
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS LABORATORIAIS COM SOLO E 
FOSFOGESSO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES 

DE PAVIMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ CÉSAR RIBEIRO BUENO E FREITAS 

MILLENA VASCONCELOS SILVA 
 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 
2014 



 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ CÉSAR RIBEIRO BUENO E FREITAS 
MILLENA VASCONCELOS SILVA 

 
 
 
 

ESTUDOS LABORATORIAIS COM SOLO E 
FOSFOGESSO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES 

DE PAVIMENTOS 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás para 
obtenção de título de Engenheiro Civil.  

 

Orientadora: Prof. Dr. Lilian Ribeiro de Rezende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 
2014 



RESUMO 

O solo fino tropical por muito tempo pareceu limitado para ser utilizado em pavimentação, 
mas teve seu uso ampliado com o avanço dos estudos e o desenvolvimento de técnicas de 
estabilização, sendo o fosfogesso um dos materiais que podem contribuir para se obter 
pavimentos eficientes e duráveis. O transporte rodoviário é a principal tipologia de transporte 
utilizada no Brasil do qual dependem a maioria dos setores da economia nacional, havendo a 
busca por melhorias e alternativas aos materiais empregados atualmente em prol da 
viabilidade técnica e econômica das obras de infraestrutura de tráfego, dentre elas as obras de 
pavimentação. Em Goiás, como em grande parte do Brasil, é abundante a presença de solos 
tropicais, que embora se apresentem em geral muito resistentes, nem sempre são naturalmente 
aplicáveis em bases e sub-bases dessas obras, devendo ser melhorados para a adequação às 
condições exigidas em projeto. Tradicionalmente utiliza-se o cascalho laterítico para realizar a 
estabilização granulométrica na região, porém a crescente preocupação com as questões 
ambientais e a não-renovação desse material torna seu uso limitado com o passar do tempo. 
Nesse cenário surge o fosfogesso, uma alternativa promissoramente viável para substituir o 
cascalho laterítico no processo de melhoramento das características do solo fino laterítico. O 
fosfogesso é um resíduo fino de indústrias de fertilizantes, subproduto da geração do ácido 
fosfórico e que vem sendo estudado em todo o mundo em suas três formas: Di-hidratado, 
hemi-hidratado e anidro. O objetivo desse estudo é avaliar o comportamento mecânico das 
misturas de solo fino laterítico local com fosfogesso hemi-hidratado quanto à resistência à 
compressão simples com interesse de utilização desse material como base e sub-base de 
pavimentos. Para isso foi feito a transformação do fosfogesso di-hidratado em hemi-hidratado 
por meio de aquecimento à 130 °C até a estabilização de massa e então preparou-se amostras 
contendo 0%, 20%, 50%, 80% e 100% de fosfogesso, que foram submetidas a ensaios de 
caracterização, compactação e resistência à compressão simples. Os resultados obtidos 
permitiram analisar o comportamento mecânico como satisfatório, indicando viabilidade do 
uso do fosfogesso hemi-hidratado como material de base e sub-base de pavimentos.  

Palavras-chave: Pavimentação. Estabilização Química. Fosfogesso. Solo Tropical. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo pouco se preocupou com o controle do uso de recursos 

naturais não renováveis e com a geração de subprodutos industriais que dificilmente podem 

ser assimilados pelo meio ambiente sem causar danos. A combinação desses fatores torna o 

gerenciamento de resíduos industriais ainda um desafio para a humanidade. A indústria da 

construção é uma grande consumidora de recursos naturais, entretanto também configura uma 

área com grande possibilidade de absorver resíduos em seus diversos processos executivos. 

Um bom exemplo é a construção de rodovias, que usam recursos naturais, mas em 

contrapartida podem aproveitar resíduos nos aterros e na estrutura do pavimento.  

A demanda por vias pavimentadas é crescente sendo que nos processos de 

pavimentação empregados no Brasil, é comum ser utilizada a técnica de estabilização 

granulométrica dos solos tropicais para enquadramento das propriedades especificadas por 

normas tradicionais. No estado de Goiás, o material tradicionalmente utilizado na confecção 

de sub-bases e bases é o cascalho laterítico. Porém, o crescimento da urbanização e 

industrialização fez com que fossem usadas grandes quantidades desse material, 

desencadeando na dificuldade de se encontrar jazidas de cascalho laterítico próximas às obras 

de pavimentação, o que aumenta os custos para sua utilização chegando até mesmo 

inviabilizar projetos. 

Uma das principais soluções para essa situação é buscar materiais capazes de 

substituir o cascalho laterítico em misturas com o solo encontrado próximo à obra de modo 

que atenda os requisitos para ser usado como base ou sub-base. Vários materiais têm sido 

estudados, dentre eles tem-se o fosfogesso que é um subproduto da transformação da rocha 

fosfática para obtenção do ácido fosfórico utilizado na produção de fertilizantes fosfatados. 

O fosfogesso como material de base e sub-base de pavimento é objeto de estudos 

pelo mundo e tem garantido resultados promissores misturado a diferentes materiais, como 

cinza volante (FOLEK, 2011), cal (GHOSH, 2010), cimento (KOBAYASHI; PARREIRA, 

2001) e solo+cal (METOGO, 2010). Em Goiás, existem consideráveis reservas de rocha 

fosfática e consequentemente abriga uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes do 
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país gerando toneladas de fosfogesso. O tipo de fosfogesso produzido em Goiás é di-hidratado 

(DH). De acordo com a temperatura empregada na produção, podem-se obter outros tipos, 

como hemi-hidratado (HH) ou anidro (A). Uma limitação para utilização do DH em 

pavimentação está na proporção reduzida para obter desempenho satisfatório, pois, quando se 

pretende usar teores maiores, há necessidade de estabilizantes ou tratamentos que podem 

comprometer a viabilidade econômica (MESQUITA, 2007). Nesse contexto, o tratamento 

térmico do fosfogesso se apresenta como uma alternativa viável pra obtenção de misturas 

tecnicamente mais eficientes (ORTIZ, 1997). Este trabalho se torna importante pela 

necessidade de desenvolver formas de aplicação do fosfogesso em base de pavimentos, 

possibilitando destinação desse resíduo e podendo reduzir assim a necessidade de exploração 

de recursos naturais como o cascalho laterítico. 

1.1 OBJETIVOS 

Tem-se como objetivo geral estudar a utilização do fosfogesso hemi-hidratado 

(HH) misturado ao solo fino tropical em base de pavimentos, como alternativa ao cascalho 

laterítico.  

Para tanto, foram definidos objetivos específicos, que são os seguintes: 

· Obter as características do solo fino tropical e do fosfogesso que foram 

utilizados na pesquisa; 

· Analisar como a proporção de fosfogesso HH e o tempo de cura influenciam 

a resistência mecânica em misturas com solo local; 

· Comparar as características das amostras estudadas com as utilizadas em 

outros estudos empregando o fosfogesso DH. 
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1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta pesquisa se apresenta em forma de Trabalho de Conclusão de Curso e seus 

estudos se desenvolvem principalmente na área geotécnica. Está estruturado em cinco 

capítulos, contendo no primeiro capítulo, os aspectos gerais que motivaram a pesquisa e dos 

objetivos definidos para o trabalho. O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura a 

respeito da pavimentação no Brasil, o solo tropical, o fosfogesso e estudos que precederam 

esta pesquisa. No Capítulo 3 são descritos os materiais utilizados e as técnicas empregadas 

para o desenvolvimento do trabalho, cujos resultados e discussões são apresentados no 

capítulo 4. Por fim, o Capítulo 5 contempla as conclusões e sugestões para estudos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentados algumas informações que ajudam na 

compreensão e concretização dos objetivos do trabalho. 

2.1 GENERALIDADES SOBRE PAVIMENTAÇÃO 

Segundo a avaliação da Conferência Nacional de Transportes CNT (2014), sobre 

o estado das rodovias federais e estaduais no Brasil, em 49,9% dos casos, o pavimento 

apresenta algum tipo de deficiência, sendo considerado péssimo, ruim ou regular por 

apresentar buracos, trincas, afundamento, ondulações, entre outros problemas. As estradas 

pavimentadas necessitam constantemente de manutenção e reparos e há muitas ainda a serem 

pavimentadas. A construção de pavimentos duráveis, seguros e ambientalmente viáveis é 

ainda um grande desafio para o transporte nacional. No âmbito do estado de Goiás, a malha 

de 24.989,9 km de rodovias contabiliza 34% ainda não pavimentadas (AGETOP, 2012). 

O pavimento de uma rodovia é uma superestrutura constituída por um sistema de 

camadas de espessuras finitas, nas quais são empregados diferentes materiais assentes sobre 

um semi-espaço considerado teoricamente como infinito, denominado subleito (DNIT, 2006). 

A NBR 7207 (ABNT, 1982) define que o pavimento destina-se a constituir uma estrutura 

capaz de resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los, melhorando as 

condições de rolamento quanto à comodidade e conforto, além de resistir aos esforços 

horizontais tornando a superfície mais durável quanto ao desgaste. Assim, “as estruturas de 

pavimento são projetadas para resistirem a numerosas solicitações de carga, dentro do período 

de projeto, sem que ocorram danos estruturais fora do aceitável e previsto” (BERNUCCI et 

al., 2008, p. 339). 

