a crítica de que atualmente o critério 

mais utilizado é o do menor custo inicial da alternativa, não se pensando no horizonte 

de vida útil do pavimento, ou mesmo no custo de suas manutenções futuras. 

 

Neste trabalho, há um enfoque na estabilização de solos com uso de cal, que é uma 

excelente alternativa para solos predominantemente argilosos. Tais podem ter seu 
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comportamento modificado, a partir da adição de um percentual em peso de cal, 

passando, a mistura, a resistir a esforços de tal forma, que podem ser utilizados na 

camada de base do pavimento. 

 

Ao analisar a bibliografia existente sobre a estabilização de solos com uso da cal, 

verifica-se que grande parte dos estudos trata da definição dos tipos de solo que têm 

melhor comportamento mecânico a partir da adição da cal, ou mesmo o teor ideal de cal 

para se conseguir a estabilização do solo. São trabalhos que trilham nesta direção os 

estudos feitos por Nogami em São Paulo, na década de 1980, por Dantas, no Paraná, na 

década de 1970, os trabalhos realizados em Minas Gerais na década de 1990, 

Universidade Federal de Lavras, ou mesmo os estudos efetuados pelo Departamento de 

Estradas e Rodagem de Minas Gerais, datados da década de 1990. 

 

Da verificação acerca dos projetos e obras em que ocorreu a utilização efetiva de cal 

como estabilizante de solos, nota-se que a estabilização de solos finos argilosos com 

adição de cal mostrou-se uma boa opção para obras rodoviárias de baixo custo, 

principalmente quando há a conjunção de três fatores, aliados à afinidade química da 

argila com a cal, quais sejam: 

 

 As jazidas de material granular estarem situadas a uma grande distância da 

rodovia, o que gera momentos de transporte elevados com custos altos; 

 Há ocorrência de material predominantemente argiloso próximo à rodovia; 

 O custo de transporte da cal para a obra não é elevado. 

 

Esta mesma verificação mostra que a execução da mistura de solo e cal implica em uma 

série de cuidados, para evitar a mistura incorreta, o que normalmente leva a danos 

posteriores no pavimento, devido à resistência insuficiente da mistura. Além disso, há 

uma grande reclamação dos executores quanto ao tempo gasto para liberação de cada 

camada do pavimento após a execução da mistura, pois é sabido que há um intervalo de 

tempo para que a mistura possa desenvolver todo seu potencial reativo, a partir da 

combinação dos óxidos de cálcio e magnésio existentes na cal com as frações argila do 
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solo, traduzindo-se em resistência mecânica do conjunto solo - cal.  

 

Esses problemas anteriormente citados criam um impasse para os órgãos contratantes, 

pois se por um lado, há a necessidade de novas estradas, por outro, há a escassez de 

recursos para a construção destas. Tais motivos deveriam levar os técnicos a buscar 

soluções mais baratas, o que se traduz em um aumento sensível do interesse sobre o 

assunto, por parte dos técnicos dos órgãos públicos responsáveis por estas obras. Os 

insucessos verificados na execução de obras afastam a utilização desta alternativa, 

mesmo nas situações onde, em teoria, seria a solução mais econômica. Esta dualidade, 

por exemplo, levou o DER/MG a não mais optar pela estabilização dos solos com 

adição de cal, pois os insucessos poderiam impedir a conclusão do programa de 

acessibilidade de municípios de pequeno porte, forte programa de obras do Governo de 

Minas Gerais. 

 

Visando ampliar o conhecimento nesta área, este estudo pretende demonstrar que é 

possível ocorrer a recomposição das ligações entre as partículas de solo e cal, após as 

mesmas terem sido rompidas, além de verificar o quanto o rearranjo destas partículas 

(que é aleatória) influencia na perda de resistência mecânica do conjunto solo-cal 

durante o processo, o que permitirá a execução de uma mistura em usina com total 

controle das variáveis envolvidas, garantindo uma mistura de melhor qualidade entre 

solo, cal e água, estocagem do resultado final das mistura, e posterior espalhamento e 

compactação do produto final sem que haja perda de suas características mecânicas, de 

forma tal a permitir sua utilização como material componente de uma camada de base 

de um pavimento. 

 

1.2  -  ESCOPO DA DISSERTAÇÃO 

 

Essa dissertação apresenta-se dividida em 6 capítulos seguindo a seguinte abordagem: 

 

No Capítulo 1  -  São apresentados a importância e a justificativa para o 

desenvolvimento do seguinte trabalho, alem da estruturação e subdivisão dos assuntos 

abordados em cada capítulo 
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No Capítulo 2  -  Será apresentado uma revisão bibliográfica visando demonstrar que as 

reações do solo argiloso com cal podem ser reversíveis. 

 

No Capítulo 3  -  Será desenvolvida a metodologia dos ensaios que foram realizados. 

 

No Capítulo 4  -  Serão apresentados os resultados dos ensaios. 

 

No Capítulo 5  - Será feita a análise dos dados obtidos.   

 

No Capítulo 6  - Será feita a conclusão do trabalho, além de sugestões para futuros 

trabalhos.    
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CAPÍTULO 2 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CAL 

 

O óxido de cálcio ou mistura de óxidos de cálcio e de magnésio, provenientes da 

calcinação do metal cálcio é conhecido como cal. Sua fórmula molecular é representada 

por CaO ou CaO . MgO, que significa a combinação do oxigênio com o metal cálcio e o 

metal magnésio. Neste estágio, ainda antes de sofrer o processo de hidratação, ambas as 

formas apresentadas são conhecidos como “cal virgem”.  

 

Essa transformação, que gera a cal virgem, pode ser visualizada através das seguintes 

equações estequiométricas: 

 

 Calcário calcítico: CaCO3 + calor                    <---->  CaO + CO2 

 

 Calcário dolomítico: CaCO3 . MgCO3 + calor <---->  CO2 + MgO + 

CaCO3 

 

A partir da visualização destas equações, verifica-se que a origem do calcário é quem 

define se a cal resultante terá magnésio na sua composição, sendo portanto, magnesiana. 

Durante o processo de calcinação, há a necessidade de se controlar as temperaturas 

usadas, pois de acordo com Herrin e Mitchel (1967), se as temperaturas do processo de 

calcinação forem demasiado elevadas, resultam em produto sobrecalcinado, de lenta 

hidratação, devido ao aumento da cristalinidade dos óxidos a altas temperaturas, e, se as 

temperaturas forem demasiadamente baixas, a cal virgem obtida contém uma parcela do 

carbonato original que a inviabiliza para os serviços de estabilização. 

A cal hidratada é resultante do tratamento da cal virgem com uma quantidade de água 
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suficiente para satisfazer sua afinidade química para com a água, sob as condições de 

hidratação. As seguintes equações estequiométricas exibem esta reação, mostrando que 

há uma geração grande de calor (reação bastante exotérmica), gerada pela água perdida, 

na forma de vapor, durante a reação. 

 

 Cal cálcica Hidratada               - > CaO + H2O     <---> CA(OH)2 + calor  

 

 Cal dolomítica monohidratada  -> CaO + MgO + H2O  <--> MgO + 

Ca(OH)2 + calor 

 

 Cal dolomítica dihidratada        -> CaO + MgO + 2 H2O  <--> Mg(OH)2 + 

Ca(OH)2 + calor 

 

Outro tipo de cal também usado na estabilização dos solos é a cal dita “residual ou 

rejeito de cal”, que é um subproduto da calcinação do calcário. É relativamente barata. 

Contudo, sua qualidade não é uniforme (LIMA, 1981, p. 66). Azevedo et all (1998) 

estudaram o uso deste rejeito de cal, concluindo ser aplicável em estabilização de solos, 

mas mostrando ser necessário um teor mais elevado deste material, para que haja 

resultado satisfatório. 

 

Em termos de pavimentação rodoviária, a cal mais empregada é a cal hidratada, estando 

substituindo a cal virgem devido a facilidades no seu uso, visto que, embora esta última 

possua maior teor de óxidos de cálcio e magnésio, bem como menor preço comercial. A 

sua aplicação exige, porém, muitos cuidados com a segurança pessoal dos 

trabalhadores. No Brasil e nos EUA, predomina o emprego da cal hidratado, sendo o 

uso da cal viva mais comum na Europa. 

 

Quanto a sua composição química, Guimarães (1971) pesquisou e apresentou as 

composições extremas encontradas no mercado, compondo uma classificação para as 

cales existentes. Entre as existentes, é importante lembrar que aparecem cales com uma 

composição intermediária. Segundo Guimarães (1983), ao atualizar seu trabalho,  as 
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cales podem ser classificadas conforme consta na Tabela 2.1: 

 

Tabela 2 1  -  Composição da cal em óxidos 

COMPOSIÇÃO EM % DE 

ÓXIDOS 

CAL 

 CÁLCICA DOLOMÍTICA 

CaO 90 a 98% 64 A 57% 

MgO 0,3 a 3,0 36 a 41 

SiO2 0,2 a 5,0 0,2 a 6,0 

Fe2O3 0,1 a 0,5 0,1 a 0,5 

A12O3 0,1 a 0,6 0,1 a 0,6 

CO2 0,4 a 2,5 0,4 a 2,5 

SO3 0,01 a 0,1 0,01 a 0,1 

P traços a 0,5 Traços a 0,5 

Fonte: Composição química média das cales (Guimarães,1983) 

 

 cal cálcica, quando contém de 90 a 100% de CaO; 

 

 cal magnesiana, quando contém de 65 a 90% de CaO; 

 

 cal dolomítica, quando contém de 58 a 65% de CaO. 

 

Em 2003, foi editada a última versão da NBR 7175, que manteve a denominação dada 

em 1992 para os tipos de cal presentes no mercado, quais sejam cal hidratada CH-I, CH-

II e CH-III. Cumpre lembrar que antes da reforma da NBR 7175, em 1992, só existia a 

cal comum (CH-II); mas, com o  avanço tecnológico, houve necessidade e exigência por 

parte dos consumidores de uma cal mais pura, que cumprisse melhor sua finalidade 

quando aplicada. Desta forma, a classificação das cales presentes no mercado é a 

seguinte: 

 

a)  Cal Hidratada CH-I; 
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b)  Cal Hidratada CH-II; 

c)  Cal Hidratada CH-III. 

 

Segundo especificação da ABNT, a Norma NBR 7175/2003 atualiza a Norma NBR 

7175/92, que por sua vez, substituiu a NBR 7175/86. Esta Norma descreve que a cal 

hidratada deve ser designada de acordo com os teores de óxidos não hidratados e de 

carbonatos, conforme indicado nas tabelas de exigências físicas e químicas (TAB. 2.2, 

2.3 e 2.4); sendo caracterizados da seguinte forma: 

 

Tabela 2.2  -  Exigências Químicas da cal 

Compostos Limites 

 CH-I CH-II CH-III 

Anidrido carbônico Na fábrica  5%  5%  13% 

(CO2) No depósito  7%  7%  15% 

Óxidos de cálcio e magnésio não tratado 

calculado (CaO + MgO) 
(1)

 

 10%  15%  15% 

Óxidos totais na base de não-voláteis 

(CaOt+MgOt)
(2)

 

 90%  88%  88% 

Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - Maio de 2003 - NBR 7175 

 

(1) O teor de óxido de cálcio (CaO) ou óxido de magnésio (MgO) não hidratados  deve 

ser calculado como segue: 

 

Tabela 2.3  -  Cálculo de teor de óxido de cálcio ou de magnésio - cal 

a)  CaO combinado com CaSO4  % SO3 x 0,70; 

b)  CaO combinado com CaCO3 % CO2 x 1,27; 

c) Água combinada % P.F. -% CO2; 

d) CaO hidratado % água combinada x 3,11; 

e) CaO não-hidratado % CaO - (a + b + d); 

f)  MgO hidratado | e | x 0,72; 

Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – Maio de 2003 - NBR 7175 

O teor de óxidos não – hidratados é expresso por: 
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Tabela 2.4  -  Cálculo de teor de óxidos não hidratados - cal 

Hipóteses Óxido de cálcio não hidratado 

calculado  

Óxidos de cálcio e magnésio não 

hidratado calculado (CaOt  

 (CaO) +MgOt) 

e < 0 0 (zero) % MgO - f 

e = 0 0 (zero) % MgO 

e > 0 E e + %MgO 

Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – Maio de 2003 - NBR 7175 

 

(2) O teor de óxidos totais na base de não voláteis (CaOtotal + MgOtotal) deve ser 

calculado como se segue: 

 

%(CaOtotal + MgOtotal), base de não – voláteis = ((%CaOtotal + %MgOtotal) x 100) / (100 - 

% perda ao fogo)). 

 

Tabela 2.5  -  Exigências Físicas da cal 

Determinação Limites 

 CH-I CH-II CH-III 

Finura(% retirada 

acumulada) 

Peneira 0,600 

mm (nº30) 

 0,5%  0,5%  0,5% 

 Peneira 0,075 

mm (nº200) 

 10%  15%  15% 

 

Estabilidade 

 

Ausência de 

cavidade ou 

protuberâncias 

Ausência de 

cavidade ou 

protuberâncias 

Ausência de 

cavidade ou 

protuberâncias 

Retenção de água  75%  75%  70% 

Plasticidade  110  110  110 

Incorporação de areia  3,0  2,5  2,2 

Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – Maio de 2003 - NBR 7175 

 



 

11 

 

2.2 SOLO 

 

Lepsch (1972, p.336), define o solo como um corpo natural, formado de horizontes 

(camadas paralelas à superfície) e constituído de elementos minerais e/ou orgânicos. Os 

cinco horizontes principais, partindo-se da superfície até a rocha não alterada, são 

convencionalmente simbolizados pelas letras maiúsculas O, A, B, C, R ou D, sendo o 

horizonte O, orgânico superior, de natureza condicionada à presença de material 

orgânico, parcialmente decomposto, e de outros de natureza predominantemente 

mineral. O horizonte A, é o aluvial, sujeito à ação direta do clima, com intensa 

lixiviação dos compostos solúveis, assim como a movimentação mecânica das 

partículas argilosas (iluviação), que se acumulam no horizonte B. Neste, verifica-se a 

precipitação dos sesquióxidos (nos climas úmidos) e dos carbonatos e de outros sais 

solúveis. O movimento pode ser descendente ou ascendente, conforme o clima seja 

úmido ou semi-úmido, como efeito de gravidade e capilaridade. O horizonte C, 

corresponde à zona onde há conservação da estrutura da rocha, e R ou D designa o nível 

da rocha, decomposta ou fracamente decomposta. 

 

Winterkorn (1955) relata que, do ponto de vista de engenharia, define-se o solo como 

sendo o material proveniente da desagregação das rochas, impregnado ou não com 

matéria orgânica, que se encontra na superfície da terra; suas partículas podem variar 

desde diâmetros da ordem de micra a poucos centímetros, e que os solos finos são um 

produto natural dos processos de alteração. Os solos de engenharia incluem bancos de 

cascalho, de areia de dunas e solos cultiváveis de textura que varia de arenosa a argilas 

coloidais. Terzaghi e Peck (1962), consideram solo como o conjunto de partículas 

minerais que contém ou não matéria orgânica e são separadas facilmente por agitação 

dentro da água. 

 

De uma forma didática, pode-se dividir os solos em residuais e transportados, o que dá 

uma informação inicial à respeito da granulometria e do comportamento destes. Cumpre 

sempre lembrar que em solos transportados é mais comum encontrar solos finos, que 

são mais susceptíveis à estabilização com cal. Azevedo et al. (1998, p. 09) consideraram 

a seguinte definição para solos residuais e transportados: 
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Solos Residuais: São solos formados pela decomposição da rocha existente no local, 

sem que haja um transporte deste material decomposto por agente algum. Suas 

características são semelhantes à da rocha que lhe deu origem, sendo possível, às vezes, 

encontrar blocos isolados de rochas semi - alteradas, aos quais denominamos de 

matacões. Nos locais onde ocorrem tais solos, é possível encontrar jazidas de materiais 

de granulometria dita bem graduada, ou seja, ocorrem solos compostos de material 

graúdo, médio e fino, sem que haja predominância de algum tipo, ou, no máximo, 

existindo pouco material fino. 

 

Solos transportados: São solos formados a partir do transporte de materiais 

decompostos, por meio de um agente transportador, seja ele vento, água de chuva, rios, 

etc. Suas características diferem das rochas encontradas na localidade, pois não são 

formadas ali, e dependem muito do tipo de agente transportador. De uma forma geral, 

aparecem em bolsões de um mesmo tipo de material, sendo possível a ocorrência de 

veios de material de granulometria diferente dentro ou em volta, ou até mesmo em 

camadas estratificadas. Normalmente, são solos mais finos que os residuais, pois o 

agente transportador não consegue transportar material muito graúdo, devido ao peso 

deste. 

 

Winterkorn (1955) considera que o solo é um sistema polidisperso, composto de sólidos 

inorgânicos e partículas orgânicas, uma fase aquosa com matéria em solução e algumas 

vezes em dispersão, e uma fase gasosa de composição variável. 

 

A fase sólida é composta de partículas com dimensões que variam desde as argilas 

coloidais (10
-8

 cm) aos cascalhos e pedregulhos. Normalmente a classificação dos solos 

é feita pelo tamanho de seus grãos minerais, mas, deve-se ressaltar que a classificação 

segundo a dimensão dos grãos é insuficiente para caracterizar um solo, principalmente 

se ele for um solo fino. Rocha (1955) cita que a natureza química dos materiais 

presentes, o teor de matéria orgânica e a presença de sais minerais dissolvidos na água 

de circulação e adsorvida, também influenciam o seu comportamento. 
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A classificação mais usual dos solos, que considera principalmente a dimensão dos seus 

grãos componentes, usada pelos órgãos rodoviários do país, foi criada pelo Highway 

Research Board, atual Transportation Research Board, e os divide em granulares (tipos 

A1, A2 e A3) e finos (A4, A5, A6 e A7). As principais características dos tipos de tais 

solos são: 

 

A1  -  Mistura bem graduada de fragmentos de pedra ou pedregulho, areia grossa, areia 

média, areia fina, e um ligante não plástico ou fracamente plástico. Pode ser, também, 

constituídos de fragmentos de pedra, pedregulho, areia grossa e cinzas vulcânicas sem 

ligante. São subdivididos em A1-a, onde predominam fragmentos de pedra e 

pedregulho, com ou sem ligante, bem graduado de material fino, e A1-b, quando 

predomina areia média, com ou sem ligante, bem graduado. 

 

A2  -  Inclui grande variedade de materiais granulares situados nos limites entre os solos 

A1 e A3 e os materiais silto-argilosos dos solos A4, A5, A6 e A7. Inclui todos os 

materiais com 35%, ou menos, passando na peneira nº 200, que não podem ser 

classificados como A1 e A3, ou por causa da porcentagem do que passa na peneira nº 

40, ou por causa da plasticidade, ou ainda, de ambas, com excesso sobre os limites 

fixados para aqueles dois solos. São subdivididos em quatro grupos. Os solos A2-4 e 

A2-5 contém vários materiais granulares, com 35% ou menos passando na peneira nº 

200 e com uma parte mínima passando na peneira nº 40, tendo as características dos 

solos A4 (caso do A2-4) ou A5 (caso do A2-5). Inclui também os pedregulhos com 

porcentagem de silte ou índice de plasticidade acima dos limites dos solos A1, e areia 

fina com silte não plástico em porcentagem acima dos limites dos solos A3. Os solos 

A2-6 e A2-7 contém materiais semelhantes aos dos solos A2-4 e A2-5, exceto a 

porcentagem de material que passa na peneira nº 40, que contém argila plástica, tendo 

as características dos solos A6 (caso do A2-6) ou A7 (caso do A2-7). 