O Manual de Pavimentação do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT, 2006), classifica de forma geral os pavimentos em três tipos: Flexível ou 

Asfáltico, no qual há deformação elástica significativa distribuída entre as camadas; Semi-

Rígido, de base com propriedades cimentícias; Rígido ou de Concreto, com revestimento de 

elevada rigidez absorvendo praticamente todas as tensões. O pavimento asfáltico se constitui, 

geralmente, por um revestimento betuminoso impermeável sobre uma base apoiada no terreno 
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de fundação (subleito). De acordo com fatores técnico-econômicos pode-se adotar camada de 

reforço do subleito com material de características geotécnicas melhores que do subleito, ou 

ainda, sub-base como camada complementar a base (DNIT, 2006). A Figura 2.1 ilustra as 

camadas de uma estrutura de pavimento asfáltico. 

Figura 2.1 - Estrutura de pavimento asfáltico (BERNUCCI et al., 2008). 

 

Na execução de bases de pavimentos flexíveis e semi-rígidos são 

convencionalmente usados materiais granulares ou solos estabilizados granulometricamente. 

Os principais parâmetros para a seleção dos materiais a serem utilizados como base, sub-base 

ou reforço do subleito são: distribuição granulométrica, resistência, forma dos grãos e 

durabilidade. Para a análise feita quanto à repetição do carregamento e efeito do clima no 

pavimento, os materiais devem ser resistentes, pouco deformáveis e ter permeabilidade 

adequada dependendo de sua função na estrutura quando compactados (BERNUCCI et al., 

2008). 

Em materiais essencialmente constituídos de agregados graúdos, consideram-se 

majoritariamente as propriedades dessas frações. Porém, para materiais granulares com 

presença considerável de finos há limitação na quantidade aceitável de material passante na 

peneira nº 200 e na sua utilização em estruturas de pavimentação em geral. Isso se dá porque 

na tradição europeia e nos estudos norte-americanos com materiais da região resultavam que 

grandes frações de finos aumentavam a deformabilidade e a expansão volumétrica em 

presença de água da estrutura além de diminuir a permeabilidade e a rigidez do pavimento 

dado que as camadas de solos finos, apesar de possuírem coesão, apresentam baixa resistência 

à tração (BERNUCCI et al., 2008).  
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Quando um solo não apresenta as características geotécnicas exigidas torna-se 

necessário corrigi-lo ou substituí-lo, com a adição ou subtração de componentes, ou com a 

ação de componentes químicos (RUFO, 2009). O solo fino típico da região Centro-Oeste 

normalmente apresenta particularidades que exigem técnicas de estabilização com uso de 

material granular, uma alternativa ao uso do cascalho laterítico é a estabilização química, que 

tem se mostrado bastante promissora, principalmente quanto à resistência. A literatura prevê 

diversos procedimentos de estabilização entre os quais se destacam os seguintes materiais: 

· Cimento, sendo que para teores acima de 5% denomina-se essa mistura de 

solo-cimento, segundo ES 143 (DNIT, 2010) e, abaixo disso, solo melhorado 

com cimento: ES 142 (DNIT, 2010); 

· Cal: ET-DE-P00/005 (DER/SP, 2006);  

· Resíduo de construção e demolição: NBR 15115 (ABNT, 2004). 

Misturas asfálticas, cinza volante, escória de aciaria e fíler de pedreira figuram 

como outros materiais já estudados com êxito na área, porém há uma imensa variedade de 

outros materiais que podem ser introduzidos e, portanto, devem ser estudados para melhor 

conhecimento de seu potencial estabilizador.  

2.2 SOLOS TROPICAIS 

Os solos são definidos por Villibor et al. (2009) como materiais naturais não 

consolidados, ou seja, passíveis de serem escavados por meio de ferramentas tais como pá e 

picareta ou equipamentos comuns de terraplanagem, constituídos por grãos separáveis por 

processos mecânicos ou hidráulicos e de fácil dispersão em meio aquoso. Os solos tropicais 

apresentam comportamento característico quando comparados com solos não-tropicais 

essencialmente devido aos processos particulares típicos de regiões tropicais úmidas aos quais 

esses solos são submetidos. Nesse trabalho destaca-se o interesse sobre solos lateríticos (later, 

do Latim: tijolo), que são solos tropicais tipicamente superficiais de regiões bem drenadas 

resultantes do processo de laterização por intemperismo das camadas superiores do subsolo. 

Quimicamente esses solos são ricos em óxidos hidratados de ferro e de alumínio que 
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conferem boa resistência mecânica e coloração avermelhada ao material. (VILLIBOR; 

NOGAMI, 2009).  

As normas que se aplicam no Brasil, a princípio, consideraram o solo fino tropical 

impróprio para utilização em pavimentação. Os parâmetros de dimensionamento são baseados 

em normas norte-americanas, as quais não englobavam características do clima e solo 

brasileiro. Como fora comentado anteriormente, há aspectos negativos quanto à presença de 

finos no material usado como base, sub-base ou reforço do subleito, porém tais aspectos 

podem não ser constatados quando se trata de solos tropicais lateríticos e saprolíticos, a 

estrutura e suas propriedades mecânicas diferem dos solos finos que ocorrem nas regiões de 

clima frio e temperado, locais onde a maior parte da tecnologia de pavimentação foi 

concebida e desenvolvida (BERNUCCI et al., 2008). 

O clima tropical úmido contribui para uma cobertura formada essencialmente por 

solos tropicais sendo que solos lateríticos apresentam alta resistência, baixa deformabilidade e 

baixa expansibilidade, apesar de serem plásticos (BERNUCCI et al, 2008). Por isso, o 

desenvolvimento de novas técnicas foi um grande passo para a sua aplicação. Villibor e 

Nogami (2009) comentam sobre as primeiras obras de pavimentação estudadas com solo fino 

laterítico na década de 40. Seus estudos contribuíram com avanços na estabilização e 

classificação de solos e no desenvolvimento de técnicas laboratoriais. Vários tipos de 

estabilizações e técnicas construtivas foram desenvolvidos desde então, viabilizando a 

execução de pavimentos de baixo custo. 

Nogami e Villibor publicaram em 1981 uma classificação aplicável aos solos 

tropicais com o intuito de separar as características previstas de solos em dois grupos: os de 

comportamento laterítico, representados pela letra L e não-lateríticos, representados pela letra 

N, classificando 7 tipos de solos divididos nesses grupos (BERNUCCI et al., 2008). Essa 

classificação é conhecida como Miniatura Compactada Tropical (MCT), sua execução baseia-

se nos ensaios de compactação da norma ME 228 (DNER, 1994) e perda de massa por 

imersão, ME 256 (DNER, 1994). A metodologia MCT permitiu a elaboração de projetos e 

pistas experimentais, dando vapor à pavimentação, principalmente em São Paulo com o solo 

argiloso fino laterítico (SAFL).  
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Com o uso dessa sistemática, até o fim de 2003, a extensão da rede de rodovias do 

DER-SP, utilizando tal tipo de base, já havia ultrapassado os 7.500 km equivalendo 

a, aproximadamente, 75% das vicinais do Estado, o que atesta a aceitação técnica 

dos pavimentos com base de SAFL. (VILLIBOR; NOGAMI, 2009, p. 22). 

A recomendação de aplicação de cada grupo de solos da classificação MCT está 

representada na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Aplicação recomendada de solos tropicais em obras viárias (BERNUCCI et al., 2008). 

 
 

Os materiais passíveis de aplicação na estabilização de solos para pavimentação 

são incontáveis, por isso são vastos os estudos nesta área. Particularmente, na Universidade 

Federal de Goiás foram realizados vários estudos sobre a estabilização química do solo 

regional, empregando fosfogesso e materiais como cal (OLIVEIRA, 2005; RUFO, 2009; 

METOGO, 2010) e cimento (CURADO, 2011; ALVES, 2014) entre outros. 



 

Estudos laboratoriais de misturas com solo e fosfogesso para bases e sub-bases de pavimentos 16 

 

A. C. R. B. FREITAS; M. V. SILVA         Capítulo 2 

2.3 FOSFOGESSO 

O fosfogesso é um material obtido a partir do processo industrial para obtenção de 

ácido fosfórico. A matéria prima desse produto é a rocha fosfática, extraída em jazidas 

naturais, por isso a denominação “fosfo”. O sulfato de cálcio (CaSO4) é o componente 

predominante do fosfogesso, assim como no gesso comum (OLIVEIRA, 2005). O tipo de 

fosfogesso obtido está relacionado com a rocha fosfática de origem e o processo de 

fabricação. Existem, em geral quatro, grupos distintos de depósitos fosfáticos principais, são 

esses: jazidas de origem ígnea, jazidas de fosforitos de origem sedimentar, jazidas resultantes 

de acúmulo de matéria orgânica (guanos) e, fosfatos lateríticos ou de enriquecimento 

supérgeno (MESQUITA, 2007). 

As rochas de origem ígnea e sedimentar são as mais utilizadas para produção de 

fertilizantes. No Brasil existem jazidas de origem ígnea atualmente em Catalão (GO), Araxá 

(MG), Tapira (MG), Ipanema (SP), Serrote (SP), Anitápolis (SC) e Maicuru (PA) e de origem 

sedimentar em Patos de Minas (MG), Irecê (BA), Olinda (PE) e no oeste mato-grossense 

(MESQUITA 2007). As principais reservas brasileiras se encontram em Minas Gerais, Goiás 

e São Paulo, sendo que os principais estudos feitos no país surgiram nesses estados.  

A formação do fosfogesso se dá pelo ataque à rocha fosfática por ácido sulfúrico 

gerando ácido fosfórico, fosfogesso e ácido fluorídrico. Ortiz (1997) descreve que existem 

três variações de fosfogesso quanto à temperatura do processo de fabricação do ácido 

fosfórico e descreve este processo pela Equação 2.1: 

[Ca3(PO4)2]3CaF2 + 10H2SO4 + 10nH2O → 6H3PO4 + 10(CaSO4+nH2O) + 2HF               (2.1)  

Sendo: [Ca3(PO4)2]3CaF2 = Fluoropatita, H2SO4 = ácido sulfúrico, H2O = água, 

H3PO4 = ácido fosfórico, CaSO4+nH2O = fosfogesso, HF: ácido fluorídrico, n = coeficiente 

dependente da temperatura, assumindo valor 2 no caso di-hidratado, valor 0,5 no caso hemi-

hidratado e 0 no caso anidro. 

O fosfogesso di-hidratado (DH), que contém em sua composição química duas 

moléculas de água (CaSO42H2O), é formado no processo úmido de fabricação do ácido 

fosfórico, que é o processo mais comumente utilizado devido ao seu baixo custo de 



 

Estudos laboratoriais de misturas com solo e fosfogesso para bases e sub-bases de pavimentos 17 

 

A. C. R. B. FREITAS; M. V. SILVA         Capítulo 2 

implantação e produção. Isso se dá pelo fato de que a temperatura de operação nesse processo 

é relativamente mais baixa que dos demais, variando entre 70°C e 80°C. No processo hemi-

hidratado se obtém uma maior concentração de ácido fosfórico produzido e como resíduo o 

fosfogesso hemi-hidratado (HH), cuja composição básica é CaSO4½H2O. Nesse processo há 

um maior gasto energético envolvido uma vez que a temperatura de operação varia entre 92°C 

e 120°C, fazendo com que seja menos comum que o processo di-hidratado. Segundo Oliveira 

(2005), o processo hemi-hidratado é empregado na África, Europa e principalmente no Japão.  

O processo anidro por sua vez produz fosfogesso em condição anidra (CaSO4) e é 

o processo que apresenta a maior concentração de ácido fosfórico. Em contrapartida os gastos 

para implantação, produção e manutenção são consideravelmente superiores, sendo a 

temperatura de operação na faixa de 120°C a 130°C fazendo com que esse método não seja 

empregado atualmente (ORTIZ, 1997). Ainda pode-se citar outro tipo de fosfogesso, hemi-di-

hidratado (HDH) obtido a temperaturas entre 90°C e 100°C (OLIVEIRA, 2005). Dos 

processos citados, o processo di-hidratado é o que resulta em maiores quantidades de 

impurezas no fosfogesso, enquanto o processo anidro é o que gera o fosfogesso mais puro, 

sendo o processo hemi-hidratado intermediário nesse quesito (ORTIZ, 1997). O fosfogesso 

gerado no Brasil é do tipo di-hidratado. 

A disposição do fosfogesso tornou-se uma preocupação ambiental para as fábricas 

produtoras, gerando custos e requerendo destinações viáveis. A aplicação do fosfogesso 

envolve três grupos principais: matéria prima na indústria química, correção de solos na 

agricultura por ser considerado uma excelente fonte de fertilizante de enxofre e cálcio e 

material de construção na produção de cimento e em pavimentação (LLOYD, 1985). Pelas 

impurezas presentes, o fosfogesso não pode ser usado diretamente como substituto ao gesso 

natural sem antes passar por um processo de purificação. 

Em Goiás, a produção está sendo especialmente destinada ao setor agrícola. Em 

âmbito nacional, o uso do fosfogesso como insumo agrícola está previsto no Decreto nº 

86.955, de 18 de fevereiro de 1982 (BRASIL, 1982) e é regulado pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) através da Portaria DRS nº 09 de 28 de Maio de 2013. Em 2009 a 

indústria de Catalão-GO produziu 680 mil toneladas (MATOS, 2011), e a produção vem 
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aumentando rapidamente, demandando ainda grandes áreas para a disposição do material, 

como demonstrado pela Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Deposição do fosfogesso ao ar livre em Catalão-GO 

 

Nas análises químicas de Oliveira (2005), dentre as impurezas encontradas no 

fosfogesso encontraram-se metais pesados como Arsênio (As), Bário (Ba), Cádmio (Cd), 

Cromo (Cr), Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Selênio (Se) e Prata (Ag) além de elementos 

radioativos como Urânio (238U), Tório (232Th) e Rádio (226Ra). Nas análises ambientais, 

ensaios de lixiviação e solubilização realizados por Oliveira (2005) e Mesquita (2007) 

detectaram presença de alguns componentes em valores superiores aos limites especificados 

pela NBR 10004 (ABNT, 2004), permitindo enquadrar o fosfogesso como pertencente à 

Classe II A, não inerte e não perigoso. No entanto, as concentrações desses compostos no 

fosfogesso produzido no Brasil, são bem menores que as encontradas em países como Estados 

Unidos, Austrália e Europa. No caso do fosfogesso a ser estudado obtido na indústria de 

fertilizantes de Catalão (GO) foi constatado o caráter inofensivo quanto à radioatividade e 

contaminações ambientais. 
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O fosfogesso em geral se enquadra granulometricamente na faixa de silte e não 

apresenta plasticidade (KOBAYASHI;PARREIRA, 2001; MESQUITA, 2007; RUFO, 2009; 

MATOS, 2011), e na forma di-hidratada não apresenta desempenho mecânico favorável 

quando aplicado isoladamente como material para pavimentação havendo a necessidade de 

estabilização (MESQUITA, 2007), então algumas misturas vem sendo estudadas com 

diversos materiais em diferentes lugares do mundo. Ghosh (2010), na Índia, chegou a 

resultados promissores usando pequenas proporções, 0,5% a 1,0%, com cal para estabilização 

de cinza volante. Na Polônia, Folek (2011) observou a utilização prática em um parque de 

estacionamento de misturas de fosfogesso e cinza volante. Os melhores resultados foram 

obtidos com proporções de 50% e 60% de fosfogesso, confirmando a viabilidade do seu uso 

em aterros de estrada e, com auxilio de aglutinantes, o potencial de uso em sub-base de 

pavimentos de baixo volume de tráfego. 

O fosfogesso estabilizado com cimento foi vastamente estudado, sendo comum 

verificar significativa resistência, porém com expansão elevada devida a formação de cristais 

de etringita produzida principalmente através da reação entre o aluminato tricálcico contido 

no cimento e os íons de sulfato. Kobayashi e Parreira (2001), nos estudos com fosfogesso 

produzido em Minas Gerais, verificaram que a variação desse comportamento estava 

relacionada, entre outros fatores, ao tipo de cimento. Deve-se ressaltar que as condições de 

ensaio, energia de compactação, tipo de cura e as diferentes origens do fosfogesso conduzem 

a resultados diferentes. Oliveira (2005) observou que até mesmo em pilhas de fosfogesso de 

uma mesma fábrica poderia haver variação dos resultados, observando diferenças de pH nas 

amostras, sendo que amostras ensaiadas de pH 5,2 obtiveram resistência melhor do que 

amostras de pilhas mais ácidas, de pH 2,5. 

Oliveira (2005) estudou o fosfogesso estabilizado com cal constatando 

comportamento melhor quanto à expansão e estabilidade das amostras frente à ação da água 

em curto prazo, se comparada às misturas com cimento. A cal quando misturada ao 

fosfogesso e ao solo fino tropical produz resistências consideráveis gerando um material 

competitivo com o cascalho, desde que haja controle da expansão (METOGO, 2010), porém 

segundo Rufo (2009) o tipo de solo das misturas é determinante para se obter bons resultados. 

Em Goiás, a partir do estudo laboratorial geotécnico e ambiental (MESQUITA, 2007) e 
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definição de materiais e misturas com melhores comportamentos (RUFO, 2009), pôde-se 

chegar à construção de pistas experimentais para avaliação do comportamento com ensaios de 

campo utilizando solo, cal e fosfogesso (METOGO, 2010). 

Estudos com misturas de fosfogesso e solo argiloso fino laterítico para 

pavimentação que usaram o fosfogesso em estado natural, di-hidratado, constataram a 

possibilidade de utilização desse material, porém com limitações. Em misturas de fosfogesso 

DH e solo, Ortiz (1997) e Matos (2011) observaram que estas apresentavam instabilidade 

frente à ação da água, entrando em colapso nos ensaios com imersão (Figura 2.3). Mesquita 

(2007) e Matos (2011) em estudos com solo e fosfogesso de Goiás, constataram que adição de 

fosfogesso diminui a plasticidade do solo e quanto maior o teor de fosfogesso incorporado ao 

solo, menor a resistência, limitando seu uso a proporções não superiores a 20%. Nos ensaios 

de Mesquita (2007) algumas observações devem ser destacadas. A Tabela 2.2 mostra 

resultados de resistência para amostras compactadas na energia Proctor intermediária.  

Figura 2.3 - Misturas de solo e fosfogesso compactados em ensaio de imersão (MATOS, 2011) 

 

 

Os resultados de Mesquita (2007) são ilustrados na Figura 2.4, a qual mostra 

aumento de resistência do solo com adição de apenas 20% de fosfogesso DH, principalmente 

nos ensaios de CBR. Observa-se também aumento considerável da expansão nas misturas 
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com teores maiores que 20% de fosfogesso, dessa forma, esse parâmetro se constitui num 

fator limitante para a aplicação dessas misturas. 