 

A3  -  Areia fina de praia ou de deserto, sem material siltoso ou argiloso ou com muito 

pouca quantidade de silte não plástico. Inclui também areia fina mal graduada 

depositada em correntezas e quantidade limitada de pedregulho. 
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A4  -  Solos siltosos, com presença ou não de areia; possuem pouca estabilidade, pois 

são solos finos com pouca ou nenhuma plasticidade, e não são apropriados para uso 

como subleito em pavimentos rígidos. 

 

A5  -  De uma forma geral, têm o comportamento idêntico ao solo A4, mas contém, em 

alguns casos, mica e diatomáceos. São solos elásticos, com um Limite de Liquidez 

elevado (LL > 41%). 

 

A6  -  Solos argilosos ou argilo-arenosos, apresentando geralmente grande contração. 

São solos não muito indicados, caso não haja tratamento, para pavimentação rodoviária     

(camadas do pavimento). 

 

A7  -  Solos semelhantes ao A6, porém com elevado Limite de Liquidez, tal qual o A5, 

podendo ser elástico, bem como sofrer grande variação de volume. São subdivididos em 

A7-5, que contém materiais com moderado índice de plasticidade em relação ao limite 

de liquidez e podendo ser altamente elástico, bem como sofrer grande variação de 

volume, e A7-6, que contém materiais com alto índice de plasticidade em relação ao 

limite de liquidez e sujeitos a excessivas variações de volume. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes classifica os solos 

unicamente pelo diâmetro das partículas, denominando-os como argila e silte - material 

que passa na # 200, areia fina, média e grossa - compreendida entre os diâmetros de 

0,42 e 2,00 mm, e pedregulho - material com diâmetro maior que 2,00 mm. 

 

A fase líquida tem como veículo a água que contém normalmente sais e ácidos em 

solução e dispersão. Segundo Winterkorn (1955), todas as propriedades físicas dos solos 

coesivos depende do comportamento da água, sob as condições de altas pressões e 

campos elétricos e magnéticos existentes na superfície das partículas sólidas. 

 

Denisov (1970) denomina água adsorvida as películas aquosas que circundam as 

partículas sólidas, que não podem ser removidas por ação de qualquer processo que use 

a gravidade, mas sim por modificações substanciais nas condições termodinâmicas do 
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meio. 

 

Winterkorn (1955, p. 14) já afirmava que as pressões de adsorção assumem valores 

elevados, podendo atingir 2.450 MN/m
2
 ou mais, o que pode fazer com que esta 

película de água possa estar no estado sólido, mesmo a temperaturas superiores a 50ºC. 

As moléculas polares de água, quando sujeitas a fortes forças de atração eletrostática, 

ganham orientação ao redor de superfícies argilosas, que também assumem um caráter 

polar. Como a água líquida não apresenta orientações preferenciais, ao contrário do 

gelo, que é estratificado, acredita-se que a água adsorvida apresente um comportamento 

não líquido (WINTERKORN, 1955; GRIM, 1962, SCOTT, 1963). 

 

Scott (1963) acredita que esta película de água apresenta uma orientação cada vez 

menor, à medida em que se afasta da partícula sólida, devido à agitação térmica das 

moléculas de água, chamando esta nova camada de camada difusa. Chama-se hoje de 

dupla camada difusa a zona que vai desde a região onde há a orientação polar, positiva, 

devido às cargas negativas da partícula até onde não há mais orientação polar para a 

partícula de água. 

 

 

Figura 2.1  –  Distribuição de água em torno da partícula do solo (LIMA, 1981) 

 

Lambe (1958) divide a água que envolve a partícula sólida em três tipos diferentes, sendo 

chamada de água adsorvida a “camada” mais próxima da partícula sólida, que tem uma forte 

aproximação devido à interação elétrica gerada pela polarização da água e do solo, água de 
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dupla camada como sendo a água atraída pelo solo, com pouca polaridade, e a água livre, que 

não tem polaridade e não é atraída pelo solo. 

Figura 2.2  –  Distribuição da água nas proximidades da superfície da partícula, com 

identificação de cargas elétricas (LIMA, 1981) 

 

A fase gasosa está em constante troca com a atmosfera, sendo a sua composição reflexo 

desta, exceto para aqueles componentes que são usados ou produzidos pela atividade 

microbiológica, que são o oxigênio, que é usado e o dióxido de carbono, que é 

produzido (LIMA, 1981, p. 11). 

 

Os solos são então um conjunto de partículas minerais, cujos vazios estão preenchidos 

com água ou gases, tendo então um caráter polifásico. Nos solos granulares pode-se 

desprezar o efeito da água, ou considera-lo minimamente, devido à pouca proporção 

entre volume de água e das partículas. Nos solos argilosos, a fração líquida é 

considerável, e devido ao seu potencial elétrico, passa a ser o principal determinante do 

comportamento do solo. De forma simplificada, pode-se considerar que não há relação 

entre a natureza mineralógica da fração sólida do solo e a água, presente na fase líquida 

do solo, quando trata-se de solos compostos de partículas de grandes dimensões, ao 

passo em que nos solos argilosos, há uma interação mútua entre tais fases, refletindo no 

comportamento do solo como um todo. 

 



 

17 

 

Dentre os modelos criados para explicar esta interação entre as frações sólidas e líquidas 

de um solo fino, considerou-se a mais interessante as que Lima (1981, p. 14) classificou 

como modelos estruturais, subdividindo-os em sistemas dispersos e floculados. 

 

Nestes modelos, os solos finos são representados por conjuntos geométricos de 

partículas coloidais muito delgadas, de superfícies planas, com a suposição da 

existência de uma dupla camada elétrica na interface sólido – líquido. Considera-se que 

esta partícula de argila apresente uma distribuição uniforme de cargas elétricas 

negativas por toda a sua superfície, e que na camada de água que envolve esta partícula, 

surjam cargas elétricas positivas nas proximidades das partículas argilosas de forma a 

neutralizar esta negatividade da superfície da partícula sólida. Cabe lembrar que a água 

é bipolar, e então considera-se que a camada de água fica com carga negativa no centro 

e positiva no entorno, na face que está em contato com a partícula sólida. 

 

 

Figura 2.3  –  Identificação das polaridade das partículas de argila e da água. 

 

Esta polaridade criada faz com que a aproximação entre duas partículas seja dificultada, 

pois haverá a repulsão eletrostática entre as duas faces positivas da partícula de água 

que envolve as partículas, ao mesmo tempo em que há a atração gerada pela polaridade 

gerada entre as partículas e a água. A atração e a repulsão gerada neste processo varia 
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com a distância entre as partículas, e é isto que irá definir pelo sistema final, se disperso 

ou floculado – no primeiro caso, as forças de repulsão predominam, e no segundo, as de 

atração. 

 

Apenas a observação de que este modelo não é de todo correto, pois Lambe (1958) 

mostrou que há casos de partículas argilosas lamelares ou em forma de bastões onde há 

cargas de sinais contrários nas faces e nas bordas, ao invés da premissa inicial de que 

toda a superfície externa seria polarizada negativamente. Neste caso, a estrutura 

formada se mostrava floculada, com arranjo entre as partículas dispostas 

perpendicularmente. 

 

Os sistemas dispersos são constituídos por um conjunto de grãos de mesma dimensão, 

rodeados por uma massa dispersa de argila. Quando os grãos formam uma massa 

contínua, com material argiloso nos seus interstícios, o esqueleto criado pelos grãos será 

o principal determinante do comportamento do solo. Quando isso não ocorre, o 

comportamento do solo é determinado pela fração argila do solo, como já foi 

comentado, mas sofrendo a ação dos grãos rígidos, que se deslocam quando a estrutura, 

como um todo, se deforma. 

 

Num sistema deste tipo, quando se aplicam forças perpendiculares à face das partículas, 

há uma diminuição da distância entre as mesmas, o que gera um aumento nas forças de 

repulsão entre as camadas, que estarão mais próximas, gerando uma expulsão da água 

de hidratação, carregando alguns cátions adsorvidos. 

 

Lambe (1953) e Folque (1961) explicam que é através deste mecanismo que ocorre a 

compressibilidade do esqueleto sólido, a partir da diminuição da espessura da camada 

de água adsorvida. 

 

Se a aplicação de forças ao sistema se dá no sentido paralelo à face das partículas, 

ocorre o deslizamento destas, o que faz com que o comportamento da estrutura dependa 

do fluido que preenche os poros da massa de solo, sendo este deslizamento tanto mais 

viscoso quanto mais próximo estejam as partículas, e conseqüentemente, menor seja a 
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camada de água adsorvida. 

 

Já os sistemas classificados como floculados terão sempre ligações do tipo borda-face 

entre as partículas que os compõem, e haverá uma camada difusa de cargas positivas em 

redor das partículas argilosas ligadas entre si, com carga negativa (mesmo havendo 

ligações elétricas tipo borda-face entre as partículas argilosas, o que pressupõe haver 

polaridades distintas entre as bordas e a face das partículas argilosas, no cômputo final, 

a carga das partículas argilosas será negativa). 

 

Sob o efeito da aplicação de cargas externas ao sistema, a estrutura manterá o aspecto 

inicial desordenado, havendo uma redução do índice de vazios do solo, visto que no 

máximo, caso os esforços externos sejam superiores à possibilidade de suporte do 

arranjo das partículas, ocorrerá uma ligação irreversível entre as partículas do arranjo. 

De acordo com Folque (1961), o esforço aplicado a um sistema floculado gera no início 

apenas uma redução de volume reversível, podendo se tornar irreversível, no caso de 

excesso de solicitação. 

 

Cabe considerar que num sistema como esse, a resistência aos esforços das partículas 

argilosas envolvidas não é o mesmo, sendo possível haver ruptura de ligações de forma 

diferenciada durante o processo de aumento dos esforços solicitantes. Ocorre que 

devido à tixotropia das argilas, estas ligações desfeitas podem ser refeitas durante o 

processo, simplesmente por meio do rearranjo das partículas durante a solicitação. 

Lambe (1958) já verificava esta situação, na medida em que vrificou que há uma 

tendência, em sistemas floculados, de ocorrer uma rearrumação das partículas, de forma 

paralela à direção dos esforços solicitantes, devido à destruição da estrutura existente 

durante o processo de carregamento, e posterior alinhamento, devido às propriedades 

tixotrópicas da argila. 

 

Este processo faz com que as estruturas floculadas se mostrem mais rígidas que as 

dispersas, embora, estas últimas, devido à reação delas ao processo de consolidação, 

podem atingir resultados de resistência finais superiores às primeiras. 
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Este é o motivo que faz com que as estruturas remoldadas tenham resistência inferior 

aos solos indeformados, visto que há a tendência aos solos de terem sua estrutura 

rearrumada de forma paralela à direção dos esforços solicitantes. A exceção ocorre 

quando há o processo de consolidação.  

 

Os estudos de laboratório têm indicado a eficácia da cal, notadamente em solos 

argilosos e expansivos. Em termos gerais, os solos mais reativos com cal são os seixos 

argilosos, as argilas siltosas e as argilas puras. Todos os solos classificados como A5, 

A6 e A7, e muitos dos solos A-2-6 e A-2-7 são geralmente susceptíveis à estabilização 

com cal. Quando o argilo mineral componente da fração fina do solo é a caolinita, a 

reação com a cal se processa de uma forma lenta, principalmente se a fração argilosa for 

constituída predominantemente por óxidos e hidróxidos de ferro, caso em que a reação 

pode até mesmo se anular. Se, ao contrário, estiverem presentes na fração fina os 

minerais aluminosos (óxidos e hidróxidos de alumínio), que são comuns nos solos 

ferralíticos da América do Sul, África e seus similares do Sudeste Asiático, a 

reatividade com a cal é grande, o que torna a estabilização, nestes casos, bastante 

satisfatória (GUIMARÃES, 1971). 

 

Há que se considerar que há sempre reação da cal com qualquer tipo de solo, com 

ganhos de qualidade na mistura, desde que o mesmo tenha material fino correspondente 

à fração argilosa na sua composição, e este ganho será mais efetivo, quanto maior seja 

esta fração argilosa do solo, para um mesmo teor de cal e um mesmo tipo de argilo-

mineral componente desta fração argila.  

 

Fazzani (1993, p. 07) confirma que a fração mais fina do solo é a responsável pelo 

comportamento hidro-mecânico dos solos, tais como as características de plasticidade, 

expansão, contração, etc., mas não há uma linearidade quanto à resposta desta fração do 

solo quando há ação de cargas. Nobrega (1985) revela em estudos que dois solos que 

contém o mesmo teor de fração argila podem apresentar comportamentos distintos em 

função do argilo-mineral predominante, o que mostra que a composição mineral do 

solo, sua origem, são fatores determinantes para o sucesso de uma mistura solo-cal.  
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Azevedo et al. (1998, p. 15) já informava que embora houvesse à época uma 

bibliografia internacional vasta, inclusive com relatos de monitoramento de trechos 

estabilizados com cal (França, EUA, Argentina), pouco tinha sido feito no Brasil, com 

referência à execução de obras rodoviárias com uso de solo-cal (apenas alguns trechos 

experimentais em Minas Gerais, São Paulo - executados por DER/MG, Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem e Desenvolvimento Rodoviário S/A, e na Amazônia, 

executado pela Petrobrás). 

 

Este panorama se mantém até hoje, principalmente devido a problemas operacionais 

quanto à mistura de solo e cal, e devido ao problema que o prazo de liberação da 

camada estabilizada para a execução da camada seguinte. Em Minas Gerais, houve 

tentativas de execução desta solução, mas os insucessos e a falta de paciência quanto ao 

prazo de execução das obras fez com que a solução fosse abandonada pelo DER/MG, 

embora tenha sido utilizada pelo DNIT na duplicação da BR/040, segmento Sete Lagoas 

– Trevo BR/135. 

 

Alguns trabalhos, surgidos nos últimos 15 anos, têm contribuído para esclarecer certos 

pontos sobre a reatividade dos solos tropicais à ação da cal. Carvalho (1979), por 

exemplo, fez uma observação interessante sobre o índice de plasticidade dos solos 

tropicais, constatando que não existe correlação entre ele e o comportamento da cal no 

solo. Solos com IP < 10 apresentam boa reatividade, tanto quanto outros com IP > 10. 

Alguns solos com IP elevados, contudo, apresentam baixa reatividade; tal fato permite 

dizer que o critério de seleção de solos tropicais para a estabilização de solos com cal, 

baseado no IP, como os mencionado por, CEBTP (França, 1971 e 1982), carecem de 

fundamento, no que tange a solos brasileiros. 

 

Da avaliação de estudos efetuados no DER/MG em 1995-1998, 2000-2001 e 2007-

2009, verifica-se que a reatividade do solo fino depende muito mais da estrutura do 

mineral argílico componente da mistura do que efetivamente do IP do solo. 

 

Há que se considerar, no caso de estudo de solos finos estabilizados com cal, que a 

presença de Alumínio na sua composição pode gerar considerável ganho de resistência 
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do solo quando misturado com pequena quantidade de cal, de acordo com Rezende 

(2006). Isso ocorre devido à função catalisadora do Alumínio nas reações 

eletroquímicas que acontecerão entre o solo, cal e água.  

 

2.3 ÁGUA 

 

Para que seja possível ocorrer reações entre a cal e o solo, é necessário haver a presença 

de umidade, na forma de uma camada de água adsorvida envolvendo as partículas de 

solo. 

 

 

Figura 2.4  –  Denominação da água que envolve o solo. 

 

 Na superfície destas partículas de solo existem íons de hidrogênio livres, que acabam 

por polarizar as partículas do solo, gerando uma atração entre elas (a coesão do solo 

argiloso depende disto). Quando se adiciona cal ao solo, ocorre a aglutinação de íons de 

cálcio na superfície da partícula de solo em substituição aos íons de hidrogênio aí 

localizados, o que gera um aumento nestas forças de atração entre estas partículas, 

levando a uma maior coesão ao solo. Embora, em tese, bastasse o hidróxido de cálcio se 

aproximar do solo, a água faz com que haja um meio propício, um veículo para que 

ocorra essa aglutinação de íons, pois assim ele pode se mover em volta das partículas. 
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Como a água é apenas o meio onde ocorrem as reações, torna-se evidente que um 

excesso de água irá atrapalhar estas reações, pois afastará fisicamente as partículas umas 

das outras, prejudicando as forças de atração iônicas existentes. Na Figura 2.4, é visível 

que o aumento do filme de água que está detalhado em verde e azul afasta as partículas, 

que estão marcadas em rosa faz com que a reação entre os íons de cal e as partículas do 

solo seja prejudicada. 

 

Além das considerações a respeito da água adsorvida e da água de dupla camada, 

verifica-se ser importante, como em qualquer outro tipo de solo, um teor de água para se 

conseguir uma densidade adequada na compactação da mistura, pois todo solo, ao ser 

compactado, necessita de um teor de água para atingir uma densidade máxima, quando 

ocorre a resistência dita mais estável do solo. 

 

Neste ponto, deve-se recordar que a resistência máxima de um solo irá ocorrer sempre 

que o mesmo estiver sem umidade, pois haverá atrito entre as suas partículas, além da 

resistência à ruptura da própria partícula. Ocorre que esta resistência irá ser desfeita à 

medida em que se adicione água, pois o filme de água formado fará com que as 

partículas componentes do solo escorreguem por entre elas mesmas, quando da 

aplicação de carga, causando a ruptura do solo mais rapidamente.  Por este motivo que 

se considera a máxima resistência mais estável a que ocorre quando o solo naquela 

condição for saturado, e então ele perderá menos da sua resistência. Essa quantidade de 

água serve para lubrificar as partículas do solo, permitindo que a sua acomodação seja 

mais eficiente, reduzindo os vazios do solo, traduzindo-se em maior compactação. 

Quando se atinge a umidade conhecida como “umidade ótima”, o solo atingiu esta 

densidade máxima descrita anteriormente. 

 

Normalmente, há um aumento em torno de 0,5 a 1,0% na umidade ótima de 

compactação do solo, quando este sofre adição de cal, em comparação à umidade ótima 

do solo puro, mantendo-se as mesma energia de compactação. Isto ocorre devido à 

necessidade que a cal tem de se hidratar, para iniciar as reações com o solo. Esta 

situação também foi verificada em Azevedo et al. (1998, p. 17). 
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Desta forma, há que se considerar, com relação à água utilizada para fins de 

estabilização de solos com adição de cal, há a água necessária para viabilizar as reações 

entre os íons da cal e as partículas argilosas do solo e há a água necessária à 

compactação do solo. A compatibilização desta umidade leva a uma correta 

estabilização do solo, com resultados satisfatórios de compactação do material 

resultante. 

 

2.4 SOLO-CAL 

 

O solo-cal é uma mistura de solo, cal e água em proporções determinadas por ensaios de 

laboratório, sendo o seu produto algo capaz de ser usado em qualquer das camadas do 

pavimento, não asfálticas. Denomina-se Solo Melhorado com Cal, quando se busca 

somente melhorar algumas propriedades dos solos consideradas prejudiciais, que em se 

tratando de pavimentação, são a expansibilidade, umidade excessiva e plasticidade 

elevada. Quando a necessidade é basicamente estrutural, a exemplo do uso em bases de 

pavimento ou revestimento de taludes, denomina-se a mistura como Solo Estabilizado 

com Cal. Após a compactação e cura, a camada assim estabilizada suporta as cargas 

geradas pelo trânsito. 