 Tabela 2.2 - Análise de resultados de CBR e MR (MESQUITA, 2007).  

Materiais 
CBR 
(%) 

Expansão 
(%) 

Avaliação 
quanto ao 

CBR 

MR 
(MPa) 

Avaliação 
quanto ao 

MR 

Fosfogesso (DH) 0,6 0,05 
Sem capacidade 

de suporte 
- 

Não apresenta 
resistência 

Solo 15,2 0,02 
Reforço do 

subleito ou aterro 
182 Sub-base 

80% Solo + 20% 
Fosfogesso (DH) 

37,0 0,04 Sub-base 188 Sub-base 

50%Solo+ 50% 
Fosfogesso (DH) 

15,0 0,22 
Reforço do 

subleito ou aterro 
142 

Reforço do 
subleito 

20% Solo+ 80% 
Fosfogesso (DH) 

7,0 0,40 Não indicada 83 Não indicada 

 

Figura 2.4 – Resultados de MR, CBR e Expansão em amostra com solo e diferentes teores de Fosfogesso 

(MESQUITA, 2007) 

 

Percebe-se que o teor de fosfogesso DH pode influenciar na expansão e 

resistência mecânica. Rufo (2009) e Metogo (2010) em estudos semelhantes de misturas de 

solo e fosfogesso compactadas na energia Proctor intermediária, observaram aumento de CBR 

do solo. Ambos obtiveram misturas com CBR ≥ 20%, favoráveis para o uso em sub-base 

fosfogesso (Tabela 2.3). Em ensaios de campo, a mistura de 80% solo + 20% de fosfogesso 

de Metogo (2010) não apresentou bom comportamento em um dos subtrechos, devido ao 

período chuvoso ocasionando expansão pela absorção de água, entretanto, o desempenho 

geral foi satisfatório.  
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Estabilizantes como a cal e cimento são de uso corrente na engenharia rodoviária, 

melhorando as condições dos materiais perante a ação da água, porém os teores necessários 

para estabilização de misturas com solo e fosfogesso não podem ser elevados, aumentando os 

custos e podendo inviabilizar a prática desta solução. Ainda nos estudos de Rufo (2009) e 

Metogo (2010), as misturas de solo, fosfogesso DH e cal CH-I mostraram estabilidade perante 

ação da água e maior capacidade de suporte. Usando este tipo de misturas os pesquisadores 

alcançaram valores de CBR ≥ 60%, possibilitando uso em base chegando a resultados 

competitivos com o cascalho, desde que controlada a expansão. A Figura 2.5 mostra o aspecto 

de trechos da pista experimental. 

Tabela 2.3 - Resultados de expansão e CBR. 

Referência Misturas CBR (%) Expansão (%) 

METOGO 
(2010) 

 

Solo 14 0,00 

80% Solo + 20% Fosfogesso DH 24 0,30 

80% solo + 11% fosfogesso + 9% cal 88 1,05 

RUFO (2009) 
 

Solo 13 0,02 

90% solo + 10% fosfogesso 30 0,02 

80% solo + 20% fosfogesso 37 0,05 

70% solo + 30% fosfogesso 17 0,05 

84,6% solo + 9,4% fosfogesso + 9% cal 66 2,25 

 

O tratamento térmico do fosfogesso DH foi utilizado nos estudos de Ortiz (1997), 

o qual observou comportamento estável nas suas amostras perante a imersão em água e 

aumento de resistência com o teor de fosfogesso, o contrário do observado com fosfogesso 

DH até então. A Figura 2.6 expõe os resultados de ensaio de RCS com o teor de fosfogesso 

tratado aos 3 dias de cura e sem cura para o teor de 0% e, a Figura 2.7 mostra a variação com 

o tempo de cura, onde se observa queda de resistência não explicada para maiores tempos de 

cura em algumas amostras. 
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Figura 2.5– Aspecto visual da base de Solo, fosfogesso e cal, (a) Problemas de expansão da camada observados 

no subtrecho, (b) Ausência de trincas em grande parte do subtrecho 

  

Figura 2.6– Resultados de RCS com Solo e diferentes teores de Fosfogesso (ORTIZ, 1997) 

 

Estudos recentes de Silva et al. (2013) submeteram o fosfogesso ao mesmo 

tratamento térmico que Ortiz (1997), promovendo desidratação a 130ºC obtendo um material 

de elevada resistência mecânica e menor expansibilidade em comparação ao fosfogesso 

natural. Em análises de amostras estabilizadas com cal e cimento o tratamento diminuiu a 

expansibilidade, mas nas misturas com solo e estabilizantes não causou melhoras (Tabela 

2.4).  
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Figura 2.7– Resultados de RCS em misturas com Solo e Fosfogesso para diferentes tempos de cura (ORTIZ, 

1997) 

 

Tabela 2.4 - Resultados de expansibilidade (SILVA et al., 2013). 

Misturas 
Tipo de Fosfogesso 

Di-hidratado Anidro* 
Fosfogesso+9%Cal 11,0% 1,9% 

Fosfogesso+9%Cimento 14,87% 0,33% 

Solo+11%Fosfogesso+9%Cal 1,8% 5,73% 

Solo+11%Fosfogesso+9%Cimento 4,57% 4,13% 

*O fosfogesso considerado Anidro foi posteriormente identificado como hemi-hidratado 

Considerando a estabilidade frente à ação da água, aumento de resistência com o 

teor de fosfogesso (ORTIZ, 1997) e menor expansão (SILVA et al, 2013), tem-se que o 

fosfogesso tratado apresenta, portanto, potencial de aplicação em bases de pavimentos. Sua 

utilização no estado tratado pode ser mais bem estudada, possibilitando alternativas 

econômicas e ambientais para utilização de materiais regionais. 
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3 METODOLOGIA 

Neste estudo, buscou-se analisar o comportamento de misturas de solo tropical 

local fino tropical com fosfogesso na condição hemi-hidratada (HH) em relação ao 

comportamento mecânico. As amostras estudadas, mostradas na Figura 3.1 foram baseadas 

nas porcentagens usadas por Mesquita (2007) possibilitando assim discutir sobre a influência 

do tratamento térmico do fosfogesso misturado ao mesmo solo estudado pela autora: 

· Amostra 1: 100%Solo (100S); 

· Amostra 2: 80%Solo + 20%Fosfogesso HH (80S-20HH); 

· Amostra 3: 50%Solo + 50%Fosfogesso HH (50S-50HH); 

· Amostra 4: 20%Solo + 80%Fosfogesso HH (20S-80HH); 

· Amostra 5: 100%Fosfogesso HH (100HH). 

Figura 3.1 - Amostras preparadas 

 

3.1 COLETA E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

Neste item são apresentados os procedimentos de coleta e preparação inicial dos 

materiais utilizados na pesquisa. 

Amostra 1    Amostra 2        Amostra 3          Amostra 4            Amostra 5 
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3.1.1 Solo 

Para que fosse possível fazer comparações entre os resultados obtidos com uso do 

fosfogesso di-hidratado e fosfogesso hemi-hidratado nas misturas, buscou-se manter a maior 

proximidade possível com os estudos realizados por Mesquita (2007) coletando-se o mesmo 

solo utilizado por ela. Então, o solo foi coletado em talude localizado na área interna do 

CEASA-GO que fica às margens da BR-153, km 5,5, no dia 29 de Julho de 2014. As 

coordenadas do local de retirada do solo são: 16°37’41.7’’S - 49°12’02.7’’W obtidas com uso 

do software Googlemaps. 

Primeiramente, foi removida a porção superficial de solo no local onde havia 

maior quantidade de matéria orgânica e cobertura vegetal como na Figura 3.2a. A retirada do 

solo ocorreu entre 0,30 m e 1,00 m de profundidade aproximadamente, tentando evitar 

proximidade com um veio pedregulhoso visível (Figura 3.2b), uma vez que o solo de interesse 

era do tipo argiloso laterítico. 

Figura 3.2 - Coleta do solo; (a) remoção da camada superficial do solo; (b) veio pedregulhoso visível; 

 

O solo coletado foi transportado para o Laboratório de Geotecnia da Escola de 

Engenharia Civil da UFG onde foi completamente espalhado em lona ao sol para secagem, 

ficando exposto por 8 horas (Figura 3.3), e sendo revolvido na própria lona a cada 4 horas 

para homogeneização. 

(a) (b) 
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Figura 3.3 - Secagem e homogeneização do solo 

 

Passadas 8 horas, o solo foi peneirado em peneira 4,8 mm (Figura 3.4a) e o 

material passante ensacado. O material retido foi destorroado em duas etapas. Primeiramente 

utilizando um rolo para desfazer os torrões maiores e então destorroando no almofariz com a 

mão de gral como mostra a Figura 3.4b. 

Figura 3.4 - Preparação do solo; (a) peneiramento; (b) destorroamento 

 

Portanto, era necessário garantir novamente a homogeneização do solo, o que foi 

feito dividindo o solo peneirado em 4 sacos e o solo destorroado em outros 4 sacos através do 

quarteamento dos mesmos para garantir a proporcionalidade das frações. Posteriormente, cada 

fração de solo peneirado foi homogeneizada com uma fração de solo destorroado via 

quarteamento para uso nos ensaios. O armazenamento do solo nos intervalos entre as etapas 

descritas e após a preparação feita se deu em sacos plásticos identificados armazenados sobre 

papelão em local protegido do sol. 