 

A restrição feita às camadas asfálticas se deve porque nesse caso, não há o solo, e então 

o uso da cal passa a ser apenas um melhorador de adesividade ou um produto 

extremamente fino para corrigir granulometria da mistura asfáltica. 

 

2.5 REAÇÕES NO SOLO-CAL 

 

Adicionando-se cal a qualquer tipo de solo, desde que o mesmo contenha minerais 

argilosos em qualquer proporção, ocorrerão as seguintes reações em presença de um 

teor adequado de umidade: troca de íons e floculação, reação cimentante pozolânica e 

carbonatação. 
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2.5.1 TROCA DE ÍONS E FLOCULAÇÃO 

 

Estas duas reações, que são interdependentes, ocorrem imediatamente após a mistura, 

causando uma diminuição na plasticidade do solo, pelo aumento do limite de 

plasticidade e/ou a diminuição do limite de liquidez. A contração e a expansão do solo 

diminuem, fazendo com que o solo apresente-se mais estável face às variações da 

umidade.  

 

Quimicamente, ocorre uma troca de base, e os cátions, derivados da cal, de carga mais 

forte, substituem íons de carga mais fraca, como os de sódio, magnésio e hidrogênio, 

existentes na superfície das partículas de argila. Como podem já existir cátions de cálcio 

na superfície da partícula argilosa, devido à sua formação geológica, ocorrerá uma 

preponderância destes. A ligação entre duas partículas de argila depende da carga e 

tamanho dos íons na interface, e então irá ocorrer uma atração de maior magnitude, e 

portanto, uma floculação das partículas (MITCHELL; HOOPER, 1961). 

 

Desta forma, haverá um agrupamento destas partículas devido ao aumento desta atração 

entre elas, devido à essa concentração de cátions de cálcio, e então pode-se considerar 

que o efeito físico desta floculação entre partículas de argila e cal seja semelhante a um 

aumento do diâmetro das partículas, com o conseqüente acréscimo de resistência por 

atrito entre as mesmas (AZEVEDO et al., 1998, p. 17). 

 

2.5.2 CIMENTAÇÃO POZOLÂNICA 

 

A cimentação do solo deve-se à reação química entre a cal, a água e os assim chamados 

elementos pozolânicos do solo, dando origem a compostos de silicatos e alumínios 

hidratados de cálcio, semelhantes ao produto obtido pela hidratação do cimento 

Portland no concreto e no solo-cimento (AZEVEDO et al., 1998, p. 18). 

 

Os elementos pozolânicos se encontram na maioria dos solos com certo teor de argila. 

Os solos que não os contenham (por exemplo, areias) podem ainda, teoricamente, ser 

estabilizados com cal, quando houver adição de uma pozolana natural ou artificial, 
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como a cinza volante. 

 

Este efeito cimentante gera um aumento da capacidade de suporte do solo, medido, por 

exemplo, pelo Índice de Suporte Califórnia (ISC) ou pela compressão simples, pois os 

conjuntos de partículas do solo, floculados após o contato com a cal, têm tendência a 

formar os compostos já citados, ao longo do tempo. 

 

Isto posto, verifica-se que as transformações ocorridas na mistura de solo e cal na fase 

de cimentação pozolânica são o cerne deste estudo, pois é a partir de resultados de 

resistência de corpos de prova após remoldagens do mesmo que se aferirá indiretamente 

se esta reação cimentante causa na mistura troca irreversível dos íons entre as partículas 

floculadas, criando uma estrutura cristalina tal qual uma mistura de solo e cimento, ou 

se a formação destes compostos de silicatos e alumínatos hidratados de cálcio é apenas 

de natureza iônica, podendo ser revertida, e se isso ocorrer, qual o grau de perda de 

estrutura.  

 

Outro efeito importante causado pela cimentação pozolânica é o aumento da resistência 

contra a ação da água, seja esta gerada por gravidade (resultante de chuvas) ou por 

capilaridade (infiltração a partir das camadas subjacentes do solo), pois o solo, estando 

mais coeso, sofrerá menos o efeito erosivo da água. Apenas deve-se considerar que 

solo-cal não é um solo impermeável, mas sim um solo que sofre menos com o efeito 

erosivo da água, pois a passagem dela por entre os poros do solo após a ocorrência deste 

fenômeno se dá de forma lenta. 

 

A cimentação é um processo progressivo e lento que leva meses (ou até anos) para se 

concluir. Entretanto, uma cura de 48 horas a uma semana (a depender do tráfego local) 

é geralmente suficiente para se permitir o trânsito sobre a camada estabilizada.  Deve-se 

observar, também, que a reação cimentante é bastante acelerada pelo incremento da 

temperatura.  

 

Desta forma, torna-se visível que uma mistura de solo com cal posta em repouso, para 

posterior aplicação, como também é objeto deste estudo, deva sofrer a menor exposição 
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possível ao calor excessivo, por ser isto um catalisador da mistura.  

 

 

 

2.5.3 CARBONATAÇÃO 

 

A carbonatação é uma reação entre a cal e o dióxido de carbono do ar, formando um 

agente cimentante, relativamente frágil, de carbonato de cálcio e magnésio. Esta reação 

química pode prejudicar a reação pozolânica e então deve ser diminuída ao máximo 

possível pela proteção adequada (imprimação da camada, por exemplo) da camada 

estabilizada. 

 

A carbonatação é considerada uma reação cujo resultado fragiliza a mistura solo-cal, 

porque retira cátions de cálcio da superfície das partículas de argila floculadas, para 

gerar a reação com o dióxido de carbono do ar, formando um composto muito menos 

resistente que os compostos de silicatos e aluminatos gerados pela cimentação 

pozolânica. 

 

O efeito desta reação não será considerado neste estudo, pois os corpos de prova não 

ficarão em contato com o ar ambiente por tempo considerável para que estas reações 

possam ocorrer, visto que eles serão moldados e postos embalados em sacos plásticos 

para não perder umidade e acondicionados numa câmara úmida. 

 

2.6. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

O uso da cal como material passível de aplicação em obras rodoviárias data da época 

dos romanos, há cerca de 2.000 anos atrás. Na busca de um material que pudesse 

melhorar as características de resistência mecânica da cal, quando adicionada ao solo, 

eles descobriram o uso de pozolana como material cimentante, ou seja, um material 

capaz de aglutinar partículas de solo, junto com cal e água, fazendo com que o resultado 

tenha mais resistência mecânica. 
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Passado o período romano, a estabilização de solo com adição de cal somente teve um 

destaque a partir de 1924, no estado americano do Missouri, depois da construção de 

trechos experimentais, que em conjunto com estudos técnicos efetuados pela “U.S. 

Bureau of Public Roads”, onde foi possível chegar a uma conclusão a respeito dos 

teores ótimos de cal para se efetuar a mistura solo-cal. 

 

Outros trabalhos foram feitos nesta época, como os estudos russos datados do período 

entre 1926 e 1948, onde foi possível determinar os teores ótimos de mistura de cal ao 

solo, para que materiais argilosos pudessem ser estabilizados (CLARE E CRUCHLEY, 

1957).  

 

Da análise destes trabalhos, nota-se que os teores ótimos alcançados são bastante 

diversos, o que já sinalizava que a resposta da cal depende do tipo de material argiloso 

usado. Experiências americanas e russas datadas de 1945 a 1952 serviram para definir 

teores ótimos para solos finos, embora ainda tratassem o processo como uma pequena 

variação do processo de estabilização de solos com adição de cimento. 

 

Durante a colonização da África, a construção de rodovias impôs o uso de “materiais 

alternativos”, visto que não existiam materiais confiáveis para uso em camadas do 

pavimento. Cartmell e Bergh (1958)  já citavam isso, mostrando inclusive o uso de cal 

como fator estabilizante das camadas de base de pavimentos. 

 

Já França e Alemanha, entre outros países europeus, efetuam a estabilização de solos 

com cal, em teores baixos, buscando melhoria na trabalhabilidade do material, e não 

apenas ganhos de resistência, como os outros já citados. 

 

De uma forma geral, os trabalhos publicados a respeito da estabilização de solos com 

adição de cal se concentram na definição de teores ótimos para a mistura, para cada tipo 

de solo pesquisado, tendo como parâmetro principal o ganho de resistência mecânica, 

seja ele dado em termos de variação de ISC, seja em termos de variação da resistência à 

compressão simples. 
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À medida em que foram sendo definidos teores ótimos para as misturas, havendo a 

constatação de que o teor de cal é dependente do teor de material argiloso do solo, 

surgiram trabalhos que buscavam resolver um dos grandes problemas das misturas solo-

cal, que é o longo tempo a se atingir a sua resistência considerada ideal, que somente 

ocorre após um período de cura de 28 dias (resquícios do período de cura do cimento). 

Vários trabalhos citados por Lima (1981) mostram essa evolução, principalmente entre 

os anos de 1964 e 1974. 

 

No Brasil, a grande gama de trabalhos existentes segue a tendência inicial dos estudos 

de sol-cal, que é analisar o comportamento de um solo após a adição de cal, para que 

seja possível determinar o teor ótimo para cada tipo de solo. Pinto (1964; 1965), 

Guimarães (1971), Fazzani (1993), e Azevedo et al. (1998), entre outros seguiram esta 

linha de pensamento em seus trabalhos. Nobrega (1988) foi além, e em seu trabalho 

focou as transformações do solo após a adição de cal do ponto de vista microscópico, 

verificando as mudanças de alinhamento dos cristais e a sua textura inicial e final. 

 

Quanto à aplicação da solução no Brasil, existem alguns trechos experimentais, datados 

principalmente da década de 1970, e algumas soluções pontuais das décadas de 1990 e 

2000, tais como as etapas da duplicação da BR-040, trecho Belo Horizonte – Sete 

Lagoas ou o Contorno de Paraopeba, nesta mesma rodovia, ou mesmo a adição de cal 

ao subleito da rodovia BR/381, no segmento entre Nepomuceno e Três Corações, cuja 

preocupação principal era apenas a redução da umidade do material, mas que acabou 

por gerar um ganho de resistência ao pavimento. 

 

De uma forma geral, poucos são os projetistas que definem camadas de um pavimento 

que sejam resultantes de uma estabilização com adição de cal, seja por motivos de 

custos, ou por risco à celeridade do processo executivo. No primeiro caso, há a cultura 

de que é uma solução dispendiosa, principalmente no tocante à execução, devido aos 

cuidados com pessoal, e no segundo caso, devido ao tempo de cura elevado, de no 

mínimo 3 dias, que faz com que programas de governo pautados em execução de obras 

em pouco tempo não sejam o campo ideal para a aplicação desta alternativa de projeto. 

Cabe apenas considerar que os 3 dias que o solo estabilizado com cal exige de repouso 
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para que ocorra a cura, em tese não deveria ser encarado como empecilho, mas ao se 

verificar a necessidade de andamento célere das obras que estão sendo executadas nos 

dias de hoje, a paralisação de um serviço por um intervalo de tempo equivalente a 

poucas horas já é desesperador para o executor e para o contratante, e então, 3 dias 

parece ser uma eternidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

METODOLOGIA DOS TRABALHOS 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

O trabalho teve início com a busca de um material que contivesse uma fração argila 

considerável, de forma a ser possível ocorrer as reações previstas após a sua mistura 

com cal e água. Para tal, utilizou-se amostras de dois solos encontrados no Estado de 

Minas Gerais: 

 

Incluir mapas 

 

 O primeiro solo utilizado foi coletado na rodovia MG/307, que liga o município 

de Grão Mogol, no norte do estado de Minas Gerais à rodovia BR/251, que faz a 

ligação do norte de Minas Gerais com a BR/116, rodovia esta que liga os estados 

do nordeste e do sul do Brasil. 

Figura 3.1  -  Mapa contendo a localização da rodovia MG/307. 
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 O segundo solo utilizado foi coletado na rodovia MG/214, que liga os 

municípios de São Gonçalo do Rio Preto a Senador Modestino Gonçalves, na 

região de central do estado, próximo à cidade de Diamantina/MG. 

 

Figura 3.2  -  Mapa contendo a localização da rodovia MG/214. 

 

Ambas as rodovias estavam tendo sua pavimentação executada, inserida no programa 

de asfaltamento de rodovias de pequeno porte denominado Programa de Pavimentação 

de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios, de iniciativa do Governo do Estado 

de Minas Gerais, e havia uma maior facilidade em se conseguir tais materiais, por este 

motivo foram escolhidas para este trabalho. Cabe considerar que ambos os materiais 

têm em sua composição uma fração de material passante na # 200 superior a 80%, além 

de limites de Atterberg elevados (wL superior a 45% e IP superior a 15%), o que leva à 

suposição de que a fração argila do solo seja bastante considerável, o que permite uma 

maior visualização dos resultados dos ensaios que seriam executados. 

 

Cumpre informar que esta solução técnica não foi proposta para quaisquer das duas 

rodovias, quando da execução do seu projeto, pois há na região materiais disponíveis 

para uso em camadas do pavimento sem necessidade de qualquer tipo de estabilização 

química, o que se traduz em custo mais baixo. Mas o material existente em alguns 
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pontos das rodovias permitiria sua estabilização química e seu uso como camada de 

base, o que faz possível para uso neste trabalho. 

 

Foi definido o seguinte esquema de ensaios para que fosse possível atingir o objetivo 

proposto: 

 

a) Caracterização do solo utilizado, de acordo com as especificações técnicas do 

DNIT (ensaios de granulometria, definição dos limites de Atterberg, 

compactação dos solos com determinação da umidade ótima e determinação do 

Índice de Suporte Califórnia); 

 

b) Caracterização da Cal; 

 

c) Determinação do ISC da mistura solo+cal, com adição de 2%, 3%, 4% e 5% de 

cal; 

 

d) Após definida a mistura solo+cal que atinja ISC mínimo de 60%, de acordo com 

especificação do DNIT ES-303/97 para rodovias cujo volume de tráfego seja 

inferior a N = 5 x 10
6
 (ISC mínimo exigido para a camada de base, visto não 

haver especificação para camada de base estabilizada com cal), moldagem de 

corpos de prova para ensaios de determinação de ISC ou determinação da 

resistência à compressão simples, a depender da série de ensaios, para 

rompimento nas idades previstas (intervalos de cura da mistura de 1, 3 e 14 dias, 

a depender da série dos ensaios); 

 

e) Após rompimento, remoldagem dos mesmos, para novo rompimento, mantidas 

as curvas de compactação originais, após atingir novas idades de cura pré-

determinadas (intervalos de cura da mistura de 1, 3 e 14 dias, a depender da série 

dos ensaios). Cabe informar que o processo de remoldagem compreende o 

destorroamento da amostra rompida, com consequente desagregação do 

material, e nova homogeneização da mistura; 
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f) Mistura de solo + cal, com teor de cal especificado conforme item d, deixando a 

amostra obtida em repouso, com adição de água, por período pré-determinado, 

após homogeneização da mesma – 1 a 14 dias, a depender da série dos ensaios, 

para então moldar os corpos de prova, e após período idêntico de cura, rompê-

los; 

 

g) Foi considerado para este trabalho que a 1ª e a 2ª série de ensaios compreendesse 

os passos d a f; 

 

h) Na terceira série de ensaios, foram moldados corpos de prova com adição de 2% 

de cimento ao material obtido na MG/214, para rompimento com o mesmo 

período de cura previsto para o solo misturado com 2% de cal. Esse teor foi 

definido arbitrariamente para esta série de ensaios, mesmo que não tenha sido 

obtido ISC > 60% quando da moldagem dos corpos de prova para determinação 

do ISC, de acordo com a especificação do DNIT. Os ensaios com uso de 

cimento foram utilizados para que houvesse um parâmetro de comparação para 

os resultados mecânicos do solo estabilizado com cal, visto que os solos 

estabilizados com cimento tam uma maior visibilidade no meio técnico hoje em 

dia; 

 

i) Análise dos resultados obtidos. 

 

Após estas definições, cabem as seguintes observações: 

 

i) Todos os ensaios apresentados foram feitos no Laboratório de Solos do 

DER/MG, na cidade de Belo Horizonte/MG; 

 

ii) Não foram feitos ensaios que seguem a metodologia Miniatura, Compactado, 

Tropical, nem mesmo classificação, pois este trabalho não visa verificar o 

sucesso da mistura solo-cal, em termos de resistência mecânica. Como este 

trabalho visa verificar a reversibilidade das reações existentes entre o solo e a 

cal, num meio aquoso, o tipo do solo utilizado é pouco relevante, devendo 
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apenas ser considerado que o solo deve reagir com a cal. Obviamente que se 

usou um solo argiloso, para que as reações pudessem ser melhor avaliadas a 

partir do seu resultado mecânico, mas não necessariamente o solo precisasse ser 

argiloso ou laterítico. Por este motivo foram utilizados os ensaios tradicionais de 

caracterização física dos materiais previstos pelo DNER/DNIT;  

 

iii) Foi utilizado o ISC como parâmetro para determinação do teor de cal, ao invés 

de resistência à compressão simples, pois ao analisar as especificações técnicas 

existentes dos diversos órgãos técnicos, nota-se que não há consideração alguma 

para as bases estabilizadas com adição de cal, e então o tratamento deste tipo de 

base deve ser feito, de acordo com o DNER/DNIT, como uma base comum, cujo 

ISC mínimo é de 60%. Mesmo que haja no meio técnico a certeza de que ISC 

não deva ser usado como parâmetro de avaliação de resistência mecânica de 

solos finos, pois o seu conceito é aplicável a condições onde o atrito entre as 

partículas seja o responsável pela resistência do solo, e este não é o caso do solo 

estabilizado com cal, ainda assim se adotou este processo devido à falta de 

especificação de limites aceitáveis para resultados de resistência à compressão 

simples para camadas de pavimento executadas com este tipo de material, por 

parte de órgãos técnicos rodoviários; 

 

iv) Para a segunda série dos ensaios, foram utilizadas amostras oriundas do primeiro 

solo citado, originado da rodovia MG/307, foi avaliada a variação da resistência 

à compressão simples das amostras consideradas, mesmo não havendo 

especificação de limites aceitáveis para resultados de resistência à compressão 

simples para camadas de pavimento executadas com solo estabilizado com cal, 

por parte de órgãos técnicos rodoviários. Também foram feitas observações a 

respeito da variação dos índices físicos dos três tipos de amostras de solo 

utilizados. Da mesma forma do primeiro caso, não houve correção da umidade 

no processo de remoldagem; 

 

v) Para a terceira série de ensaios foi utilizado como parâmetro de comparação 

apenas a resistência à compressão simples das amostras, pois houve comparação 
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entre corpos de prova com adição de cimento e corpos de prova com adição de 

cal. Neste caso, como os corpos de prova com cimento têm como parâmetro de 

resistência a resistência à compressão simples, este parâmetro será estendido aos 

corpos de prova com adição de cal, não se tratando da variação de ISC; 

 

vi) Não se verificou a variação do módulo de elasticidade da mistura, após o 

rompimento, comparando-se com o material rompido após a sua remoldagem. 

Embora o módulo de elasticidade das amostras não seja parâmetro de resistência 

mecânica de quaisquer solos, estes ensaios poderiam ter sido feitos, para que 

fosse possível avaliar as possíveis alterações do mesmo, dadas as condições de 

compactação das amostras. Devido a problemas no equipamento do DER/MG, 

neste período, e à impossibilidade de se utilizar um outro laboratório em tempo 

hábil, não foi possível executar estes ensaios. 

 

De início, foram definidas três séries de ensaios, com tempos de cura determinados, 

para comparação dos resultados dos ensaios mecânicos. 

 

Na primeira série, usando-se o solo da MG/307, foram feitas amostras diversas de solo 

misturado com cal, sendo verificado apenas o comportamento do solo quanto ao ISC 

após a compactação das amostras, após a re-compactação do material já rompido e após 

a compactação do material misturado e posto em repouso por período igual ao da cura 

inicial. Os tempos de cura das três séries de ensaios considerados foram de 1, 3 e 14 

dias, e o tempo de cura definido arbitrariamente para o material compactado após o 

rompimento da amostra inicial foi de 14 dias. Nestas séries de ensaios, não foi feita 

correção da umidade de compactação quando o corpo de prova for rompido e 

remoldado, para não se alterar qualquer tipo de parâmetro. A energia de compactação 

utilizada foi a do Proctor intermediário. 

 

Na segunda série, usando-se o solo da MG/307, foram feitas amostras diversas de solo 

misturado com cal, sendo verificado apenas o comportamento do solo quanto à 

resistência à compressão simples após a compactação das amostras, após a re-

compactação do material já rompido e após a compactação do material misturado e 
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posto em repouso por período igual ao da cura inicial. Os tempos de cura das três séries 

de ensaios considerados foram de 1, 3 e 14 dias, e o tempo de cura definido para o 

material compactado após o rompimento da amostra inicial foi o mesmo gasto para a 

cura inicial. A energia de compactação utilizada foi a do Proctor intermediário. 

 

Na terceira série, usando-se o solo da MG/214, foi feita uma única amostra do solo 

coletado, e a partir dela, foram feitas várias amostras de solo misturado à cal, num teor 

de 2%, para que fosse possível verificar o comportamento do solo quanto ao ISC e 

resistência à compressão simples após a compactação das amostras e após a 

compactação do material já rompido. Esta diferença sutil, que será a utilização de uma 

única amostra para misturar o solo com cal, aliado à correção da umidade quando da re-

compactação dos corpos de prova e quando da moldagem dos corpos de prova originado 

do material que será posto em repouso, ensacado, permitirá a verificação do ganho de 

resistência com o tempo, de 24 horas a 7 dias, e a variação da perda de resistência ao 

longo do tempo, para uma remoldagem dos corpos de prova. O tempo de cura definido 

para o material compactado após o rompimento da amostra inicial foi o mesmo gasto 

para a cura inicial. A energia de compactação utilizada foi a do Proctor intermediário. 

 

Nesta última sequência, também foi misturado à amostra original uma quantidade de 

cimento correspondente a 2% da quantidade do solo em peso, e executada a mesma 

seqüência de ensaios para que fosse possível comparar o comportamento do solo com 

adição de cal com o do solo com adição de cimento, na mesma situação. Nesta 

sequência de ensaios também foi avaliada a alteração dos limites de Atterberg e da 

granulometria da mistura nas três séries propostas e nos três tipos de amostras 

confeccionadas. 

 

Há a citação de que, em cada uma das séries, serão moldados corpos de prova que irão 

ser postos em repouso após a mistura, por um período idêntico à cura da mesma. Para 

que isso seja possível, em cada uma das séries, será ensacada uma amostra do material, 

idêntica à que estava passando por este processo de rompimento e remoldagem, com 

adição de cal, para que seja possível verificar se haveria perda de resistência, devido às 

reações que se processam na mistura em repouso. Em todas as séries, o material ficará 
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em repouso, já misturado, e portanto passando por reações entre a argila e a cal, durante 

o período de cura da amostra até o seu rompimento. A partir deste momento, será feita a 

moldagem dos corpos de prova, e a nova cura se dará pelo mesmo período da amostra 

que será moldada após rompimento. 

 

Este ensaio foi pensado para se verificar o quanto um material argiloso, ao ser 

misturado com cal e deixado em repouso, no que se assemelha a uma mistura usinada e 

estocada num intervalo de tempo até o seu uso como material de camada de pavimento, 

irá perder da sua resistência mecânica esperada, quando for rompido. 

 

Cabe considerar que não se pode usar o raciocínio de tempo de cura de 28 dias definido 

quando se procede mistura de solo com cimento, pois neste caso, as resistências 

esperadas só serão atingidas após este período. Quando se usa cal como agente 

estabilizador, embora não haja na literatura um espaço de tempo definido para a cura da 

mistura, é sabido que há uma reação extremamente rápida (floculação e troca de íons), 

que confere ganho de resistência imediato, mas a resistência considerada satisfatória, 

para que haja liberação ao tráfego da camada estabilizada, por exemplo, só é atingida 

entre 3 e 7 dias. 

 

Ao mesmo tempo, considerou-se que em uma instalação industrial (usina de mistura de 

solos) na obra, o tempo considerado ótimo, por hipótese, para que a amostra fosse 

misturada e permanecesse em descanso seria de metade do tempo considerado para uma 

medição de serviços (30 dias), para que se otimizasse os custos de mistura e execução 

na pista, pois se a mistura fosse feita no início de um mês, a camada poderia ficar 

estocada e ser utilizada na execução da camada do pavimento no mesmo mês de 

medição de serviços. Obviamente que se necessário, o material poderia ficar estocado 

por bastante tempo, mas não seria economicamente interessante, devido a custos de 

armazenamento do material misturado. 

 

 Desta forma, considerou-se os tempos de cura como no máximo 7 dias para as amostras 

que serão moldadas e rompidas pela primeira vez e até 14 dias para as amostras 

ensacadas e as remoldadas após rompimento. 
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As figuras 3.3 a 3.17 mostram a sequência dos ensaios das amostras, desde a secagem e 

preparação das mesmas até o rompimento dos corpos de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  -  Foto do espalhamento de 

amostras. 

 Figura 3.4  -  Foto da Preparação das amostras 

- antes da adição de cal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.5  -  Foto da preparação de amostras 

– adição da cal. 

 Figura 3.6  -  Foto da preparação de amostras 

– adição da cal e mistura. 
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Figura 3.7  -  Foto da pesagem das 

quantidades de  solo. 

 Figura 3.8  -  Foto da pesagem das 

quantidades de água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.9  -  Foto da pesagem da quantidade 

de cal. 

 Figura 3.10  -  Foto do ensaio de 

compactação ISC. 
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Figura 3.11  -  Foto do ensaio de 

compactação para resistência à compressão 

simples. 

 Figura 3.12  -  Foto da extração dos 

componentes dos corpos de prova – 

compressão simples. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.13  -  Foto da extração dos corpos 

de prova – compressão simples. 

 Figura 3.14  -  Foto do corpo de prova – 

compressão simples – antes do ensacamento. 
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Figura 3.15  -  Foto do corpo de prova – 

comp. simples – após o ensacamento. 

 

 Figura 3.16  -  Foto dos corpos de prova para 

ensaio de compressão simples na câmara 

úmida – CP’s de solo-cal embalados. 

 

 

 

 

 

Figura 3.17  -  Foto dos corpos de prova para ensaio de compressão simples na câmara 

úmida – CP’s de solo-cimento não embalados. 

 

 

De posse dos dados, foram feitas tabelas e gráficos para que fossem criados subsídios 

para a conclusão dos trabalhos, enfocando a perda de resistência após o rompimento de 

amostras, além de verificar o desenvolvimento ao longo do tempo, destas perdas. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 PRIMEIRA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

Os ensaios de caracterização do material antes da adição de cal mostraram que se 

tratava de um solo A-7-5, de acordo com a classificação TRB, com um percentual alto 

de material de diâmetro das partículas menor que 0,075 mm, e com grande potencial 

plástico, de acordo com os ensaios de limite de liquidez e plasticidade. 

 

Estes ensaios mostram que as amostras coletadas na MG/307 têm grande parcela de 

minerais argilosos na sua composição, visto que em média 83,6% da sua composição é 

de material com diâmetro inferior a 0,074 mm e há um limite de liquidez em média 

superior a 45% e índice de plasticidade médio superior a 15,0 %, conforme consta da 

tabela 4.1. A indicação de que há grande parcela de material argiloso no solo foi feita a 

partir dos dados de LL e IP, visto que não foram feitos ensaios de granulometria por 

sedimentação do solo.  

 

 

Tabela 4.1  –  Caracterização do solo da MG/307. 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-1 46,5 15,8 100,0 100,0 99,7 98,4 95,6 92,2 82,2 12 A-7-5 

AM-2 44,5 14,5 100,0 100,0 100,0 99,2 97,1 93,4 84,9 11 A-7-5 

Média 45,5 15,2 100,0 100,0 99,9 98,8 96,4 92,8 83,6   

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.1 – Gráfico da granulometria do solo da MG/307 – sem adição de cal 

 

 

Conforme já citado, não foram feitos ensaios MCT, mas há uma possibilidade de que tal 

material tenha característica laterítica, devido aos resultados de ISC obtidos, que 

mostram que as amostras atingiram 36,4%, ao se impor uma compactação com 29 

golpes, ou seja, ao se compactar a amostra com a energia do proctor intermediário. Essa 

suposição é baseada apenas na verificação de que estes resultados de ISC obtidos são 

elevados, ao se comparar com resultados considerados como tradicionais para solos 

finos, ao se aplicar tal energia a eles. Em momento algum está sendo considerada a 

possibilidade de se criar uma relação entre ensaios MCT e ISC. Caso os ensaios MCT 

tivessem sido considerados, haveria a certeza de que o material seria classificado como 

laterítico ou não, independente dos resultados de ISC deste solo. A tabela 4.2 mostra os 

resultados de compactação e ISC do solo da MG/307. 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

Tabela 4.2 – Compactação e ISC do solo da MG/307 

Registro 
Nº de 

golpes 

H ótima 

(%) 

Densidade 

(kg/m
3
) 

Expansão 

(%) 
ISC (%) 

AM-3 13 26,9 1.460 0,10 18,0 

AM-4 13 26,0 1.440 0,10 14,1 

AM-5 29 24,6 1.746 0,05 36,4 

AM-6 29 25,6 1.548 0,10 33,0 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

 

Após esta caracterização do material, houve a adição de cal ao material coletado na 

MG/307, para se verificar qual o percentual mínimo da mistura com cal que satisfizesse 

o ISC mínimo normatizado - 60%, para que este teor passasse a ser utilizado como 

padrão para todos os ensaios seguintes. As amostras após mistura foram compactadas 

com a energia do Proctor Intermediário (29 golpes). A Tabela 4.3 e os gráficos 4.1 e 4.2 

mostram a variação no comportamento das amostras após estas misturas. 

 

 

Tabela 4.3 – Compactação e ISC do solo da MG/307 com cal 

Registro 
Nº de 

golpes 

w 

ótima 

(%) 

Densidade 

(kg/m
3
) 

Expansão 

(%) 

ISC 

(%) 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

AM-7 (2% de cal) 29 25,2 1.448 -0,08 123,4 6,21 

AM-8 (3% de cal) 29 24,7 1.507 -0,08 132,0 3,08 

AM-9 (4% de cal) 29 25,9 1.443 -0,08 150,0 7,41 

AM-10 (5% de cal) 29 25,7 1.468 -0,06 254,1  

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.2 – Gráfico variação do ISC com teor de cal – solo MG/307 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.3 – Gráfico da variação da resistência à compressão simples com teor de cal – 

solo MG/307 

 

 

 

ISC mínimo – 60% 
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Os resultados mostram que o ISC e a resistência à compressão simples são crescentes 

com o aumento do teor de cal (exceção feita ao resultado do ensaio de resistência à 

compressão simples da amostra 08, que obteve um resultado abaixo do esperado, sendo 

descartado como erro de execução do ensaio), e que bastaria um teor abaixo de 2% para 

atender às especificações. Como um teor abaixo de 2% é considerado inexeqüível, 

adotar-se-á 2% de cal como o teor mínimo que satisfaz às especificações técnicas. 

 

 

Os resultados de caracterização mostram que houve aumento do percentual retido na 

peneira #200 (material de diâmetro inferior a 0,074 mm), e redução nos percentuais de 

material retido nas peneiras 3/8”, #4, #10 e #40. Esse resultado mostra que houve uma 

mudança granulométrica no solo, a partir do aumento do teor de cal, como se houvesse 

uma espécie de aumento do diâmetro das partículas finas do solo. A Tabela 4.4 mostra 

estes resultados. 

 

 

Tabela 4.4 - Variação da granulometria do solo da MG/307 com cal. 

Registro 

Granulometria (% passando) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-7 (2% de cal) 100,0 100,0 99,7 98,4 95,6 92,2 82,2 

AM-8 (3% de cal) 100,0 100,0 100,0 99,2 97,1 93,4 84,9 

AM-9 (4% de cal) 100,0 100,0 100,0 99,4 98,1 95,2 87,5 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.4 – Gráfico da variação da granulometria  com teor de cal – solo MG/307 

 

Cabe lembrar que a variação ocorrida quanto aos limites de Atterberg das amostras com 

adição de cal, não foi objeto de análise nesta primeira fase dos ensaios. Também cabe 

analisar que se os ensaios de granulometria por sedimentação com ou sem uso de 

defloculante tivessem sido feitos, seria possível visualizar melhor esta modificação da 

granulometria, pois ficaria mais clara a ação da cal no processo de floculação. 

 

Da verificação entre as Tabelas 4.2 e 4.3, e considerando-se o teor de 2% de cal adotado 

para a mistura, nota-se que houve aumento de 256,0% no ISC, redução de 12,0% na 

densidade aparente máxima do material e não houve variação significativa na umidade 

ótima de compactação do material. 

 

Concluída esta parte inicial, passou-se ao estudo da variação do ISC após a 

recompactação das amostras, durante um período de tempo que variava de 24 horas, 3 

dias e 7 dias, com amostras que sofreram adição de 2% de cal. 
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4.1.1 ENSAIOS I – ROMPIMENTO DE 24 HORAS 

 

Nas tabelas 4.5 a 4.7 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as amostras 

após a adição de 2% de cal e rompidos após 24 horas. 

Tabela 4.5 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 24 horas da 

moldagem 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-11 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 94,8 

AM-12 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 91,1 

Média 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 93,0 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.6 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 24 horas e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 24 horas. 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-13 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 78,1 

AM-14 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 83,1 

Média 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 80,6 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

 

Tabela 4.7 - Amostras com adição de 2% de cal (cp’s ensacados e rompidos após 24 

horas) 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-15 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 72,3 

AM-16 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 77,9 

AM-17 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 77,6 

Média 100,0 100,0 100,0 99,0 96,4 94,5 85,6 75,9 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.5 – Gráfico da variação do ISC das amostras do solo da MG/307 com cal, nas 

situações apresentadas nas Tabelas 4.5 a 4.7 

 

Cabe considerar aqui que as amostras que foram rompidas com 24 horas foram 

moldadas e imersas no tanque de saturação de imediato. Desta forma, não ocorreu o 

período de saturação de 72 horas previsto na especificação técnica, e pode não ter 

ocorrido a total saturação dos corpos de prova. Mas como esta condição foi feita para 

todas as amostras, esta alteração do previsto na especificação técnica afetará a todos da 

mesma maneira. 

 

A partir dos resultados apresentados nas tabelas 4.5 a 4.7, nota-se que: 

 

a) A redução do ISC após a remoldagem dos corpos de prova foi de 13,4%; 

 

b) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

24 horas, para posterior moldagem e rompimento após mais 24 horas tiveram 

uma redução quanto ao ISC de 18,4% ao obtido nos corpos de prova que 

sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 24 horas; 

 

 

- 13,4% - 18,4% 
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4.1.2 ENSAIOS II - ROMPIMENTO DE 3 DIAS 

 

Nas tabelas 4.8 a 4.10 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as amostras 

após a adição de 2% de cal e rompidos após 3 dias. 

 

 

Tabela 4.8 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 3 dias da 

moldagem. 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 

Resistência à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-18 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 187,7 22,78 

AM-19 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 191,0 20,79 

AM-20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 193,8 20,05 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 190,8 21,21 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

 

 

Tabela 4.9 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 3 dias e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 14 dias 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 

Resistência à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM21 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 122,8 22,78 

AM-22 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 92,8 20,79 

AM-23 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 87,5 17,96 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 101,0 20,51 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.10 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 3 

dias. 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC 

Resistência à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-24 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 201,9 17,59 

AM-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 201,9 22,70 

AM-26 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 201,9 22,78 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 201,9 21,02 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.6 – Gráfico da variação do ISC e da Resistência à compressão simples das 

amostras do solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.8 a 4.10 

 

Cabe observar que em muitos dos ensaios de resistência à compressão simples e em 

muitos dos ensaios de determinação de ISC, as amostras atingiram os limites de 

resistência da prensa utilizada, o que explica a repetição de resultados apresentados 

 

Nos ensaios com os corpos de prova remoldados e rompidos após 3 dias, os corpos de 

- 46,5% 

- 3,3% 

+ 5,8% 

- 0,9% 
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prova passaram por um período de imersão em água por todo este período. Os corpos de 

prova utilizados nos ensaios de resistência à compressão simples ficaram em ambiente 

com umidade controlada. 

 

A partir dos resultados das Tabelas 4.8 a 4.10, nota-se que: 

 

 

c) A perda de resistência (ISC) após a remoldagem dos corpos de prova foi de 

46,5%; 

 

d) A perda de resistência à compressão simples após a remoldagem dos corpos de 

prova foi de 3,3%; 

 

e) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

3 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 3 dias tiveram um 

acréscimo quanto ao ISC de 5,8% ao obtido nos corpos de prova que sofreram 

mistura com 2% de cal e foram rompidos após 3 dias; 

 

f) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

3 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 3 dias tiveram uma 

redução insignificante quanto à resistência à compressão simples (0,9%) 

comparando-se os resultados com o obtido nos corpos de prova que sofreram 

mistura com 2% de cal e foram rompidos após 3 dias; 

 

 

4.1.3 ENSAIOS III - ROMPIMENTO DE 14 DIAS 

 

 

Nas tabelas 4.11 a 4.13 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 14 dias. 
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Tabela 4.11 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 14 dias da 

moldagem 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 166,2 

AM-28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 126,1 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 146,2 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.12 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 14 dias e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 14 dias 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-29 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 53,8 

AM-30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 81,1 

AM-31 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 95,9 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 76,9 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.13 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 14 

dias 

Registro 

Granulometria (% passando) 

ISC (%) 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-32 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 155 

AM-33 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 175 

AM-34 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 166 

Média 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 79,4 166 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.7 – Gráfico da variação do ISC das amostras do solo da MG/307 com cal, nas 

situações apresentadas nas Tabelas 4.11 a 4.13 

 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 4.11 a 4.13, nota-se que: 

 

g) A perda de resistência (ISC) após a remoldagem dos corpos de prova foi de 

47,5%; 

 

h) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

14 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 14 dias tiveram um 

acréscimo quanto ao ISC de 14,0% ao obtido nos corpos de prova que sofreram 

mistura com 2% de cal e foram rompidos após 14 dias; 

 

4.2 SEGUNDA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

Para essa seqüência de ensaios, foram feitas amostras a partir do mesmo material já 

coletado na MG/307, cujos ensaios de caracterização do material antes da adição de cal 

mostraram que se tratava de um solo A-7-5, de acordo com a classificação TRB, com 

um percentual de material de diâmetro das partículas menor que 0,074 mm superior a 

80%, e com grande potencial plástico, de acordo com os ensaios de limite de liquidez e 

plasticidade. Conforme já apresentado no item 4.1, adotou-se um teor de 2% de cal para 

a mistura. 