(a) (b) 
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3.1.2 Fosfogesso 

O fosfogesso utilizado foi produzido na fábrica da Anglo American localizada em 

Catalão (GO) e entregue na Escola de Engenharia Civil pela empresa em sacos plásticos que 

foram armazenados sobre páletes e papelão em local coberto como na Figura 3.5. 

Figura 3.5 - Armazenagem do Fosfogesso DH 

 

O fosfogesso entregue estava em seu estado di-hidratado no qual é produzido. 

Para tratamento, primeiramente, foi feito a secagem do material à temperatura ambiente 

(Figura 3.6). O fosfogesso foi peneirado em peneira 2,0 mm como forma de destorroamento 

prévio para garantir maior homogeneidade no tratamento (Figura 3.7a). Depois de peneirado o 

fosfogesso foi colocado em bandejas e encaminhado à estufa a 130 °C para transformação em 

fosfogesso hemi-hidratado. 
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Figura 3.6 - Secagem do fosfogesso DH à temperatura ambiente 

 

Figura 3.7 – Tratamento do fosfogesso; (a) peneiramento do fosfogesso para homogeneidade do tratamento; (b) 

diferença visual entre o fosfogesso DH e o fosfogesso HH 

 

O critério para retirada do fosfogesso da estufa foi a constância de massa, 

podendo variar em até 1% no período de 24 horas. Porém, em alguns casos, esse critério não 

pôde ser seguido rigorosamente, pois, em diversas ocasiões, era observado ganho de massa da 

amostra ou outras incertezas envolvidas. Então o tratamento foi feito mantendo as bandejas 

em estufa por cerca de 2 a 4 dias até que se observasse a transformação completa do 

fosfogesso DH em HH. Evitou-se também encher demasiadamente as bandejas de fosfogesso, 

limitando-se ao nível da borda, uma vez que foi observado aumento significativo no tempo 

necessário para que o tratamento ocorresse. Vale destacar o fato de que o fosfogesso hemi-

hidratado é visualmente diferente do fosfogesso di-hidratado, apresentando aparência mais 

clara e pulverulenta (Figura 3.7b). 

DH 

HH 

(a) (b) 
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Durante o andamento do trabalho foram adotadas duas metodologias para 

destorroamento do fosfogesso tratado em estufa, consideradas equivalentes. Na primeira 

metodologia empregada, o fosfogesso tratado era todo destorroado em almofariz com mão de 

gral, como na Figura 3.8. Na segunda metodologia empregada o fosfogesso tratado era 

novamente peneirado em peneira 2,0 mm e apenas o material retido na peneira era 

destorroado em almofariz com mão de gral. 

Figura 3.8 - Destorroamento do fosfogesso HH 

 

O material da primeira metodologia de destorroamento foi utilizado nos ensaios 

de caracterização, compactação MCT (Miniatura, Compactada e Tropical) e determinação da 

resistência à compressão simples (corpos de provas com tempos de cura de 60 e 28 dias). O 

material oriundo da segunda metodologia foi utilizado nos demais ensaios. O fosfogesso 

tratado era armazenado em sacos plásticos, identificados e guardados em abrigo fechado 

protegido de sol e intempéries. 

O fosfogesso tanto na forma di-hidratada quanto na forma hemi-hidratada é um 

material muito pulverulento e por isso optou-se por não homogeneizá-lo da mesma forma 

como fora feita com o solo, uma vez que desensacar todo o material e misturá-lo poderia 

causar uma perda significativa de material de faixas granulométricas finas. A 

homogeneização foi feita de forma mais controlada com quarteador em duas etapas. A 

primeira etapa envolveu o material da primeira metodologia de destorroamento, que ao somar 

cerca de 40 quilos de fosfogesso destorroado foi homogeneizado por quarteamento, como 

mostra a Figura 3.9. O restante do fosfogesso utilizado também somou cerca de 40 quilos e 

foi obtido pelo segundo método de destorroamento e homogeneizado da mesma forma. 
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Figura 3.9 - Quarteamento do Fosfogesso HH 

 

3.1.3 Misturas 

A umidade higroscópica dos materiais (solo e fosfogesso) foi obtida previamente 

em estufa a 105 °C conforme a norma NBR 6457 (ABNT, 1986) para preparação das 

amostras e para a dosagem das misturas. Para o caso do fosfogesso, observou-se o aumento de 

massa da amostra nas cápsulas em estufa de um dia para outro, possivelmente o fosfogesso 

absorveu parte da umidade perdida por outras amostras do laboratório presentes na mesma 

estufa. Colocou-se então, cápsulas com amostras de fosfogesso para obtenção da umidade 

higroscópica em uma estufa usada exclusivamente para este material, onde se alcançou uma 

umidade higroscópica de aproximadamente 2% em alguns casos, mas ainda ocorreu ganho de 

massa.  

Para os casos de ganho de massa, considerou-se a umidade higroscópica do 

fosfogesso nula para a dosagem. Nos casos em que os valores encontrados em estufa eram 

válidos, esses foram considerados na dosagem. A partir dessas observações manteve-se a 

utilização dessa estufa exclusiva como padrão para obtenção de umidades em amostras que 

contenham fosfogesso para todos os ensaios. Também houve indícios de que o fosfogesso 

absorvia umidade do ambiente quando exposto durante a manipulação das amostras e 

execução dos ensaios, até mesmo no trajeto das cápsulas da estufa para a balança. Por isso, 

adotou-se fazer a pesagem imediata das cápsulas para evitar a absorção de umidade presente 

no ar, e obter valores mais confiáveis. 
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Após a dosagem, os materiais foram misturados e homogeneizados ao serem 

revolvidos em sacos plásticos por cerca de 5 a 10 minutos até que se apresentassem 

visualmente homogêneos. As misturas foram armazenadas em sacos plásticos ao abrigo de 

umidade, sol e intempéries. 

3.2 ENSAIOS 

Neste item são descritos os procedimentos adotados e as particularidades 

encontradas durante a pesquisa. 

Foram realizados ensaios preliminares de difração de raios-X e microscopia 

eletrônica que foram determinantes para a identificação e escolha do tipo de fosfogesso a ser 

usado. Então, foram realizados ensaios de caracterização tradicionais: análise granulométrica, 

limites de consistência e massa específica dos grãos. Para análise de resistência foi realizado 

ensaio de resistência à compressão simples com todas as amostras. 

3.2.1 Difração de Raio-X 

Para identificação do tipo de fosfogesso obtido através do tratamento térmico foi 

feito o ensaio de difração de raios-X. O equipamento utilizado foi o difratômetro Bruker D8 

Discover, do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, CRTI, 

localizado no Parque Tecnológico Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Foram 

usadas amostras de fosfogesso di-hidratado seco em estufa a 40º e hemi-hidratado através da 

desidratação em estufa a 130°C.   

3.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Foram executados ensaios no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução, LabMic, no Instituto de Física da UFG com o uso de Microscópio Eletrônico de 

Varredura, MEV. Foram ensaiadas diversas amostras, entre elas preferiu-se destacar as 

amostras com 91% de Fosfogesso+ 9% Cal e 91% de Fosfogesso+9% Cimento, usando tanto 

o DH como HH para se obter informações sobre a estrutura mineralógica deste material com 

estabilizantes químicos. A escolha dessas amostras se deve aos resultados de Silva e Rezende 
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(2013) que observaram comportamento diferenciado nestas misturas quanto à expansibilidade 

e resistência mecânica. Na preparação, as amostras foram compactadas e posteriormente 

moldadas em pequenos pedaços cúbicos de aproximadamente 1 cm de aresta (Figura 3.10). 

Os cubos foram colocados em cápsulas e levados para estufa a vácuo a 60ºC, por um período 

de aproximadamente 48 horas, e enfim, foram armazenadas em frascos com sílica azul até o 

momento do ensaio. 

 Figura 3.10 - Amostras preparadas para ensaio com MEV  

 

3.2.3 Análise Granulométrica 

 Foram feitos dois ensaios distintos para determinação da granulometria. As 

amostras puras de fosfogesso e solo, formadas predominantemente por partículas finas (mais 

de 90% de material passante na peneira 2,0 mm), foram submetidas ao ensaio de 

sedimentação com e sem defloculante hexametafosfato de sódio, conforme a norma NBR 

7181 (ABNT, 1984b). As amostras foram deixadas 20 horas em repouso com água destilada 

(mínimo de 12 horas exigido em norma) o que causou endurecimento do fosfogesso sem 

defloculante (Figura 3.11a) e criou aglomerações do fosfogesso com defloculante que foram 

desfeitas no dispersor. 
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Figura 3.11 - Preparação para sedimentação do fosfogesso; (a)  endurecimento do 100HH após repouso; (b) 

formação de espuma e aspecto denso após repouso reduzido 

 

Preparou-se outra amostra de fosfogesso sem defloculante para possibilitar o 

ensaio, porém dessa vez a amostra foi deixada em repouso por apenas 10 minutos para evitar 

o endurecimento da mesma. Ao fim dos 10 minutos a amostra apresentou aspecto denso com 

surgimento de espuma escura, como visto na Figura 3.11b, sendo levada então ao dispersor, 

onde ocorreu a formação de aglomerações (Figura 3.12a), apesar disso realizou-se o ensaio, 

abrindo-se então as quatro sedimentações (Figura 3.12b). 