- 47,5% 

+ 14,0% 
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Ao se analisar o comportamento da mistura, notou-se que a variação de umidade dos 

corpos de prova, no momento da sua moldagem, seja ela a moldagem inicial ou mesmo 

a moldagem após o rompimento, é um fator significativo de variação da resposta da 

mistura frente aos esforços solicitantes. Desta forma, buscou-se nesta seqüência de 

ensaios manter a umidade das amostras constante para as etapas de moldagem dos 

corpos de prova. 

 

Um outro fator verificado foi a variação da resposta dos corpos de prova, em termos de 

ISC, devido à imersão dos corpos de prova antes dos ensaios de determinação do ISC. 

Para evitar essa variação, nesta etapa do estudo, buscou-se a realização apenas de 

ensaios de resistência à compressão simples nos corpos de prova, visto que estes eram 

moldados, envolvidos em material que impede a perda de umidade e postos em uma 

câmara úmida. 

 

Cabe lembrar novamente que a variação ocorrida quanto aos limites de atterberg das 

amostras com adição de cal, não foi objeto de análise nesta segunda fase dos ensaios. 

 

4.2.1 ENSAIOS I – ROMPIMENTO DE 24 HORAS 

 

Nas tabelas 4.14 a 4.16 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 24 horas. 

 

Tabela 4.14 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 24 horas da 

moldagem 

Registro Resistência à compressão simples (kgf/cm
2
) 

AM-1 8,49 

AM-2 8,00 

Média 8,25 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.15 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 24 horas e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 24 horas 

Registro Resistência à compressão simples (kgf/cm
2
) 

AM-3 11,40 

AM-4 8,34 

Média 9,87 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.16 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 24 

horas 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-5 43,4 13,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 93,8 81,0 3,60 

AM-6 42,4 11,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 96,1 86,7 3,57 

AM-7 45,3 17,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,4 94,8 84,4 3,63 

Média 43,7 14,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 94,9 84,0 3,60 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.8 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.14 a 4.16 

+19,6% 

- 56,4% 
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A partir dos resultados apresentados às Tabelas 4.14 a 4.16, nota-se que: 

 

i) Não houve perda de resistência à compressão simples após a remoldagem dos 

corpos de prova. Houve ganho de 19,6%. Caso se considere que a amostra 03 

sofreu algum problema durante a realização do ensaio, e somente fosse 

aproveitada a amostra 04, ainda assim haveria um ganho de 1,1%; 

 

j) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

24 horas, para posterior moldagem e rompimento após mais 24 horas tiveram 

uma redução quanto à resistência à compressão simples de 56,4% ao obtido nos 

corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 24 

horas; 

 

k) Por uma falha na execução dos ensaios, não foram feitos ensaios de limites de 

Atterberg e determinação da granulometria das amostras AM-1, AM-2, AM-3 e 

AM-4. 

 

4.2.2 ENSAIOS II - ROMPIMENTO DE 3 DIAS 

 

Nas tabelas 4.17 a 4.19 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 3 dias. 

 

Tabela 4.17 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 3 dias da 

moldagem 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-8 44,0 15,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 95,0 82,8 4,98 

AM-9 44,0 15,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 95,0 82,8 3,46 

AM-10 44,0 15,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 95,0 82,8 4,37 

Média 44,0 15,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 95,0 82,8 4,27 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.18 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 3 dias e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 3 dias 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 
Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-11 40,3 12,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 96,9 86,2 3,87 

AM-12 43,9 15,4 100,0 100,0 100,0 99,9 99,0 96,0 87,2 4,57 

AM-13 41,5 13,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 97,2 88,5 3,52 

Média 41,9 14,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 96,7 87,3 3,99 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.19 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 3 

dias 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-14 43,0 13,8 100,0 100,0 100,0 99,9 99,4 96,6 87,1 4,15 

AM-15 42,4 13,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 96,4 86,8 4,15 

AM-16 42,9 14,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 96,4 87,1 5,23 

Média 42,8 13,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 96,5 87,0 4,51 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.9 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.17 a 4.19 

+ 5,6% 

- 6,6% 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.10 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.17 a 

4.19 

 

A partir dos resultados apresentados às Tabelas 4.17 a 4.19, nota-se que: 

 

l) A perda de resistência à compressão simples após a remoldagem dos corpos de 

prova foi de 6,6%; 

 

m) O ensaio de determinação da granulometria das amostras AM-11, AM-12 e AM-

13 indicam que o material, após rompimento e remoldagem passa a ter uma 

granulometria mais fina, pois o percentual de material passante na peneira #200 

aumenta em 5,4%. Este aumento do percentual do material passante também 

ocorre nas peneiras #10 e #40; 

 

n) Os limites de Atterberg sofreram redução percentual, ao se comparar os 

resultados obtidos com as amostras que foram moldadas e rompidas e as 

amostras que foram remoldadas e novamente rompidas. Esta redução foi de 

4,8% no limite de liquidez e de 11,4% no índice de plasticidade; 

 

 

+ 5,4% 

- 4,8% 
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+ 5,1% 
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o) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

72 horas, para posterior moldagem e rompimento após mais 72 horas tiveram 

um acréscimo quanto à resistência à compressão simples de 5,6% ao obtido nos 

corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 72 

horas; 

 

p) O ensaio de determinação da granulometria das amostras AM-14, AM-15 e AM-

16 indicam que o material, após ensacamento e moldagem dos corpos de prova, 

passa a ter uma granulometria mais fina, bastante semelhante ao ocorrido com as 

amostras AM-11, AM-12 e AM-13, pois o percentual de material passante na 

peneira #200 aumenta em 5,1%. Este aumento do percentual do material 

passante também ocorre nas peneiras #10 e #40; 

 

q) Os limites de Atterberg sofreram redução percentual, ao se comparar os 

resultados obtidos com as amostras que foram ensacadas e moldadas e as 

amostras que foram moldadas inicialmente. Esta redução foi de 2,8% no limite 

de liquidez e de 12,0% no índice de plasticidade; 

 

4.2.3 ENSAIOS III - ROMPIMENTO DE 14 DIAS 

 

Nas tabelas 4.20 a 4.22 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 14 dias. 

 

Tabela 4.20 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 14 dias da 

moldagem 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-17 45,3 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 97,9 83,9 3,52 

AM-18 45,3 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 97,9 83,9 2,27 

AM-19 45,3 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 97,9 83,9 2,77 

Média 45,3 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 97,9 83,9 2,85 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.21 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 14 dias e 

remoldados, sendo novamente rompidos com mais 14 dias 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-20 45,0 16,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 95,1 85,4 2,27 

AM-21 47,6 19,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,3 96,6 87,2 2,77 

AM-22 47,0 17,3 100,0 100,0 99,8 99,7 99,1 96,4 88,4 3,21 

Média 46,5 17,6 100,0 100,0 99,9 99,8 99,3 96,0 87,0 2,75 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.22 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 14 

dias 

Registro 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) Resistência à 

compressão 

simples (kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-23 43,3 13,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 95,8 86,8 3,07 

AM-24 45,4 17,2 100,0 100,0 100,0 99,9 99,2 96,0 87,5 2,96 

AM-25 44,0 12,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 96,4 85,2 3,10 

Média 44,2 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 96,0 86,5 3,04 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.11 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.20 a 4.22 

- 3,5% + 6,7% 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009). 

Figura 4.12 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/307 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.20 a 

4.22 

 

A partir dos resultados apresentados às Tabelas 4.20 a 4.22, nota-se que: 

 

r) A perda de resistência à compressão simples após a remoldagem dos corpos de 

prova foi de 3,5%; 

 

s) O ensaio de determinação da granulometria das amostras AM-20, AM-21 e AM-

22 indicam que o material, após rompimento e remoldagem passa a ter uma 

granulometria mais fina, pois o percentual de material passante na peneira #200 

aumenta em 3,7%; 

 

t) Os limites de Atterberg sofreram aumento percentual, ao se comparar os 

resultados obtidos com as amostras que foram moldadas e rompidas e as 

amostras que foram remoldadas e novamente rompidas. Este aumento foi de 

2,6% no limite de liquidez e de 9,3% no índice de plasticidade; 

 

u) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

14 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 14 dias tiveram um 

+ 3,7% 

+ 2,6% 

+ 9,3% 

+ 3,1% 

- 2,4% 

- 11,2% 
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acréscimo quanto à resistência à compressão simples de 6,7% ao obtido nos 

corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 14 

dias; 

 

v) O ensaio de determinação da granulometria das amostras AM-23, AM-24 e AM-

25 indicam que o material, após ensacamento e moldagem dos corpos de prova, 

passa a ter uma granulometria mais fina, bastante semelhante ao ocorrido com as 

amostras AM-20, AM-21 e AM-22, pois o percentual de material passante na 

peneira #200 aumenta em 3,1%; 

 

w) Os limites de Atterberg sofreram redução percentual, ao se comparar os 

resultados obtidos com as amostras que foram ensacadas e moldadas e as 

amostras que foram moldadas inicialmente. Esta redução foi de 2,4% no limite 

de liquidez e de 11,2% no índice de plasticidade; 

 

 

4.3 TERCEIRA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

 

Os ensaios de caracterização do material antes da adição de cal ou cimento mostraram 

que as amostras coletadas na MG/214 se tratavam de um solo A-7-5, de acordo com a 

classificação TRB, e que têm grande parcela de minerais argilosos na sua composição, 

visto que em média 88,1% da sua composição é de material com diâmetro inferior a 

0,074 mm e há um limite de liquidez em média superior a 49% e índice de plasticidade 

médio superior a 18,0 %, conforme consta da tabela abaixo. Cabe apenas a consideração 

de que, como não foram feitos os ensaios de granulometria por sedimentação das 

amostras, a suposição de que há uma maior parcela de material argiloso que siltoso 

neste material não retido na #200 se dá pelo comportamento quanto aos limites de 

Atterberg.  
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Tabela 4.23 – Caracterização do solo da MG/214 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-1 221 50,7 18,4 100,0 100,0 100,0 99,4 97,9 93,7 87,5 14 A-7-5 

AM-2 221 46,4 14,7 100,0 100,0 100,0 99,7 98,0 94,0 86,8 11 A-7-5 

AM-3 221 51,7 23,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 95,1 90,1 16 A-7-6 

Média  49,6 18,7 100,0 100,0 100,0 99,7 98,3 94,3 88,1   

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.13 – Gráfico da granulometria do solo da MG/214 – sem adição de cal 

 

Conforme já citado, não foram feitos ensaios MCT, mas pode-se supor que tal material 

não tem característica laterítica, ou se houver esta característica, ela influencia muito 

pouco na resistência do solo,  devido aos resultados de ISC obtidos, que mostram que as 

amostras não ultrapassaram 21%, mesmo ao se impor uma compactação com 29 golpes, 

ou seja, ao se compactar a amostra com a energia do proctor intermediário. Essa 

suposição é baseada apenas na verificação de que estes resultados de ISC obtidos não 

são elevados, ao se comparar com resultados considerados como tradicionais para solos 
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finos, ao se aplicar tal energia a eles. Em momento algum está sendo considerada a 

possibilidade de se criar uma relação entre ensaios MCT e ISC. Caso os ensaios MCT 

tivessem sido considerados, haveria a certeza de que o material seria classificado como 

laterítico ou não, independente dos resultados de ISC deste solo. A Tabela 4.24 inserida 

apresenta isto. 

 

Tabela 4.24 – Compactação, ISC e Resistência à compressão Simples do solo da 

MG/307 

Registro Estaca 
Nº de 

golpes 

w ótima 

(%) 

Densidade 

(kg/m3) 

Expansão 

(%) 
ISC (%) 

Resistência à 

Compressão 

Simples (kgf/cm
2
) 

AM-4 221 13 21,0 1.605 0,72 18,0 2,352 

AM-5 221 29 20,4 1.704 0,04 21,9  

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Após esta caracterização do material, houve a adição de 2% de cal ao material coletado 

na MG-214, desta vez sem a obrigatoriedade de se atingir 60% de ISC na mistura, visto 

que a necessidade agora seria comparar os resultados com compressão simples. 

 

Os resultados de caracterização mostram que houve redução da plasticidade de forma 

considerável, e aumento do diâmetro das partículas finas, fato este visível nos resultados 

de granulometria, quanto ao passado na peneira #200 (material de diâmetro inferior a 

0,074 mm). Este fato fez com que o material, após mistura possa ser classificado como 

solo A-6, pelo TRB. A Tabela 4.25 mostra estes resultados. 

 

Tabela 4.25 – Caracterização do solo da MG/214 com adição de 2% de cal 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-6 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 92,6 60,7 6 A-6 

AM-7 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 92,4 65,7 8 A-6 

AM-8 221 38,6 13,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 94,8 79,8 9 A-6 

Média  37,8 13,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 93,3 68,7   

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Da verificação entre as Tabelas 4.23 e 4.25, nota-se que houve redução de 

aproximadamente 24,0% no limite de liquidez, 27,9% no índice de plasticidade, 

aumento de 0,3% no percentual de material passado na #4, aumento de 1,11% no 

percentual de material passado na #10, redução de 1,06% no percentual de material 

passado na #40 e redução de 22,1% no percentual de material passado na #200. Estas 

variações ocorridas no material que passa nas peneiras #4, #10 e #40 não são 

significativas, podendo ser consideradas como variações normais de ensaios. Já as 

variações ocorridas nos limites de plasticidade, liquidez e percentual passante na #200 

são significativos, e atingem exatamente a fração argila do solo, indicando de forma 

indireta a existência de reações entre solo e cal, que se traduzem no aumento do 

diâmetro dos grãos finos, devido à aproximação entre as partículas, originadas das 

reações eletroquímicas ocorridas. 

 

Em termos de resistência do solo, após a mistura com cal, ocorreram as seguintes 

alterações, vivíveis na Tabela 4.26: 

 

Tabela 4.26 – Compactação e ISC do solo da MG/214 com adição de 2% de cal 

Registro Estaca 
Nº de 

golpes 

w ótima 

(%) 

Densidade 

(kg/m3) 

Expansão 

(%) 
ISC (%) 

AM-9 221 29 20,4 1.865 0,00 45,8 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

As diferenças mais significativas se deram no aumento de 9,5% na densidade máxima 

do solo compactado, redução total da expansão e ganho de resistência – ISC da ordem 

de 109,0%. 

 

 Após esta etapa, procedeu-se a mistura do solo coletado na estaca 221 da MG-214 com 

2% de cimento, e houve novamente alteração na caracterização do material, apresentada 

na Tabela 4.27: 
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Tabela 4.27 –Caracterização do solo da MG/214 com adição de 2% de cimento 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-10 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 95,4 79,5 9 A-6 

AM-11 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 93,6 78,7 10 A-6 

Média  37,4 13,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 94,5 79,1   

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

 

Da verificação entre as tabelas 4.23 e 4.27, nota-se que houve redução de 

aproximadamente 24,0% no limite de liquidez, 27,2% no índice de plasticidade, 

aumento de 0,3% no percentual de material passado na #4, aumento de 0,91% no 

percentual de material passado na #10, aumento de 0,21% no percentual de material 

passado na #40 e redução de 10,2% no percentual de material passado na #200. Estas 

variações ocorridas no material que passa nas peneiras #4, #10 e #40 não são 

significativas, podendo ser consideradas como variações normais de ensaios. 

 

 

Já as variações ocorridas nos limites de plasticidade, liquidez e percentual passante na 

#200 são significativos, e atingem exatamente a fração fina do solo, indicando de forma 

indireta a existência de reações entre solo e cimento, que se traduzem no aumento do 

diâmetro dos grãos finos, devido à formação de rede cristalina entre as partículas, 

originadas das reações eletroquímicas ocorridas. 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Granulometria

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

Diâmetro das particulas

%
 p

a
s
s
a
n

d
o Solo com 2% de cal

Solo com 2% de

cimento

Solo sem mistura

#200 #40 #10 #4 3/8"

1"#200 #40 #10 #4 3/8" 2"

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.14 – Gráfico da granulometria do solo da MG/214 – Solo sem mistura, solo 

com adição de 2% de cal e solo com adição de 2% de cimento 

 

A figura 4.14 apresentada sintetiza as variações ocorridas na granulometria dos solos da 

MG/214 após a adição de 2% de cal e 2% de cimento. 

 

Não foram feitos ensaios de compactação e ISC do material após a adição de 2% de 

cimento. 

 

Concluída esta etapa, passou-se ao estudo da variação de resistência à compressão 

simples após a recompactação das amostras, durante um período de tempo que variava 

de 24 horas, 3 dias e 7 dias, com amostras que sofreram adição de 2% de cal e com 

amostras que sofreram adição de 2% de cimento. 

 

4.3.1 ENSAIOS I - ROMPIMENTO DE 24 HORAS 

 

Nas tabelas 4.28 a 4.30 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 24 horas. Já nas tabelas 4.31 e 

4.32 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as amostras após a adição de 

2% de cimento e rompidos após 24 horas. 
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Tabela 4.28 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 24 horas da 

moldagem 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-6 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 92,6 60,7 6 A-6 2,687 

AM-7 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 92,4 65,7 8 A-6 2,687 

AM-8 221 38,6 13,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 94,8 79,8 9 A-6 3,653 

Média  37,8 13,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 93,3 68,7   3,009 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.29 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 24 horas e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 

24 horas 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-12 221 42,2 16,1 100,0 100,0 100,0 99,5 98,2 93,2 72,2 10 
A-7-

6 
3,010 

AM-13 221 40,1 14,4 100,0 100,0 100,0 99,6 98,1 93,1 71,5 9 A-6 2,463 

Média  41,2 15,3 100,0 100,0 100,0 99,6 98,2 93,2 71,9   2,737 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.30 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 24 

horas 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-14 221 37,9 14,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 94,9 72,2 9 A-6 2,712 

AM-15 221 39,8 15,6 100,0 100,0 100,0 99,9 98,6 94,7 73,3 10 A-6 3,265 

AM-16 221 40,6 15,5 100,0 100,0 100,0 99,6 98,4 94,7 74,4 10 
A-7-

6 
3,127 

Média  39,4 15,0 100,0 100,0 100,0 99,8 98,4 94,8 73,3   3,035 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.31 – Amostras com adição de 2% de cimento – rompimento após 24 horas da 

moldagem 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm2) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-17 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 95,4 79,5 9 A-6 3,044 

AM-18 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 93,6 78,7 10 A-6 3,238 

AM-19 221            3,653 

Média  37,4 13,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 94,5 79,1   3,312 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.32 – Amostras com adição de 2% de cimento – cp’s rompidos após 24 horas e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 

24 horas 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm2) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-20 221 38,3 13,1 100,0 100,0 100,0 99,2 97,0 90,9 44,1 3 A-6 3,266 

AM-21 221 37,6 11,3 100,0 100,0 99,7 99,7 96,9 87,9 39,7 1 A-6 3,349 

Média  38,0 12,2 100,0 100,0 99,9 99,5 97,0 89,4 41,9   3,308 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Rompimento com 24 horas
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.15 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/214 com cal e cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.28 a 4.32 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.16 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.28 a 

4.30 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.17 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.31 

a 4.32 

+ 4,7% + 6,7% 

+ 4,2% 

+ 13,3% 

+ 9,0% 

+ 11,1% 

- 47,0% 
+ 1,6% 

- 10,3% 

WL 

WL 



 

73 

 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 4.28 a 4.33, nota-se que: 

 

x) Os corpos de prova com adição de 2% de cimento tiveram resultados de 

resistência à compressão simples superiores aos corpos de prova com adição de 

2% de cal  (10,0 % ao se comparar o corpos de prova moldados e rompidos com 

24 horas e 9,1% ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de 

cimento rompidos com 24 horas com os corpos de prova com adição de 2% de 

cal que ficaram ensacados para serem moldados e rompidos com 24 horas); 

y) A perda de resistência após a remoldagem dos corpos de prova foi de 20,9% no 

caso dos corpos de prova com adição de 2% de cal e de 1,2% no caso dos corpos 

de prova com adição de 2% de cimento; 

 

z) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

24 horas, para posterior moldagem e rompimento após mais 24 horas tiveram 

uma resistência à compressão simples superior em 0,9% ao obtido nos corpos de 

prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 24 horas; 

 

aa)  Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 24 

horas e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos após 

remoldagem, verifica-se que a plasticidade aumentou (9,0% quanto ao limite de 

liquidez e 13,3% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 4,7%. 

Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.29, verifica-se que durante o 

processo de remoldagem há uma perda de ligações eletroquímicas, quando é 

feita a comparação entre as variações de limites de Atterberg e % passado na 

#200 entre os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 24 horas 

e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos após remoldagem com 

os corpos de prova do material argiloso sem mistura; 

 

bb) Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 24 

horas e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 24 horas após seu 

ensacamento, verifica-se que a plasticidade aumentou (4,2% quanto ao limite de 
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liquidez e 11,1% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 6,7%. 

Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.30., verifica-se que o 

processo de ensacamento da mistura, quando esta fica em repouso por 24 horas, 

sem compactação, há uma perda de ligações eletroquímicas, quando é feita a 

comparação entre as variações de limites de Atterberg e % passado na #200, 

entre os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 24 horas e os 

corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos após ensacamento por 24 

horas, com os corpos de prova do material argiloso sem mistura; 

 

cc) Em ambas as situações descritas nos itens aa e bb, os resultados de limites de 

Atterberg e % passado na #200 indicam que ocorre uma perda de ligações 

eletroquímicas, devido à provável ruptura das ligações e posterior rearranjo das 

mesmas ao sofrerem nova compactação. Isso é visível pela menor redução dos 

limites de Atterberg e maior percentual de material passado na #200; 

 

dd) Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos com 

24 horas e os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos após 

remoldagem, verifica-se que houve redução de plasticidade (1,6% de aumento 

quanto ao limite de liquidez e redução de 10,3% quanto ao índice de 

plasticidade) e a quantidade percentual de material passante na #200, ou seja, a 

fração argila + silte reduziu em 47,0%. Considerando-se os resultados contidos 

na Tabela 4.32, verifica-se que durante o processo de remoldagem há uma 

grande redução do material passado na #200 e há redução da plasticidade, 

quando é feita a comparação entre as variações de limites de atterberg e % 

passado na #200 entre os corpos de prova com adição de 2% de cimento 

rompidos com 24 horas e os corpos de prova com adição de 2% de cimento 

rompidos após remoldagem com os corpos de prova do material argiloso sem 

mistura; 
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4.3.2 ENSAIOS II - ROMPIMENTO DE 3 DIAS 

 

 

Nas tabelas 4.33 a 4.35 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 3 dias. Já nas tabelas 4.36 e 4.37 

são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as amostras após a adição de 2% 

de cimento e rompidos após 3 dias. 

 

Tabela 4.33 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 3 dias da 

moldagem 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-22 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 92,6 60,7 6 A-6 3,459 

AM-23 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 92,4 65,7 8 A-6 3,625 

AM-24 221 38,6 13,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 94,8 79,8 9 A-6 4,840 

Média  37,8 13,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 93,3 68,7   3,974 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.34 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 3 dias e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 3 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-25 221 38,7 13,5 100,0 100,0 100,0 98,7 96,8 92,0 68,9 8 A-7-6 2,878 

AM-26 221 40,1 15,8 100,0 100,0 99,7 98,9 97,5 93,6 72,6 10 A-6 3,376 

Média  39,4 14,7 100,0 100,0 99,9 98,8 97,2 92,8 70,8   3,127 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.35 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 3 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm2) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-27 221 40,0 14,7 100,0 100,0 100,0 99,4 98,1 93,8 69,1 9 A-6 2,629 

AM-28 221 40,9 16,3 100,0 100,0 100,0 99,8 98,5 94,3 71,5 10 
A-7-

6 
3,044 

AM-29 221 39,5 14,3 100,0 100,0 100,0 99,8 98,4 94,7 70,9 9 A-6 2,214 

Média  40,1 15,1 100,0 100,0 100,0 99,5 98,3 94,3 70,5   2,629 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.36 – Amostras com adição de 2% de cimento – rompimento após 3 dias da 

moldagem 

Registro Est. 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência à 

Compressão 

Simples (kgf/ 

cm2) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-30 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 95,4 79,5 9 A-6 5,756 

AM-31 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 93,6 78,7 10 A-6 6,365 

AM-32 221            5,950 

Média  37,4 13,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 94,5 79,1   6,024 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.37 – Amostras com adição de 2% de cimento – cp’s rompidos após 3 dias e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 3 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-33 221 40,2 15,5 100,0 100,0 100,0 99,6 98,4 94,2 73,1 10 A-6 3,874 

AM-34 221 39,4 14,3 100,0 100,0 100,0 99,8 98,6 94,6 73,2 9 A-6 3,378 

Média  39,8 14,9 100,0 100,0 100,0 99,7 98,5 94,4 73,2   3,626 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 



 

77 

 

Rompimento com 3 dias
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.18 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/214 com cal e cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.33 a 4.37 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.19 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.33 a 

4.35 
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Rompimento com 3 dias
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.20 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.36 

a 4.37 

 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 4.33 a 4.37, nota-se que: 

 

ee) Os corpos de prova com adição de 2% de cimento tiveram resultados de 

resistência à compressão simples superiores aos corpos de prova com adição de 

2% de cal (51,6 % ao se comparar o corpos de prova moldados e rompidos com 

3 dias e 129,1% ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de 

cimento rompidos com 3 dias com os corpos de prova com adição de 2% de cal 

que ficaram ensacados para serem moldados e rompidos com 3 dias); 

 

ff) A perda de resistência após a remoldagem dos corpos de prova foi de 21,3% no 

caso dos corpos de prova com adição de 2% de cal e de 39,8% no caso dos 

corpos de prova com adição de 2% de cimento; 

 

gg) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

3 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 3 dias tiveram uma 

resistência à compressão simples inferior em 15,9% ao obtido nos corpos de 

prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 3 dias; 
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hh)  Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 3 

dias e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 3 dias após 

remoldagem, verifica-se que a plasticidade aumentou (4,2% quanto ao limite de 

liquidez e 8,9% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 3,1%. 

Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.34, verifica-se que durante o 

processo de remoldagem há uma perda de ligações eletroquímicas, quando é 

feita a comparação entre as variações de limites de atterberg e % passado na 

#200 entre os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 3 dias e 

os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 3 dias após remoldagem 

com os corpos de prova do material argiloso sem mistura; 

 

ii) Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 3 

dias e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 3 dias após seu 

ensacamento, verifica-se que a plasticidade aumentou (6,1% quanto ao limite de 

liquidez e 11,9% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 2,6%. 

Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.35, verifica-se que o 

processo de ensacamento da mistura, quando esta fica em repouso por 3 dias, 

sem compactação, há uma perda de ligações eletroquímicas, quando é feita a 

comparação entre as variações de limites de atterberg e % passado na #200 entre 

os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 3 dias e os corpos de 

prova com adição de 2% de cal rompidos 3 dias após ensacamento por 3 dias 

com os corpos de prova do material argiloso sem mistura; 

 

jj) Em ambas as situações descritas nos itens hh e ii, os resultados de limites de 

atterberg e % passado na #200 indicam que ocorre uma perda de ligações 

eletroquímicas, devido à provável ruptura das ligações e posterior rearranjo das 

mesmas ao sofrerem nova compactação. Isso é visível pela menor redução dos 

limites de atterberg e maior percentual de material passado na #200; 
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kk) Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos com 

3 dias e os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos 3 dias após 

remoldagem, verifica-se que houve aumento de plasticidade (6,4% quanto ao 

limite de liquidez e 9,6% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade 

percentual de material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte reduziu 

em 7,5%. Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.37, verifica-se 

que durante o processo de remoldagem há uma redução do material passado na 

#200 e aumento da plasticidade, quando é feita a comparação entre as variações 

de limites de atterberg e % passado na #200 entre os corpos de prova com adição 

de 2% de cimento rompidos com 3 dias e os corpos de prova com adição de 2% 

de cimento rompidos 3 dias após remoldagem com os corpos de prova do 

material argiloso sem mistura; 

 

4.3.3 ENSAIOS III - ROMPIMENTO DE 7 DIAS 

 

Nas tabelas 4.38 a 4.40 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as 

amostras após a adição de 2% de cal e rompidos após 7 dias. Já nas tabelas 4.41 e 4.42 

são apresentados os resultados dos ensaios feitos com as amostras após a adição de 2% 

de cimento e rompidos após 7 dias. 

 

Tabela 4.38 – Amostras com adição de 2% de cal – rompimento após 7 dias da 

moldagem 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-35 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 92,6 60,7 6 A-6 3,404 

AM-36 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 92,4 65,7 8 A-6 3,875 

AM-37 221 38,6 13,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 94,8 79,8 9 A-6 4,013 

Média  37,8 13,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 93,3 68,7   3,764 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.39 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s rompidos após 7 dias e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 7 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-38 221 37,8 13,3 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 92,2 69,4 8 A-6 3,820 

AM-39 221 36,1 12,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 93,3 70,1 8 A-6 3,736 

Média  37,0 12,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 92,8 69,8   3,778 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.40 – Amostras com adição de 2% de cal – cp’s ensacados e rompidos após 7 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-40 221 40,3 15,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 94,8 69,1 9 A-6 2,602 

AM-41 221 38,9 16,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 94,2 71,0 10 A-6 2,768 

AM-42 221 38,6 17,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 94,1 71,6 10 A-6 3,155 

Média  39,3 16,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 94,4 70,6   2,842 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

 

Tabela 4.41 – Amostras com adição de 2% de cimento – rompimento após 7 dias da 

moldagem 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-43 221 36,3 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 95,4 79,5 9 A-6 5,120 

AM-44 221 38,5 14,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 93,6 78,7 10 A-6 5,424 

AM-45 221            6,120 

Média  37,4 13,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 94,5 79,1   5,555 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Tabela 4.42 – Amostras com adição de 2% de cimento – cp’s rompidos após 7 dias e 

remoldados com os mesmos teores de umidade, sendo novamente rompidos com mais 7 

dias 

Registro Estaca 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

Granulometria (% passando) 

IG TRB 

Resistência 

à 

Compressão 

Simples 

(kgf/cm
2
) 

2” 1” 3/8” #4 #10 #40 #200 

50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,074 

AM-46 221 34,7 10,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,9 30,7 0 A-2-6 3,598 

AM-47 221 35,1 12,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 93,3 35,5 1 A-2-6 3,127 

Média  34,9 11,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 91,6 33,1   3,363 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.21 – Gráfico da variação da Resistência à compressão simples das amostras do 

solo da MG/214 com cal e cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.38 a 4.42 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.22 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cal, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.38 a 

4.40 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 4.23 – Gráfico da variação dos limites de Atterberg e % passado na # 200 das 

amostras do solo da MG/214 com cimento, nas situações apresentadas nas Tabelas 4.41 

a 4.42 

 

A partir dos resultados apresentados às Tabelas 4.38 a 4,42, nota-se que: 
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ll) Os corpos de prova com adição de 2% de cimento tiveram resultados de 

resistência à compressão simples superiores aos corpos de prova com adição de 

2% de cal (47,6 % ao se comparar o corpos de prova moldados e rompidos com 

24 horas e 95,5% ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de 

cimento rompidos com 7 dias com os corpos de prova com adição de 2% de cal 

que ficaram ensacados para serem moldados e rompidos com 7 dias); 

 

mm) Houve ganho de resistência após a remoldagem dos corpos de prova (0,4%), no 

caso dos corpos de prova com adição de 2% de cal e queda de 39,5% no caso 

dos corpos de prova com adição de 2% de cimento; 

 

nn) Os corpos de prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram ensacados por 

7 dias, para posterior moldagem e rompimento após mais 7 dias tiveram uma 

resistência à compressão simples inferior em 24,5% ao obtido nos corpos de 

prova que sofreram mistura com 2% de cal e foram rompidos após 7 dias; 

 

oo)  Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 7 

dias e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 7 dias após 

remoldagem, verifica-se que a plasticidade diminuiu (2,1% quanto ao limite de 

liquidez e 5,9% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 1,6%. 

Considerando-se os resultados contidos na tabela 4.39, verifica-se que durante o 

processo de remoldagem há uma possível perda de ligações eletroquímicas, 

quando é feita a comparação entre o % passado na #200 entre os corpos de prova 

com adição de 2% de cal rompidos com 7 dias e os corpos de prova com adição 

de 2% de cal rompidos 7 dias após remoldagem com os corpos de prova do 

material argiloso sem mistura. As variações de limites de Atterberg indicam que 

no rearranjo das partículas nas novas reações após a recompactação do material, 

as reações se mantiveram, ou foram ampliadas, devido à redução ocorrida; 

 

pp) Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 7 

dias e os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 7 dias após seu 
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ensacamento, verifica-se que a plasticidade aumentou (4,0% quanto ao limite de 

liquidez e 20,0% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de 

material passante na #200, ou seja, a fração argila + silte aumentou em 2,8%. 

Considerando-se os resultados contidos na Tabela 4.40, verifica-se que o 

processo de ensacamento da mistura, quando esta fica em repouso por 7 dias, 

sem compactação, há uma perda de ligações eletroquímicas, quando é feita a 

comparação entre as variações de limites de Atterberg e % passado na #200 

entre os corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos com 3 dias e os 

corpos de prova com adição de 2% de cal rompidos 7 dias após ensacamento por 

7 dias com os corpos de prova do material argiloso sem mistura; 

 

qq) Em ambas as situações descritas nos itens oo e pp, os resultados de limites de 

atterberg e % passado na #200 indicam que ocorre uma perda de ligações 

eletroquímicas, devido à provável ruptura das ligações e posterior rearranjo das 

mesmas ao sofrerem nova compactação. Nesse caso houve maior redução dos 

limites de atterberg e maior percentual de material passado na #200, o que pode 

sugerir maior eficiência no rearranjo das partículas após o rompimento das 

ligações iniciais. Mas ainda assim, o resultado mostra que há novas reações 

ocorrendo, não sendo portanto o material inerte após ruptura; 

 

Ao se comparar os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos com 7 dias 

e os corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos 7 dias após remoldagem, 

verifica-se que houve redução de plasticidade (6,7% quanto ao limite de liquidez e 

12,5% quanto ao índice de plasticidade) e a quantidade percentual de material passante 

na #200, ou seja, a fração argila + silte reduziu em 58,2%. Considerando-se os 

resultados contidos na Tabela 4.42, verifica-se que durante o processo de remoldagem 

há uma redução no valor da plasticidade do material passado na #200, quando é feita a 

comparação entre as variações de limites de Atterberg e % passado na #200 entre os 

corpos de prova com adição de 2% de cimento rompidos com 7 diass e os corpos de 

prova com adição de 2% de cimento rompidos 7 dias após remoldagem com os corpos 

de prova do material argiloso sem mistura; 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 PRIMEIRA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

O solo proveniente da MG/307, utilizado nesta sequência de ensaios, tem em sua 

composição, grande parcela de minerais argilosos, visto que em média 83,6% da sua 

composição é de material com diâmetro inferior a 0,074 mm e há um limite de liquidez 

em média superior a 45% e índice de plasticidade médio superior a 15,0 %. O seu 

comportamento, ao se verificar os resultados dos ensaios de ISC após a mistura com 2% 

de cal, confirma esta teoria. 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 5.1 – Gráfico da variação de ISC do solo sem adição com cal e após adição de 

2% de cal, nas energias de compactação consideradas. 

 

O ganho de capacidade de carga, como mostrado no gráfico da figura 5.1, indica a 

reatividade elevada do material com diâmetro inferior a 0,074 mm presente na amostra, 
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face à presença de cal. Mesmo não tendo sido feitos ensaios de granulometria por 

sedimentação, mas ao se verificar o comportamento das amostras frente aos limites de 

Atterberg e a resposta das amostras aos ensaios de ISC, verifica-se que a composição 

desta fração fina do solo é formada predominantemente de material argiloso, e devido 

aos índices apresentados, muito provavelmente esta argila pode ter leves características 

lateríticas, podendo ter, em sua composição, íons de ferro associados ou mesmo 

alumínio. 

 

Desta forma, durante a fase de troca de íons e floculação, a atração entre as moléculas é 

mais forte, devido à presença de íons de ferro, e a floculação se torna mais efetiva, 

gerando flocos mais densos, mais próximos. Este fato torna as partículas mais próximas, 

criando uma solidificação maior entre as partículas, que gera aumento de resistência do 

solo, sendo os resultados de resistência à compressão simples e ISC seu resultado mais 

visível. Em tese, quanto mais forte esta atração, mais difícil será romper isto quando 

solicitado, e mais traumática a reacomodação de suas partículas após rompimento e 

posterior remoldagem. As séries de ensaios apresentadas indicam este comportamento. 

 

Cabe aqui considerar que o teor de cal adicionado ao solo ultrapassa a condição 

proposta para o início dos trabalhos, mas, conforme já citado, se fosse utilizado um teor 

menor que 2% para adição de cal ao solo, muito provavelmente a mistura se tornaria 

inexequível, pois haveria a possibilidade de surgimento de pontos na amostra sem 

mistura efetiva de cal com solo, o que levaria a desempenho insuficiente da mesma. 

Talvez, nos casos práticos de adoção de usinas de mistura de solo que dosem as 

quantidades em peso dos materiais, de forma controlada, seja possível utilizar teores 

menores, mas isto não seria possível neste trabalho. Como o processo de misturação de 

solo, cal e água é feito de forma manual, no laboratório utilizado, teores muito baixos de 

cal poderiam ter sido utilizados com sucesso, mas a repetição dos mesmos em 

condições reais, de campo podem gerar misturas insuficientes, o que inviabilizaria os 

ensaios, por impossibilidade de se repetir os resultados obtidos em laboratório. 

 

Desta forma, adotou-se 2% para o teor de cal utilizada e, de acordo com a proposta feita 

para este trabalho, na primeira sequência de ensaios foi abordada apenas a variação do 
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ISC das amostras, sem correção de umidade durante a remoldagem dos corpos de prova 

ou mesmo durante a moldagem dos corpos de prova que foram ensacados após mistura. 

Os ensaios realizados mostram que há perdas de resistência, medidas pela variação do 

ISC, muito mais significativas nos corpos de prova que foram rompidos e novamente 

remoldados, do que nos corpos de prova que foram ensacados, moldados e rompidos, 

após este período de “descanso” da amostra. 

 

Após analisar mais diretamente os ensaios, verifica-se que as amostras que foram 

rompidas e re-moldadas não sofreram correção de umidade para sua remoldagem, sendo 

então, invariavelmente, re-moldadas com uma umidade abaixo da umidade considerada 

como ótima, pois há perdas de umidade para o meio ambiente durante o processo de 

ruptura dos corpos de prova, que não foram mensuradas neste trabalho. 

 

Já as amostras que foram misturadas, e deixadas em descanso ensacadas, sem que 

houvesse, em tese, perda de umidade das amostras durante o período de cura, tiveram 

pouca redução de resistência. Ao verificar as umidades de compactação das amostras, 

verificou-se que as umidades utilizadas estavam próximas das umidades definidas como 

ótimas para a compactação, e então, bastante próximas das adotadas quando da mistura 

e ensacamento das amostras, o que mostra que durante este processo, as amostras não 

perderam umidade. 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 5.2 – Gráfico da variação de ISC das séries de ensaios com o tempo. 