É válido dizer que mesmo ficando submersas em água por 24 horas na 

sedimentação, as amostras de fosfogesso HH não apresentaram dificuldade para retirada do 

material das provetas, apesar de formarem torrões, estes foram facilmente desfeitos durante a 

lavagem na peneira nº 200 para o peneiramento fino. 

Figura 3.12 - Sedimentação; (a) formação de aglomerações 100HH no dispersor; (b) sedimentações em proveta 

  
 

(a) (b) 

(a) 

C/ defloculante       S/ defloculante   

HH            Solo         Solo            HH 

(b) 
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Fez-se também a análise da granulometria de todas as amostras em granulômetro 

a laser modelo Microtrac S3500 disponibilizado pelo Laboratório de Mecânica dos Solos da 

Universidade de Brasília (UnB) com o acompanhamento do doutorando Daniel Arthur Nnang 

Metogo. O equipamento funciona com um reservatório de água destilada, uma central de 

circulação de água, o núcleo do granulômetro em si onde é feita a análise do material e um 

computador com software do fabricante para operação e aquisição de automática de dados 

(Figura 3.13). Antes de começar o ensaio é feito a programação do equipamento e a 

autolimpeza do equipamento por meio de circulação de água. Então, adiciona-se na central de 

circulação de água porções pequenas de amostra até que o software indique que a quantidade 

adicionada está adequada, faz-se então a leitura da granulometria, o descarte do material 

ensaiado e a limpeza automática do equipamento para ensaiar novas amostras. 

Os ensaios no granulômetro laser foram realizados sem a utilização de 

defloculante ou ultrassom. O equipamento foi configurado para fazer 3 leituras da 

granulometria para cada ensaio realizado, apresentando a média das leituras como resultado, 

sendo que para cada amostra foram realizados 3 ensaios. As leituras que apresentavam 

resultados muito discrepantes eram descartadas. 

Figura 3.13 - Conjunto do granulômetro a laser 

 

3.2.4 Limites de Consistência 

Nesta fase do trabalho foram feitos ensaios de Limite de Liquidez e Limite de 

Plasticidade, porém devido ao fato do fosfogesso hemi-hidratado reagir com água, estes foram 
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realizados apenas com o solo. As Figuras 3.14b e 3.14c ilustram o estado das amostras de 

fosfogesso após 20 horas imersas em água na preparação para os ensaios de limites de 

consistência, mostrando a incapacidade de prosseguir com os mesmos. O ensaio de Limite de 

Liquidez foi feito de acordo com a norma NBR 6459 (ABNT, 1984c) mostrado na Figura 

3.14a com a particularidade de que os dados foram obtidos do ponto mais úmido para o ponto 

mais seco como é tradicionalmente feito no laboratório de solos da UFG. Para o ensaio de 

limite de plasticidade, foram seguidos os passos descritos na NBR 7180 (ABNT, 1984d). 

Com esses dados, foi calculado o Índice de Plasticidade (IP) do solo. 

Figura 3.14 - Limite de Plasticidade; (a) execução com amostra de solo; (b) LL impedido por reação 100HH e 

água (c) LP impedido por reação 100HH e água 

 

3.2.5 Massa específica dos grãos 

Em alguns trabalhos os ensaios de massa específica de solos não foram aplicáveis 

ao fosfogesso (SILVA; REZENDE, 2013), por isso adotou-se o ensaio descrito na norma 

ASTM D5550 (2006) para todas as amostras. Este ensaio também foi realizado no 

Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade de Brasília com o acompanhamento do 

doutorando Daniel Arthur Nnang Metogo. O equipamento utilizado foi um penta-picnômetro 

modelo Pentapyc 5200 da Quantachrome Corporation com aquisição automática a partir do 

software do equipamento Pentapyc 5200e V4.01 (Figura 3.15). 

As amostras ensaiadas foram mantidas em estufa a 60 °C por 16 horas. As 

amostras foram colocadas em cápsulas médias (específicas do equipamento utilizado) e têm 

suas massas pesadas em balança com precisão de ± 0,00001 g, dado que é fornecido ao penta-

picnômetro. O ensaio é feito com até 5 amostras simultâneas por meio de injeção de gás hélio 

que preenche os vazios das amostras, o equipamento então calcula a massa específica g/cm³ 

(a) (b) (c) 
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dos grãos a partir do volume de gás hélio injetado e da massa fornecida das amostras nas 

cápsulas. O equipamento foi programado para fazer cinco leituras em cada amostra e 

apresentar como resultado os valores de cada leitura e a média com menor desvio padrão de 

três leituras. 

Figura 3.15 - Penta-picnômetro 

 

3.2.6 Ensaio de Compactação 

O ensaio de compactação foi feito segundo a metodologia MCT, uma vez que o 

material utilizado é de granulometria fina em que menos de 10% do material fica retido na 

peneira 2,0 mm. O ensaio foi realizado de acordo com a norma ME 228 (DNER, 1994) com 

equipamento padrão mostrado na Figura 3.16. 

As amostras foram peneiradas previamente em peneira 2,0 mm e o teor de 

umidade higroscópica das mesmas foi obtido em estufa a 105 °C. Com base nas umidades 

higroscópicas das misturas, foi feito a dosagem da quantidade de água a ser colocado para 

atingir a umidade desejada do ponto. Era feita então a homogeneização em bacia e a 

compactação da amostra com energia intermediária com soquete tipo pesado. A amostra era 

pesada com o cilindro, depois era feita a extração do corpo de prova que era pesado 

isoladamente e paquimetrado quanto à altura, sendo que essa altura deveria ser de 50 mm ± 1 

mm como critério de aceitação do ponto ensaiado. 
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Figura 3.16 - Equipamento MCT para ensaio de compactação 

 

Observou-se que o teor de umidade calculado para determinada amostra não 

correspondia ao teor de umidade medido em estufa após a realização do ensaio, havendo 

perda de umidade. Levantou-se a hipótese de que há perda de umidade para o ambiente e que 

essa perda pode variar com as condições climáticas, tendo como indício que normalmente a 

perda de umidade observada era de cerca de 7% nos dias secos e de baixa umidade relativa do 

ar, enquanto em um dia chuvoso foi observada perda de umidade das amostras ensaiadas de 

apenas 0,5%. Outra hipótese é de que essa perda tenha se dado devido a reações entre o 

fosfogesso e a água, já que se nota o aquecimento das amostras durante o processo de 

homogeneização, sendo o aumento de temperatura proporcional ao aumento do teor de 

fosfogesso. 

Diante às observações apresentadas, passou-se a padronizar o tempo de execução 

do ensaio que foi de 10 a 15 minutos a partir da adição de água na amostra (homogeneização 

e compactação). Para tentar obter umidades reais mais próximas às desejadas do ponto em 

execução, foi gerada uma curva de tendência que relaciona a umidade calculada e a umidade 

obtida em estufa, a qual é apresentada no Capítulo 4 (Figura 4.13).  É válido dizer que pode 

haver dificuldade em extrair corpos de prova com altos teores de fosfogesso dos cilindros com 

o extrator manual padrão, nesses casos há o risco de perda dos cilindros, sendo recomendado 
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extrair a amostra o mais breve possível. Foi necessária a compactação de 63 corpos de prova 

no total para obtenção das curvas de compactação. 

3.2.7 Compressão Simples 

A análise da resistência à compressão simples foi feita em amostras sem cura e 

com 7 e 28 dias de cura após a compactação dos corpos de prova (CPs) em todas as amostras 

que continham fosfogesso. No caso da Amostra 1 foi feito o ensaio apenas sem cura, já que 

nela não há ganho de resistência como nas demais amostras. 

O procedimento tentado, inicialmente, para confecção dos corpos de prova para o 

ensaio de resistência à compressão simples seguia o método empregado tradicionalmente no 

Laboratório de Geotecnia da UFG para ensaios com amostras de solo. Nesse método, a 

compactação é feita em cilindro 10 cm x 12 cm em 3 camadas com 21 golpes por camada 

para energia intermediária e em umidade próxima da ótima, conforme a norma NBR 7182 

(ABNT, 1986). A extração é feita no extrator hidráulico e o corpo de prova é moldado nas 

dimensões necessárias (Figura 3.17) para o ensaio de resistência à compressão simples 

tentando manter uma razão de 2 a 2,5 entre a altura do corpo de prova e o diâmetro como 

exigido na norma NBR 12770 (ABNT, 1986). 

Figura 3.17 - Moldagem dos CPs para ensaio de compressão simples 

 

O problema encontrado em tal procedimento está relacionado à perda de umidade 

observada durante o processo de moldagem dos corpos de prova devido à exposição do 
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mesmo, além do próprio processo em si ser dificultado pelo ganho de resistência das amostras 

com fosfogesso após a compactação. Portanto, haveria dificuldade tanto em executar as 

moldagens como em garantir que a umidade do corpo de prova após a moldagem se 

encontraria próximo da umidade ótima. 

A partir daí, o método proposto foi fazer a compactação em cilindro bipartido de 

10 cm x 20 cm (comum em ensaios de resistência à compressão simples de concreto) 

evitando-se assim o processo de moldagem, uma vez que o corpo de prova já é extraído nas 

dimensões adequadas para ruptura na prensa. Para manter a energia de compactação 

intermediária foi feito a conversão da energia do primeiro procedimento para o segundo com 

a Equação 3.1, fixando-se a execução com 5 camadas devido à altura do corpo de prova, e 

mantendo-se o mesmo soquete utilizado. 

                                                                                                              (3.1) 

Sendo: E = energia a ser aplicada na amostra de solo, n = número de camadas a 

serem compactadas no cilindro de moldagem, N = número de golpes aplicados por camada, M 

= massa do soquete, H = altura de queda do soquete, V = volume do cilindro (PINTO, 2006). 

O método da NBR 7182 (ABNT, 1986) pede que as amostras umedecidas sejam 

colocadas em sacos plásticos e mantidas em cura por pelo menos 24 horas. Tal procedimento 

só fora feito com a Amostra 1 (100S), uma vez que as demais amostras reagem com água. 

Portanto, tais amostras eram umedecidas no momento do ensaio. 

Tentou-se compactar as amostras em umidade ótima, porém como descrito 

anteriormente, fatores ainda desconhecidos causam uma variação entre a umidade calculada 

adicionada e a umidade obtida em estufa 105°C dos corpos de prova, cujas cápsulas são 

retiradas durante a compactação da 3ª camada. Há também uma variação quanto ao peso 

específico do corpo de prova quando comparado aos valores obtidos nos ensaios de 

compactação com os da metodologia MCT devido à considerável diferença entre os tempos 

necessários para cada compactação, sendo cerca de 10 minutos para homogeneização e 3 

minutos para compactação na MCT, e cerca de 10 minutos para homogeneização e 30 
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minutos para compactação quando executado no cilindro 10 cm x 20 cm. A cura foi feita 

envolvendo os corpos de prova em plástico filme, colocando-os em sacos plásticos e 

guardando-os em caixa de isopor em local protegido de intempéries como na Figura 3.18. 

Figura 3.18 - Cura dos CPs em plástico filme, envolvidos por sacos plásticos em caixa de isopor 

 

Sobre o cilindro foi utilizado um colarinho padrão dos cilindros 10 cm x 12 cm 

adaptado, como mostra a Figura 3.19a, para permitir a compactação de um volume maior de 

amostra a fim de garantir a altura do corpo de prova compactado ao rasar (Figura 3.20). O 

extrator utilizado também não é adequado para se utilizar em cilindros com 20 cm de altura. 

Inicialmente, tentava-se extrair o corpo de prova até o limite do macaco hidráulico (Figura 

3.19b), então retornava o macaco hidráulico para sua posição inicial e terminava de extrair o 

resto do corpo de prova. Tal procedimento foi suficiente e fora utilizado nos corpos de prova 

com 60 dias de cura e 28 dias de cura, porém ocorreu perda de alguns corpos de prova devido 

às trincas que surgiram na interface entre o corpo de prova e o cilindro enquanto se fazia o 

retorno do macaco hidráulico à posição inicial. 
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Figura 3.19 - RCS; (a) Adaptação do Colarinho; (b) Primeira etapa de extração CPs com 28 dias de cura 

 

Figura 3.20 - Rasagem do Corpo de prova 

 

Nos corpos de prova sem cura e com tempos de cura de 7 dias, a extração foi feita 

em duas etapas também, porém na primeira etapa o corpo de prova era extraído até 

aproximadamente metade de sua altura como mostra a Figura 3.21a (e não até o limite do 

macaco hidráulico como anteriormente), e então se retornava o macaco hidráulico para sua 

posição inicial, elevava a base (Figura 3.21b) e terminava a extração completa do corpo de 

prova (Figura 3.22). Tal procedimento se mostrou mais eficiente uma vez que nenhum corpo 

de prova fora perdido no processo. 

(a) (b) 
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Figura 3.21 - Extração dos CPs; (a) Primeira etapa de extração CPs sem cura e com cura de 7 dias; (b) Elevação 

da base do extrator hidráulico 

  

Figura 3.22 - Corpos de prova ao fim da extração, envoltos em plástico filme para cura 

 

É válido dizer que a opção de extrair o corpo de prova abrindo o cilindro bipartido 

foi testada e resultou na destruição completa do corpo de prova, além da extração só ser 

possível com o extrator mesmo com o cilindro aberto. Isso ocorreu, provavelmente, devido à 

forte aderência do fosfogesso ao cilindro, mesmo este estando coberto por vaselina.  

A prensa utilizada para ruptura dos corpos de prova foi uma prensa modelo Emic 

DL30000N com software “Tesc versão 3.04” cedida pelo Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Construção Civil (Labitecc) mostrada na Figura 3.23. O ensaio de ruptura foi 

realizado de acordo com as recomendações da norma NBR12770 (ABNT, 1992). A prensa foi 

configurada para aplicar carga à velocidade constante e tentou-se garantir a taxa de 

(b) (a) 
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deformação do corpo de prova em 2,7 mm/min programando o deslocamento da prensa para 

equivaler a esse valor, considerando-se, portanto, que o deslocamento da prensa equivaleria à 

deformação axial do corpo de prova. Foram programados também os critérios de parada: 3 cm 

de deformação do corpo de prova, tensão nula na prensa ou 15 minutos de ensaio. A prensa 

utilizada apresenta aquisição automática e retornou os resultados em forma de tabela de dados 

com o instante da medição, a força aplicada, e a deformação medida. Os dados foram 

convertidos para apresentarem o formato desejado nas análises a serem feitas. Fragmentos dos 

CPs foram coletados em cápsulas para obtenção das umidades no momento da ruptura como 

mostrado na Figura 3.24. 

Figura 3.23 - RCS: Prensa utilizada na ruptura dos CPs 
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Figura 3.24 - Cápsulas para obtenção das umidades dos CPs no momento da ruptura 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nos diversos 

ensaios realizados nessa pesquisa. 

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

Como resultados dos ensaios de difração de raio-X, tem-se as figuras 4.1 e 4.2, 

apresentando para o fosfogesso DH, a composição majoritária correspondente ao 

Ca(SO4).2H2O e para o fosfogesso tratado termicamente a correspondente ao 

Ca(SO4).0,5H2O. Dessa forma, o tratamento a 130°C resultou na formação de fosfogesso 

HH. 

Figura 4.1– Difratograma do Fosfogesso DH 
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Figura 4.2 - Difratograma do Fosfogesso HH 

 

4.2 MICROSCOPIA 

As imagens obtidas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) permitem 

comparar misturas com fosfogesso HH e DH (Figura 4.3), podendo-se destacar a presença de 

etringita nas amostras com DH, fato observado também por Kobayashi e Parreira (2001) em 

misturas com cimento. A presença desse mineral pode justificar a expansibilidade dessas 

amostras nos estudos de Silva e Rezende (2013) e a redução da expansibilidade quando se usa 

o HH. Uma possível justificativa para esse comportamento é que o tratamento térmico tenha 

gerado um material com menos impurezas e consequentemente, menos expansivo. Há de se 

observar a quantidade e formato diferentes da etringita gerada quando se usa cal e cimento, e 

que o maior volume deste mineral presente na amostra com cimento pode justificar sua maior 

expansibilidade em relação à com cal. O aspecto geral das amostras com fosfogesso HH é 

mais homogêneo, podendo refletir na estabilidade durante a imersão e melhor resistência 

mecânica, fazendo deste tipo de fosfogesso o mais promissor e, portanto o escolhido para o 

seguimento da pesquisa. 



 

Estudos laboratoriais de misturas com solo e fosfogesso para bases e sub-bases de pavimentos 49 

 

A. C. R. B. FREITAS; M. V. SILVA         Capítulo 4 

Figura 4.3 - Imagens de Microscópio: (a) fosfogesso HH com cimento; (b) fosfogesso HH com cal. Presença de 

etringita nas amostras de (c) fosfogesso DH com cimento e (d) fosfogesso DH com cal; 

  

  

4.3 CARACTERIZAÇÃO 

Neste item são apresentados e discutidos os principais aspectos observados nos 

ensaios de caracterização. 

4.3.1 Limites de consistência 

A Figura 4.4 apresenta a curva obtida no ensaio de limite de liquidez do solo da 

qual se obtém o valor de wL = 33 %. Do ensaio de limite de plasticidade executado com a 

amostra de solo tem-se wp = 21%. Assim, foi calculado IP = 12%. Esses resultados são 

(c) (d) 

(a) (b) 
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coerentes com os apresentados por Mesquita (2007), especialmente quando comparados os 

índices de plasticidade apresentados na Tabela 4.1, uma vez que o solo de ambas as pesquisas 

são extraídos do mesmo local como já explicado na metodologia do trabalho. Também na 

Tabela 4.1 estão apresentados os resultados dos limites de consistência conseguidos por Ortiz 

(1997) e Metogo (2010) com outros solos estudados que diferem consideravelmente do 

utilizado nessa pesquisa, o que pode causar desvios do comportamento mecânico entre as 

amostras comparadas. 