 



 

89 

 

Isto posto, depreende-se que a umidade de compactação é um fator preponderante para a 

compactação de misturas de solo com adição de cal, e que a correção de umidade das 

amostras re-moldadas deve ocorrer para que seja possível comparar realmente 

resultados com procedimento executivo semelhante. 

 

Também verifica-se que a manutenção da umidade nas amostras ensacadas ocorre e é 

benéfica para o comportamento da mistura. Mesmo que ocorram reações no solo 

ensacado, a não imposição de compactação a esse solo, durante o período de descanso 

da amostra não gera perda de umidade, e isso reflete no fato de não haver perda do meio 

onde ocorrerão as reações entre solo e cal, ou seja, não haverá perda de umidade de 

compactação. 

 

O comportamento do solo ensacado mostra que devem ocorrer reações entre o solo e a 

cal durante esse período, em conformidade com o pensamento técnico vigente, mas que 

elas são reversíveis, pois, ao se realizar a homogeneização do solo, quando da 

moldagem dos corpos de prova, as ligações que porventura possam ter ocorrido entre as 

partículas do solo e a cal são desfeitas parcialmente, e após a moldagem dos corpos de 

prova, ao submetê-los a esforços de ruptura, seus resultados são semelhantes aos 

obtidos durante a moldagem convencional, indicando a existência de um novo rearranjo 

entre partículas, de forma a resistir a estes esforços. 

 

Talvez o possível comportamento laterítico do solo utilizado possa influenciar 

positivamente este processo, na medida em que íons de ferro se associam à cal, gerando 

ligações mais fortes, que não são demolidas quando se mistura e molda corpos de prova 

oriundos deste material ensacado, mas a resposta somente poderá ocorrer após toda a 

seqüência de ensaios efetuada. Cabe lembrar que pode haver também íons de alumínio 

no solo, que ao entrar em contato com o a cal, podem atuar como catalisadores da 

reação, tornando o solo resultante mais resistente. 

 

Quanto ao aumento de resistência medido pela variação do ISC, ocorrido entre os 

ensaios do 1º e do 3º dia, isto se explica pela ação das reações de floculação e 

cimentação pozolânica que ocorrem neste intervalo, e que são superiores à perda 
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causada pela saturação dos corpos de prova, quanto aos resultados de ISC 

 

A variação dos ensaios ocorrida entre os ensaios do 3º e do 14º dia, para todas as séries 

de ensaios somente pode ser explicada por um fator externo não mensurado neste 

trabalho, que influenciou a todos de forma uniforme, pois apenas houve redução dos 

resultados, mas o comportamento se mostrou semelhante entre as amostras ensaiadas 

para cada idade. Talvez a imersão por um prazo superior aos 3 dias possa ter gerado 

essa queda. 

 

Então, de uma forma geral, houve redução na resistência das amostras, avaliada pela 

variação do ISC entre as amostras estudadas (moldadas inicialmente, re-moldadas após 

rompimento e moldadas após ensacamento), tendo sido maiores as diferenças entre o 1º 

e o 2º caso citado, mas que provavelmente a falta de controle quanto à umidade de 

compactação, pois não foi feita a correção da umidade, pode ter influenciado 

negativamente o processo. 

 

 

5.2 SEGUNDA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

 

Nesta etapa, foi utilizado o mesmo material já usado na primeira etapa, apenas 

considerando-se os ensaios de resistência à compressão simples, utilizando-se como 

anteriormente, um teor de 2% de cal. Os resultados mostraram que, ao se comparar os 

rompimentos feitos nos intervalos de 24 horas, 3 dias e 14 dias após efetuada a mistura, 

a resistência à compressão simples dos corpos de prova foi decrescendo com o passar 

do tempo, variando conforme consta no gráfico da figura 5.3. 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009) 

Figura 5.3 – Gráfico da variação da resistência. à compressão simples das séries de 

ensaios com o tempo. 

 

Ao analisar os resultados, verifica-se que houve anomalias quanto ao processo de cura 

utilizado, pois não é possível que com o passar do tempo a resistência caia, visto que as 

reações elétricas que deveriam ocorrer entre o solo e a cal tendem a aumentar com o 

passar do tempo, refletindo em aumento da resistência do conjunto solo+cal+água. 

Talvez uma explicação plausível possa ser a formação de minerais durante o processo, 

que podem trazer esta redução de resistência, mas esta certeza só é possível a partir da 

execução de ensaios de cristalografia, por exemplo, para análise mineralógica do solo. 

Mas não havia previsão de uso deste procedimento neste trabalho.   

 

A análise do problema mostrou falhas no processo de envolvimento dos corpos de prova 

com plástico para evitar perdas de umidade, o que levava a corpos de prova com prazos 

de cura mais longos perderem umidade, gerando interações deficientes entre partículas 

do solo, cal e água no interior dos corpos de prova, o levava a resultados mais baixos 

que o esperado. Este processo de envelopamento foi corrigido para a terceira etapa (essa 

etapa só foi necessária devido a estes problemas encontrados). Mas mesmo assim, os 

resultados obtidos serão analisados, pois o comportamento das amostras, ao serem 

comparadas nas mesmas idades de cura, permitem uma avaliação da recuperação da 

resistência após rompimento da estrutura original obtida após a moldagem inicial. 
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Cabe apenas observar que este problema verificado no procedimento de envelopamento 

dos corpos de prova não foi verificado na 1ª etapa porque foram feitos basicamente 

ensaios de ISC, e não ensaios de resistência à compressão simples. 

 

Antes de passar à análise dos ensaios, cabem algumas considerações a respeito das 

reações elétricas entre as partículas de solo e a cal, com troca de íons, que se traduzem 

num aumento de resistência do solo, sendo os resultados de resistência à compressão 

simples e ISC sua principal vitrine. Numa análise mais profunda, verifica-se que ao se 

adicionar cal num solo argiloso, de uma forma geral ocorrem alterações no solo, tais 

como redução dos limites de Atterberg e redução da fração do solo que passa na peneira 

#200, quando se procede o ensaio de granulometria por peneiramento do solo sem 

mistura e após a mistura com 2% de cal.  

 

Ao analisar o comportamento dos corpos de prova rompidos após 24 horas da 

moldagem (Tabelas 4.14 a 4.16 e figura 4.8), verifica-se que há aumento de resistência 

ao se remoldar a amostra, fato este pouco coerente com o comportamento das outras 

amostras já ensaiadas na primeira etapa. Como a comparação agora não é feita com 

ensaios de ISC, verifica-se que há influência excessiva da umidade no comportamento 

da estrutura, pois foi este o único fator que poderia sofrer alteração entre a moldagem 

inicial e a remoldagem, fruto do processo de ensacamento para se impedir a perda de 

umidade.  

 

De início chegou-se a cogitar que haveria a possibilidade de ocorrer um rearranjo 

estrutural das amostras quando da remoldagem, gerando um acréscimo de resistência 

devido a um realinhamento das partículas quando da reação com a cal. Mas a análise do 

resultado da amostra que foi ensacada, posta em repouso e moldada após 24 horas 

dirimiu qualquer dúvida, pois houve controle maior da umidade da amostra, e seu 

resultado foi bastante inferior aos obtidos inicialmente na moldagem dos corpos de 

prova e na remoldagem. Os resultados posteriores indicaram que a variação dos 

resultados se devia a erros quanto ao processo de cura com o passar do tempo. 

 

Cabe aqui lembrar que o procedimento para se embalar os corpos de prova e colocá-los 
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numa câmara úmida não está descrito em nenhum procedimento de ensaio que se 

enquadrasse neste trabalho, e então foi desenvolvido durante a pesquisa, visando repetir 

o mais fielmente possível a condição existente no campo, onde não existe câmara 

úmida, e a única possibilidade de se manter a umidade inicial, sem que seja feita adição 

de água posteriormente à evaporação é espalhando uma lona sobre o material de forma a 

impedir a evaporação da água contida nele. 

 

Desta forma, no tocante aos ensaios analisados com período de cura de 24 horas, houve 

muita distorção dos ensaios, não permitindo a análise do acontecimento. 

 

Quando se analisa os resultados de 3 dias de cura (Tabelas 4.17 a 4.19 e figura 4.9), 

verifica-se que não há quase variação de resistência à compressão simples entre os 

corpos de prova moldados e os remoldados, ocorrendo uma queda pouco significativa. 

Essa redução pode ser creditada ao “afinamento” da curva granulométrica ocorrida entre 

a moldagem e a remoldagem dos corpos de prova, o que indica a redução da floculação 

entre as partículas, ou mesmo uma orientação mais dispersa entre os flocos gerados 

pelas reações entre cal, solo e água, visto que houve redução de limites de Atterberg, o 

que indica a ocorrência das reações. 

 

Quanto ao material ensacado para posterior moldagem, houve um comportamento muito 

semelhante ao corpo de prova remoldado no tocante à granulometria e limites, embora 

tenha ocorrido uma maior resistência à compressão simples. Esses resultados mostram 

que pode ter havido um rearranjo interno da estrutura mais próxima da estrutura 

floculada, o que explicaria o resultado obtido. 

 

Quando se analisa os resultados de 14 dias de cura (Tabelas 4.20 a 4.22 e figura 4.11), 

verifica-se que não há quase variação de resistência à compressão simples entre os 

corpos de prova moldados e os remoldados, ocorrendo uma queda pouco significativa. 

Essa redução pode ser creditada ao “afinamento” da curva granulométrica ocorrida entre 

a moldagem e a remoldagem dos corpos de prova, o que indica a redução da floculação 

entre as partículas, visto que houve aumento dos limites de Atterberg, o que indica a 

redução na ocorrência das reações. 
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Quanto ao material ensacado para posterior moldagem, houve um comportamento muito 

semelhante ao corpo de prova remoldado no tocante à granulometria, embora tenha 

ocorrido uma maior resistência à compressão simples e redução de limites. Esses 

resultados mostram que pode ter havido um rearranjo interno da estrutura mais próxima 

da estrutura floculada, o que explicaria o resultado obtido. 

 

5.3 TERCEIRA SEQUÊNCIA DE ENSAIOS 

 

Mesmo em se tratando de um solo argiloso, como o ensaiado, proveniente da estaca 221 

da rodovia MG-214, os resultados de resistência à compressão simples ao se realizar 

uma mistura com teores idênticos de cimento e cal, serão maiores na mistura com 

cimento, sendo crescentes de forma diretamente proporcional ao prazo de cura que for 

dado para a mistura. No caso específico deste trabalho, adotou-se 2% de teor para cal e 

cimento, e os resultados comprovaram esta tese, mostrando que nos intervalos de 24 

horas, 3 dias e 7 dias após efetuada a mistura, o resultado dos ensaios de resistência à 

compressão das misturas com 2% de cimento sempre atingiu valores mais elevados que 

o das misturas com 2% de cal.  

 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.4 – Gráfico da resistência à compressão simples sem mistura e com mistura 

com 2% de cal e 2% de cimento 
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Verificou-se também que o tempo de cura influencia de forma diretamente proporcional 

o ganho de resistência da mistura, pois houve ganho crescente de resistência com o 

incremento do tempo. Houve apenas um problema com a resistência à compressão da 

mistura após 7 dias, que se mostrou em média inferior aos resultados de 3 dias, o que 

pode ser creditado a uma falha em algum dos pontos do processo de execução destes 

ensaios, ou mesmo à formação de minerais que podem causar esta perda de resistência. 

Mas este fato não muda o resultado proposto na tese, que é o fato de que o material após 

ser misturado com iguais teores de cimento e cal, dará resultados de resistência à 

compressão superiores quando misturado com cimento. 

Variação de resistência à compressão simples

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

dias

k
g

f/
c
m

2

2 % de cimento

2% de cal

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.5 - Variação de resistência à compressão simples 

 

Tal fato ocorre devido à composição química do cimento, que gera reações químicas 

cimentantes entre as partículas, criando uma estrutura de retículo cristalino entre as 

mesmas, solidificando a estrutura. Estas reações dão mais rigidez à estrutura formada, 

pois após as reações, há a formação de um novo composto, sólido, e que não guarda 

mais as características iniciais do solo. 

 

No caso da cal, esta reação cimentante em tese irá ocorrer, mas apenas ao longo de um 

grande período de tempo. Em grande parte do tempo, ocorrem reações elétricas entre as 
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partículas de argila e as de cal, com trocas de íons apenas. Por este motivo, os resultados 

em termos de resistência à compressão simples são menores que os encontrados em 

misturas de solo e cimento. 

 

Estas reações elétricas entre as partículas de solo e a cal, com troca de íons, se traduzem 

num aumento de resistência do solo, sendo os resultados de resistência à compressão 

simples e ISC sua principal vitrine. Numa análise mais profunda, verifica-se que ao se 

adicionar cal num solo argiloso, ocorrem outras alterações no solo, tais como redução 

dos limites de Atterberg e redução da fração do solo que passa na peneira #200, quando 

se procede o ensaio de granulometria por peneiramento do solo sem mistura e após a 

mistura com 2% de cal. 

 

A plasticidade de um solo pode ser explicada de uma forma simplificada como sendo o 

intervalo que vai do limite máximo de água que um solo pode suportar antes de entrar 

num estado liquefeito até o limite mínimo de água que este solo pode suportar para que 

seja possível ser moldado a partir da aplicação de uma força externa. Pode-se considerar 

então que este intervalo de absorção de água do solo, onde é possível, a partir da 

aplicação de uma força externa, moldar formas a este solo, determinará o quão plástico 

pode ser um solo. Torna-se óbvio, a partir desta premissa, que esta plasticidade do solo 

tem relação com a capacidade do solo de reter água, sem comprometer a sua estrutura, 

ou seja, de manter suas partículas envoltas em um meio aquoso sem perder sua coesão. 

 

Ao adicionar cal a um solo, ocorre o fenômeno de floculação entre as partículas que 

compõem a fração argila do mesmo, causando uma aproximação elétrica entre as 

mesmas e a cal, que permite a existência apenas da água de adsorção entre as partículas 

de solo e cal. Esta aproximação reduz a quantidade de água que o solo suporta sem 

comprometer sua estrutura, e isto é visível nos ensaios, pois há redução significativa do 

limite de liquidez e do índice de plasticidade do solo após a adição de cal. 

 

Como há um consumo de partículas argilosas na etapa de floculação da reação entre o 

solo e a cal, verifica-se que numa mesma quantidade de solo, ocorre uma redução das 

partículas de solo fino livres, sejam elas argilosas ou siltosas, ou seja, há uma redução 
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da quantidade de solo com diâmetro inferior a 0,074 mm, traduzido no menor 

percentual passado na peneira #200, quando se realiza o ensaio de granulometria por 

peneiramento do solo com adição da cal, comparando-se com o mesmo ensaio feito com 

este solo antes desta adição. Ao mesmo tempo, há um acréscimo da fração areia fina do 

solo, traduzido por um maior percentual de material retido entre as peneiras #40 e #200 

no mesmo ensaio. 

 

Desta observação, conclui-se que um dos efeitos causados pela floculação é o de 

aumentar o diâmetro das partículas finas do solo, que reagiram eletricamente coma a cal 

e com elas mesmas, passando ao diâmetro equivalente de areia fina. Considerando a 

força destas reações, que aproximam as partículas, inclusive por terem elas reduzido a 

quantidade de água suportável pelo solo, pode-se considerar que neste momento há o 

surgimento de resistência por atrito entre estes blocos de partículas, que podem ser 

chamados de flocos, que se soma à resistência por coesão existente entre as partículas 

de solos argilosos, devido ao efeito causado por água nas argilas. 

 

Quando ocorre a adição de cimento ao solo, o efeito é semelhante, com a ocorrência 

também de redução de plasticidade e redução do material com diâmetro inferior a 

0,074mm. Há que considerar que as reações que ocorrem nesta mistura são diversas, 

mas que o resultado é semelhante. Quando o cimento reage com o solo e a água, não 

ocorre a formação de blocos de partículas argilosas (os flocos), mas uma cimentação 

das partículas finas, criando uma espécie de retículo cristalino. Não há que se falar mais 

em água em volta deste retículo, ou mesmo da possibilidade deste material suportar 

água sem se desmantelar, pois a estrutura criada é maciça, não aceitando deformações. 

Ainda há plasticidade no solo, porque diferentemente da cal, o cimento não prioriza o 

material argiloso para realizar suas reações, e solidifica partículas argilosas, siltosas, 

areia fina, enfim, qualquer material componente do solo, o que permite, em caso de 

teores de cimento que não consumam todas as partículas do solo, que ainda existam 

partículas argilosas não cimentadas. O teor utilizado neste trabalho não consumiu todas 

as partículas do solo nesta reação cimentante, o que fez com que o solo com adição de 

2% de cimento sofresse redução de plasticidade, mas não a tivesse totalmente 

eliminada. O mesmo raciocínio se faz valer para a redução do material passante na 
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peneira #200, que não foi maior que a redução sofrida após a adição de cal. 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.6  -  Gráfico da variação dos índices físicos no solo com adição de cimento e 

cal. 

 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.7  -  Gráfico da variação dos índices físicos no solo com adição de cal, 

amostras remoldadas, com o passar do tempo. 
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Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.8  -  Gráfico da variação dos índices físicos no solo com adição de cal, 

amostras rompidas após repouso, com o passar do tempo. 

 

 

 

Fonte: Laboratório de solos do DER/MG (2009)  

Figura 5.9  -  Gráfico da variação dos índices físicos no solo com adição de cimento, 

amostras remoldadas, com o passar do tempo. 
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À luz da teoria existente, que é o somatório das opiniões técnicas vigentes, o solo fino, 

como o utilizado nos ensaios, sem receber adição de cal ou cimento, ao ser rompido, 

não sofreria mudanças drásticas, pois não haveria ruptura de estrutura, sendo 

perfeitamente possível sua remoldagem e novo rompimento, sem ocorrer alterações 

significativas de resistência à compressão, ou mesmo quanto às suas características 

físicas, sendo mantidas praticamente inalterados os limites de atterberg e a sua 

distribuição granulométrica. Este mesmo raciocínio indica que este solo, ao receber 

adição de cal ou cimento, e passar por um processo de rompimento, teria total ruptura 

de estrutura, não sendo mais possível sua remoldagem, por perda total de suas 

características físicas. Neste caso, a estrutura cristalina que se formaria seria destruída, e 

o solo, completamente desfigurado, não seria capaz de resistir a novos esforços, no 

mesmo patamar anterior. 

 

Fisicamente, isto se traduziria em uma redução drástica da plasticidade, pois o material 

residual seria inerte, e a distribuição granulométrica do solo traria uma redução 

significativa do percentual de material com diâmetro menor que 0,074 mm, pois não é 

possível demolir o material cristalino gerado a partir das reações químicas de forma a 

este voltar a ter suas dimensões originais. Desta forma, ocorreria um aumento no 

diâmetro das partículas finas do solo, passando de diâmetro compatível com argila e 

silte para diâmetro compatível com areia fina. 

 

De acordo com os ensaios realizados, o solo ao ser estabilizado com cimento realmente 

se comporta desta forma, pois há reduções de até 58,0% no percentual de solo passado 

na peneira #200 (figura 4.23), e de até 39,5% na resistência à compressão simples do 

solo (figura 4.21), sendo esta queda mais acentuada à medida em que há um aumento do 

tempo de cura do solo. 

 

Já o solo ao ser misturado com cal, não obedeceu a esta tese, pois houve uma redução 

menor quanto à resistência à compressão simples para um intervalo de 1 e 3 dias (em 

torno de 20%, de acordo com as figuras 4.15 e 4.18), mas não houve redução da 

resistência para o período de 7 dias (figura 4.21). Quanto ao percentual do solo passado 
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na #200, houve aumento do percentual (figuras 4.16, 4.19 e 4.22), mas este aumento foi 

menor à medida em que se ampliava o tempo de cura (figura 5.7). Quanto à plasticidade 

do solo, também houve aumento dos limites, sendo que este aumento também foi menor 

à medida em que se ampliava o tempo de cura. 

 

Estes resultados reforçam a validade da proposta deste trabalho, quanto à 

reversibilidade das reações entre o solo e a cal, pois mostram que há pouca perda de 

estrutura quando o solo é remoldado após ruptura, indicando que a formação do retículo 

cristalino ou não ocorre, ou ocorre em idades mais avançadas. O aumento do percentual 

de material passado na peneira #200 indica que há perda de reação devido a trocas 

catiônicas que não mais ocorrem após este rompimento, eliminado alguns blocos de 

flocos de argila, fazendo com que voltem partículas de solo para o diâmetro compatível 

com argila ou silte, tornando a nova mistura mais plástica (limites de Atterberg com 

valores maiores).  

 

Ao analisar os corpos de prova originados do solo misturado com cal, posto em 

repouso, e rompidos no prazo de 1, 3 e 7 dias, verifica-se que houve perda de resistência 

à compressão simples, de até 24,5%, em comparação com os corpos de prova rompidos 

nos prazos previstos, sem o período de repouso (figuras 4.15, 4.18 e 4.21), sendo esta 

perda decrescente com o aumento do período de descanso e cura da mistura. Quanto ao 

percentual de material com diâmetro das partículas inferior a 0,074 mm, houve 

aumento, mas este é reduzido à medida em que se amplia o tempo de repouso do 

material. Já com relação à plasticidade, há aumento, crescente com a ampliação do 

período de repouso, no caso do índice de plasticidade, e decrescente com a ampliação 

do período de repouso, no caso do limite de liquidez. 

 

Estes resultados mostram que o ensacamento do solo após mistura não impede a 

ocorrência de reações entre o solo e a cal, com consequente formação de flocos de 

argila. O efeito do ensacamento na amostra é semelhante ao de uma compactação do 

solo, mas apenas pela ação do seu peso próprio, e então é previsível que haja uma 

resposta semelhante ao solo que sofreu remoldagem após a ruptura do mesmo. 
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Há diferenças quanto ao comportamento, como o fato de que a perda de resistência 

aumente, com o passar do tempo, ao passo que o solo após rompimento e remoldagem 

tem esta perda reduzida ao longo do tempo. Este fato pode ser associado a ocorrência de 

carbonatações entre as partículas do solo ensacado, devido à existência de maior índice 

de vazios e conseqüente maior superfície aparente, que fazem com a resistência não 

aumente com o passar do tempo. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O trabalho aqui apresentado mostra que realmente há uma perda pequena de resistência 

do solo estabilizado com adição de cal quando os corpos de prova são rompidos e 

remoldados, indicando haver a possibilidade de se reutilizar material estabilizado com 

cal, mesmo quando ele já tiver sido rompido. 

 

Quando os corpos de prova são moldados após terem sido rompidos, ocorre uma perda 

da capacidade da nova amostra formada de resistir a esforços solicitantes, devido ao 

processo de rompimento e reconstrução de ligações entre partículas de solo e cal 

ocorrido quando da destruição da estrutura inicial, e sua posterior remoldagem, sendo 

esta perda tanto menor quanto menor o período de cura da mistura. 

 

Durante este processo, serão formadas novas ligações, em substituição das ligações 

existentes quando da moldagem inicial dos corpos de prova. Mesmo que este processo 

ocorresse antes da fase de cimentação pozolânica, onde em teoria as reações poderiam 

ser perfeitamente reversíveis, o nível de resistência inicial não poderia ser atingido, pois 

não há como não haver perdas de ligações durante este processo. Se isto fosse possível, 

seria óbvio que as novas amostras moldadas atingissem as mesmas resistências das 

iniciais. Como essa possibilidade não ocorre na natureza, há uma redução na resistência 

à compressão simples, quando se destrói uma estrutura moldada inicialmente e se 

executa uma remoldagem de novos corpos de prova, apenas se mantendo as condições 

inicias de umidade. 

 

Isto ocorre porque provavelmente algumas ligações se perdem, fruto da nova 

distribuição dos flocos de partículas de solo e cal, e então há diminuição da resistência. 

Em tese todas as reações poderiam ser refeitas, pois as quantidades de solo e cal se 

mantêm, mas sempre haverá partículas que não mais reagirão, pois durante o processo 
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de destruição da estrutura inicial, podem passar por alterações químicas, o que impedirá 

ou dificultará a ocorrência destas reações elétricas entre os íons das partículas de solo e 

cal. 

 

Já foi citado no item 2.5.2, que todo solo, quando estabilizado com cal passa por um 

processo de cimentação pozolânica após a etapa de troca de íons e floculação. Esse 

processo se assemelha ao que ocorre quando da hidratação do cimento Portland no 

concreto e no solo-cimento, ou seja, há a ocorrência de reações químicas entre os flocos 

já criados, compostos de solo, cal e água, que em tese deixam de ser agrupamentos 

unidos por ligações eletrostáticas para serem conjuntos cimentados, modificados, não 

mais sendo passíveis de separação, sem que haja destruição da estrutura de forma 

irreversível. Nesta etapa, as reações químicas que operam na estrutura fazem com que a 

resultante funcione como se fosse uma rede cristalina, embora respondendo de forma 

diversa de uma estrutura cimentada, pois ainda assim há possibilidade de se romper a 

estrutura, verificando-se a existência de partículas de solo capazes de se orientar 

eletricamente, possibilitando novas reações. 

 

Esta afirmação de que ainda há a possibilidade de ocorrer novas reações, mesmo 

quando se atinge a fase de cimentação pozolânica decorre dos resultados obtidos nos 

ensaios, que mostram pequenas perdas de resistência quando da remoldagem dos corpos 

de prova mesmo quando se passaram 7 dias de cura. A etapa 3, que mostra uma 

comparação de desempenho entre amostras de um mesmo solo estabilizadas com 

cimento e cal mostra isso, pois a perda de resistência do solo-cal é menor que a perda de 

resistência do solo-cimento para um mesmo intervalo de tempo. 

 

Como foi dito no item 2.5.2, que a cimentação “é um processo progressivo e lento que 

leva meses (ou até anos) para se concluir, e que uma cura de 48 horas a uma semana 

(a depender do tráfego local) é geralmente suficiente para se permitir o trânsito sobre a 

camada estabilizada”, entende-se que este processo gera uma cimentação lenta, e então 

é possível, com pequenas perdas de resistência, reutilizar o material já compactado, 

corrigindo-se apenas a umidade de compactação, pois esta interfere na “arrumação” da 

estrutura quando da compactação da amostra. 
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Há que considerar que a correção de umidade não interfere na água que irá servir de 

veículo para a efetivação das reações entre o solo e a cal, mas na umidade de 

lubrificação das partículas quando da compactação, quando se deve adicionar água até 

se atingir a umidade ótima, para se atingir a densidade máxima da amostra, e 

conseqüentemente a resistência considerada a mais estável da mesma, como já dito em 

2.3. 

 

 Os ensaios mostram a ocorrência desta redução, mas indicam uma pequena magnitude 

delas, justamente porque há a possibilidade de ocorrer novas ligações eletrostáticas, 

visto que o elo principal entre partículas de solo e cal é de natureza eletrostática, 

passível de ser refeita, e não de natureza química, irreversível, como ocorre nas misturas 

solo-cimento. 

 

Além disso, o tempo de cura definido para as amostras indicam que a etapa da 

cimentação pozolânica ainda está se processando, e como é uma reação lenta, os efeitos 

de cimentação química do solo com a cal, que tendem à irreversibilidade da reação, tal 

qual ocorre com o cimento, ainda não se processaram por completo, permitindo que as 

reações possam ser refeitas em grande parte, mostrando uma resistência à compressão 

simples ou um ISC ainda próximos do obtido na moldagem inicial. 

 

Já as amostras que passaram por um processo de ensacamento após mistura e foram 

postos em repouso por períodos determinados, há, de uma forma geral, redução de 

resistência quando se compara os resultados obtidos nesta situação com os resultados 

obtidos quando da moldagem convencional dos corpos de prova. Este comportamento 

era esperado, pois o material quando é misturado e posto em repouso, antes da 

moldagem, sofre as mesmas reações que ocorrem com os corpos de prova moldados 

convencionalmente, apenas têm uma “arrumação” da sua estrutura diversa, pois no caso 

do material misturado e posto em repouso, não há compactação inicial, que acaba por 

orientar espacialmente os flocos originados da etapa de floculação, ao passo que no 

material moldado convencionalmente, isso ocorrerá. Quando da retirada do material do 

saco, ocorre a demolição da estrutura incipiente formada, tal qual ocorre no corpo de 



 

106 

 

prova rompido, onde havia uma estrutura mais elaborada a ser rompida, pois houve uma 

compactação da amostra. 

 

Embora o que tenha sido dito acima indique a impossibilidade de ocorrer ganhos de 

resistência quando as amostras são remoldadas, cabe considerar que pode ocorrer uma 

rearrumação estrutural ao ser efetuada a remoldagem dos corpos de prova, e então a 

estrutura final pode levar a uma resistência à compressão simples mais elevada que a 

inicial, quando da moldagem dos corpos de prova. Este comportamento das amostras foi 

confirmado pelos ensaios realizados.  

 

Estes ensaios realizados mostram outros fatores importantes que podem ser avaliados, 

que são: 

 

 A qualidade e a quantidade das argilas usadas, no tocante à composição da 

fração argilosa do solo interfere bastante no resultado inicial da resistência à 

compressão simples ou mesmo na determinação de ISC das amostras, fato este 

já comentado em outros trabalhos citados na bibliografia. O diferencial deste 

trabalho é que há a visualização de que a recuperação da resistência à 

compressão simples ou mesmo capacidade de carga também depende destes 

fatores, pois a duração e a magnitude da fase de cimentação pozolânica também 

depende dos teores de cal, de argila e da composição da argila do solo. Isto é 

observado quando é feita a avaliação dos resultados dos ensaios efetuados nas 

etapas do trabalho, pois a alteração da origem da amostra para a 3ª etapa, sendo 

mantido o teor de cal, mostra isto; 

 

 O teor de umidade das amostras, para fins de compactação, é extremamente 

importante para o resultado final. O fato de não se corrigir a umidade na 1ª e 2ª 

etapas deste trabalho levou a resultados inferiores quando da remoldagem dos 

corpos de prova, visto que havia uma deficiência lubrificação entre as partículas 

do solo durante esta etapa, o que se traduz num resultado baixo de ISC quando 

da remoldagem. Observa-se que a água adsorvida e água de dupla camada não 

vão sofrer reduções, quando não se corrige a umidade, visto que as reações 
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continuam a ocorrer, fato este visualizado nos limites de atterberg verificados 

nas duas situações (moldagem inicial e remoldagem). Quando não se faz esta 

correção, a deficiência de água irá se mostrar para a compactação, pois estas 

duas porções de água já citadas não são usadas na estrutura para lubrificar as 

partículas de solo (ou os flocos de solo+cal formados), o que leva a uma 

estrutura a ser compactada com potencial de lubrificação deficiente quando se 

processa a re-compactação das amostras. Obviamente isso se traduz num 

resultado de resistência à compressão simples da amostra inferior ao esperado, 

pois a mesma acabará tendo uma maior quantidade de vazios. 

 

 O processo de cura das amostras, principalmente no tocante à resistência à 

compressão simples, é bastante dependente da umidade de compactação, pois o 

fato observado na 2ª etapa dos ensaios ilustrou isso. O fato de não ter sido feita 

uma boa vedação dos corpos de prova, quando do armazenamento dos mesmos 

na câmara úmida do laboratório de solos do DER/MG levou a perdas de 

resistência inicial dos corpos de prova com o passar do tempo, o que não é 

fisicamente possível. Apenas a observar o fato de que a câmara úmida utilizada 

tinha deficiências quanto à manutenção da umidade do local, e isso levava a 

perda de umidade das amostras. Tal fato indica que neste momento, após a 

compactação das amostras, se houver água sendo perdida pelos corpos de prova, 

haverá um reflexo negativo no processamento das reações entre solo e cal, 

provavelmente atingindo as camadas de água adsorvida e de dupla camada, pois 

são as responsáveis pelas reações. Entende-se que a umidade necessária à 

compactação, que lubrifica as partículas fazendo com que elas deslizem entre 

elas durante o processo de compactação das amostras, não mais deveria 

interferir na resistência das amostras em caso de perda de água durante o 

processo de cura, pois o máximo possível a ser esperado é que houvesse um 

maior índice de vazios quando do rompimento das mesmas. Talvez até possa 

haver uma pequena redução, pois o esforço gerado com o rompimento poderia 

deslocar as partículas devido à existência de espaços vazios, mas neste caso, a 

resistência gerada pelo atrito entre elas poderia compensar este deslocamento. 

Quando se trata de ISC, irá ocorrer a saturação do solo para o rompimento, e 
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então este processo não ocorrerá. Se as amostras não forem imersas em água, 

mas mantidas em câmara úmida, o atrito entre o solo e as paredes do cilindro 

também deve reduzir este efeito, e então não deve haver queda de capacidade de 

carga significativa com  o passar do tempo, mesmo que a umidade não seja 

mantida quando da cura. 

 

 Nos ensaios da 3ª etapa, mesmo com controle maior da umidade durante a cura 

das amostras, houve um pico de resistência com 3 dias e uma queda após este 

período. Os ensaios foram refeitos e os resultados confirmados. A explicação 

para isto somente pode residir em um processo de perda de umidade durante o 

período de cura, tanto para os corpos de prova com cal quanto para os com 

cimento. O controle de umidade mais efetivo fez com que houvesse ganho de 

resistência até o 3º dia, havendo um queda após este dia. Este fator não foi 

considerado importante, não invalidando os ensaios ,porque neste trabalho o 

enfoque está na recuperação da resistência, e então não há importância se ocorre 

uma redução após o 3º dia de cura, pois isto ocorrerá também com os corpos de 

prova remoldados, na mesma intensidade.. 

 

Levando o resultado destes ensaios a uma aplicação prática, vê-se que é possível 

executar uma camada de pavimento com solo estabilizado com cal, e caso haja a 

verificação posterior de ocorrência de problemas nesta camada, ou mesmo problemas 

com a camada inferior a esta no pavimento, é possível ser feita a recuperação do local, 

com recompactação do material existente, apenas com a correção da umidade, sem ser 

necessário a remoção e substituição do mesmo, como deve ser feito em camadas 

cimentadas. Obviamente, quanto maior o lapso de tempo ocorrido entre a execução da 

mistura e a correção do serviço, maior a atividade da reação pozolânica no solo, e então 

maior a redução de resistência do solo, o que indica a necessidade de se executar 

sempre ensaios de resistência à compressão simples ou determinação do ISC com o 

material existente na pista, para se verificar se ainda é possível a recompactação do 

material, mantendo-se as exigências previstas para as camadas do pavimento, de acordo 

com as especificações técnicas. Da análise dos ensaios executados, é possível realizar 

este processo em até 3 dias da execução inicial da camada, ou até mesmo em até 7 dias, 
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mas neste caso, havendo um pequeno risco de insucesso. 

 

Quando se verifica os resultados dos corpos de prova que sofreram mistura e foram 

postos em repouso por um período, antes de ser feita a compactação das amostras, nota-

se que mesmo estando em repouso, ocorrem reações entre solo e cal, como troca de 

íons, floculação e cimentação pozolânica, mesmo não havendo a compactação. Ainda 

assim haverá uma perda de resistência, pois por mais que a amostra esteja em estado 

aparentemente “inerte”, as reações estarão se processando, por mais incipiente que 

sejam.  

 

Levando o resultado destes ensaios a uma aplicação prática, vê-se que é possível então 

efetuar a mistura previamente em usinas de mistura de solos, estocar o resultado da 

mistura e posteriormente executar a camada do pavimento, sem a preocupação de que o 

serviço tenha sido perdido, pois a estrutura existente não terá orientação, sendo dispersa. 

Quando ocorrer a compactação, a estrutura da mesma sofrerá orientação, o que pode 

levar até a ganho de resistência, desde que seja feita a correção da umidade e que o 

tempo de armazenamento não seja longo demais, de forma a que as reações pozolânicas 

não tenham sido processadas completamente. 

 

De acordo com os resultados deste estudo, pode-se considerar que mesmo em casos 

onde seja necessário corrigir serviços feitos equivocadamente, o material usado pode ser 

reaproveitado, bastando corrigir a umidade de compactação, evitando remoção e 

substituição do mesmo. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Parece haver ainda um caminho a ser trilhado na questão solo-cal, principalmente 

quanto à avaliação da reversibilidade das reações entre solo e cal, pois a reciclagem dos 

materiais é hoje algo importante a ser observado, visto que a manutenção das jazidas 

naturais deva ser feita em nome da preservação da natureza. 

 

Estudos que mostrem a reversibilidade das reações função dos tipos de material 
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argiloso, função do comportamento delas frente a cal, ou mesmo em relação à variação 

dos teores de cal são importantes, visto que neste trabalho enfocou-se apenas dois tipos 

de materiais existentes na natureza, ambos com teores de argila altos. 

 

Outros estudos que podem iluminar melhor este caminho são os de cristalografia e 

raios-x, que poderão confirmar a disposição estrutural das amostras, antes e após a 

adição de cal. A estrutura antes da adição de cal é importante, pois quanto maior a área 

de exposição para a cal, maior a reatividade dela e maior o resultado, em termos de 

estabilidade e resistência, quando da adição da cal. Isso significa que quanto mais 

“placas” de argila envoltas em água adsorvida tiver a partícula de argila, mais reativa 

será a mesma, em presença de água e cal, e maior a possibilidade de ocorrer perdas 

pequenas quando da remoldagem. Já a estrutura após a adição de cal é importante, pois 

faz diferença em termos de resistência e estabilidade, o fato da mesma ser difusa ou 

floculada, além da orientação dos flocos. 

 

Além disso, novos ensaios podem ser feitos com prazos de cura mais elevados, o que 

permitirá definir se realmente a perda de resistência aumenta com o passar do tempo, ou 

seja, se o processo de cimentação pozolânica realmente faz com que o comportamento 

do sol-cal seja semelhante ao solo-cimento, e quanto tempo demorará para isso ocorrer. 

 

Este trabalho é um começo de caminho, pois a proposta inicial foi atingida, mostrando 

que a remoldagem dos corpos de prova moldados inicialmente com adição de 2% de cal 

traz uma perda de resistência pequena para as amostras, o que permite que solos 

estabilizados com cal possam sofrer mistura em usinas, ser armazenados antes da sua 

execução, e executados após um período que seja possível executar os serviços de 

terraplenagem e regularização do subleito, gerando um ganho no tempo de execução da 

obra.  O futuro, com a execução de novos trabalhos técnicos, pode levar até a um 

método de dimensionamento da quantidade de cal a ser adicionada a um tipo de solo, 

função de variáveis como tipo de material argílico predominante, tempo de repouso da 

mistura antes da aplicação final, objetivo da mistura, entre outras tantas, o que poderá 

fazer com que a visão de empresários e governantes a respeito desta solução de 

estabilização de solos vença o preconceito e o medo.  
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