Figura 4.4 - Resultado do ensaio de limite de liquidez do solo 

 

Tabela 4.1 - Comparação índices de consistência 

Material WL (%) WP (%) IP (%) 
Solo fino Goiânia 33 21 12 

Ortiz (1997) – Solo MG 48 33 15 
Solo fino Goiânia 

(MESQUITA, 2007) 
38 27 11 

Solo fino Aparecida de 
Goiânia (METOGO, 

2010) 
34 29 5 

Vale destacar que o processo de molhagem e secagem realizado no ensaio de 

limite de plasticidade gerou pontos fora da reta de tendência os quais foram analisados e 

descartados. Devido à impossibilidade de realizar os ensaios de limites de consistência com o 

fosfogesso hemi-hidratado, considerou-se o material como não-plástico, assim como 

classificado por Mesquita (2007) e Rufo (2009) para o fosfogesso DH. 
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4.3.2 Analise granulométrica 

As Figuras 4.5 a 4.7 apresentam as curvas granulométricas médias obtidas com o 

granulômetro laser com todas as amostras e as curvas da sedimentação e peneiramento 

realizado para as amostras 1 (100S) e 5 (100HH). Observa-se que o solo se mostrou sensível à 

ação do defloculante pelo aumento considerável da fração argilosa, enquanto o fosfogesso 

diminuiu sua fração de argila e silte com o uso do defloculante, indicando possível processo 

de floculação na presença do hexametafosfato de sódio. A relação entre os resultados obtidos 

com o ensaio de sedimentação e o ensaio com granulômetro a laser apresenta aproximação 

satisfatória, sendo esse desvio causado provavelmente pela diferença entre as metodologias de 

ensaio em questão. 

Figura 4.5 - Curvas granulométricas obtidas para o solo 
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Figura 4.6 - Curvas granulométricas obtidas para as misturas de solo e fosfogesso 

 

 

Figura 4.7 - Curvas granulométricas obtidas para a fosfogesso 

 

 

A distribuição granulométrica das amostras segundo a NBR 6502 (ABNT, 1995) é 

apresentada na Tabela 4.2 com base nos resultados obtidos com o granulômetro a laser. A 
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teor de silte e decréscimo dos teores de areia e argila com o aumento do teor de fosfogesso. A 

única amostra que não atende a essa linearidade é a amostra 2 (80S-20HH), na qual há um 

aumento mais significativo do teor de silte. 

Figura 4.8 - Distribuição Granulométrica das amostras segundo NBR 6502 (ABNT, 1995) 

 

Tabela 4.2 - Distribuição granulométrica a partir dos ensaios no  granulômetro a laser 

Fração 
Amostra1 Amostra2 Amostra3 Amostra4 Amostra5 

100S 80S-20HH 50S-50HH 20S-80HH 100HH 
Areia (%) 31,71 21,27 31,33 29,47 25,23 

Silte (%) 59,10 68,23 61,63 63,03 67,24 

Argila (%) 9,19 10,50 7,05 7,50 7,53 

 

O solo estudado é compatível granulometricamente com o utilizado por Mesquita 

(2007) como evidenciado na Figura 4.9, onde são comparados os ensaios de sedimentação, 

em especial para os resultados com o uso do defloculante. Mesmo não sendo feito o ensaio de 

mini-MCV (DNER, 1994) nem perda de massa por imersão (DNER, 1994) para classificação 

segundo a metodologia MCT, pode-se considerar o solo em estudo como sendo de 

comportamento laterítico enquadrado no grupo LG’, ou seja, silte argiloso laterítico, já que o 

solo foi retirado do mesmo local. 
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Já para o fosfogesso HH há uma predominância da fração de silte bem distinta do 

fosfogesso DH estudado por Mesquita (2007) quando comparadas as sedimentações sem 

defloculante, mesmo ambas as amostras terem origem na mesma fábrica. Para as 

sedimentações com defloculante, o fosfogesso HH ensaiado nesta pesquisa apresentou maior 

fração de areia do que na sedimentação sem defloculante, tendo distribuição granulométrica 

muito semelhante ao Fosfogesso DH de Mesquita (2007) na sedimentação com defloculante 

dela. 

Figura 4.9 - Distribuição granulométrica do solo: (a) sem defloculante, (b) com defloculante e, do fosfogesso DH 

e HH; (c) sem defloculante; (d) com defloculante 
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4.3.3 Massa específica dos grãos 

Os resultados da massa específica das amostras obtidas no penta-picnômetro são 

apresentados na Tabela 4.3 em comparação com os resultados de Mesquita (2007). No caso 

dos resultados apresentados por Mesquita (2007), observa-se que foram obtidos valores 

superiores a 3,000 g/cm3 para amostras com fosfogesso, fato que não seria esperado. Na época 

desses ensaios iniciais, Mesquita (2007) usou, em todas as suas determinações de umidade, 

temperaturas de estufa na ordem de 105°C a 110oC. Assim, provavelmente, ocorreu 

transformação do fosfogesso DH o que impactou nos cálculos dos parâmetros. 

Tabela 4.3 - Massa específica dos grãos (g/cm³) 

Tipo de Fosfogesso 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 

100S 80S-20HH 50S-50HH 20S-80HH 100HH 

HH 2,858 2,901 2,927 2,904 2,834 
DH (MESQUITA, 

2007)* 2,869 2,968 3,236 3,378 3,359 
* Os dados de Mesquita foram impactados por uso de estufa com 
temperaturas na ordem de 105°C a 110°C para determinação das 
umidades. 

Na Figura 4.10 tem-se a curva de variação da massa específica dos grãos obtidos 

neste trabalho com o aumento do teor de fosfogesso HH, tendência que diferencia do 

comportamento de tendência crescente dos valores de massa específica observado nos 

resultados com o fosfogesso DH de Mesquita (2007). O comportamento apresentado é indício 

de que ocorreram reações químicas nas amostras 2 (80S-20HH), 3 (50S-50HH) e 4 (20S-

80HH). 

Essas reações podem ter ocorrido entre o fosfogesso HH e a água higroscópica do 

solo durante o processo de mistura das amostras, uma vez que é observado aquecimento dos 

materiais durante a homogeneização, que se mostra mais expressivo quanto maior o teor de 

fosfogesso. Outra hipótese é que há reação entre o fosfogesso HH e o solo. Em ambos os 

casos a relação de massa dos materiais envolvidos poderia explicar o pico da curva na amostra 

3 (50S-50HH) onde possivelmente ambos reagentes estariam em abundância. 
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Figura 4.10 - Massa específica dos grãos das amostras 

 

4.4 COMPACTAÇÃO 

As curvas de tendência da relação entre as umidades obtidas em estufa e as 

umidades calculadas de cada amostra são apresentadas na Figura 4.11. Essas curvas foram 

utilizadas como base para prever a variação de umidade que a amostra apresentaria, de forma 

a conseguir uma melhor precisão em relação à umidade desejada do ponto compactado. 

Observa-se que todas as amostras apresentaram curvas de tendência com 

coeficiente angulares muito próximos entre si. São evidenciadas duas curvas de tendência 

distintas, uma que agrupa as amostras 1, 2 e 3 onde a variação entre as umidades calculadas e 

obtidas era menor, e outra, paralela à primeira, que agrupa as amostras 4 e 5, que possuem 

mais fosfogesso, nas quais se observou as maiores variações. 
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Figura 4.11 - Tendência de perda de umidade 

 

Na Figura 4.12 são apresentadas as curvas de compactação e saturação 100% das 

amostras com teores de 0%, 20%, 50%, 80% e 100% de fosfogesso HH, respectivamente, das 

quais se obtém os valores de massa específica seca máxima e teor de umidade ótimo que 

foram utilizados como base para os ensaios de resistência à compressão simples. 

As curvas de compactação de todas as amostras dessa pesquisa estão agrupadas na 

Figura 4.13, onde se observa que com o aumento do teor de fosfogesso HH há a diminuição 

da massa específica aparente seca, aumento no valor da umidade ótima e mudança na forma 

da curva de compactação (aumento na abertura das curvas). Os valores de tais parâmetros 

obtidos nesta pesquisa assim como os valores obtidos por Ortiz (1997) e Mesquita (2007) são 

evidenciados na Tabela 4.4. 

Observa-se que há uma tendência de diminuição do peso específico aparente seco 

com o aumento do teor de fosfogesso HH assim como observado com o DH de Mesquita 

(2007) e o tratado de Ortiz (1997). Quanto à umidade ótima, o comportamento dos três 

estudos também apresenta a mesma tendência, em que o valor da umidade ótima aumenta 

com o teor de fosfogesso, porém vale apontar que as umidades encontradas por Mesquita 

(2007) para as amostras com fosfogesso são relativamente maiores pois foi utilizado estufa 

acima de 70 °C causando a transformação do fosfogesso DH por perda de umidade 

intramolecular. 
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Figura 4.12- Curvas de compactação e saturação das amostras: (a) Amostra 1 (100S); (b) Amostra 2 (80S-
20HH); (c) Amostra 3 (50S-50HH); (d) Amostra 4 (20S-80HH); (e) Amostra 5 (100HH) 
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Figura 4.13– Comparativo das curvas de compactação 

 

Tabela 4.4 - Resultados da compactação 
Amostra 100S 80S-20HH 50S-50HH 20S-80HH 100HH 

HH 
wo (%) 17,2 20,8 21,5 22,0 27,9 

ρd (g/cm³) 1,839 1,702 1,612 1,436 1,329 

DH 
(MESQUITA, 

2007)* 

wo (%) 20,0 20,5 34,4 43,8 44,0 

ρd(g/cm³) 1,690 1,640 1,380 1,200 1,100 

Tratado 
(ORTIZ, 

1997) 

wo (%) 25,50 26,10 - 26,00 27,00 

ρd(g/cm³) 1,635 1,610 - 1,385 1,350 
* Os dados de Mesquita foram impactados por uso de estufa com 
temperaturas na ordem de 105°C a 110°C para determinação das 
umidades. 

 

4.5 COMPRESSÃO SIMPLES 

A Tabela 4.5 apresenta os valores máximos de tensões obtidos durante os ensaios 

de compressão simples. Em geral, o solo apresentou resistência inferior à das misturas, com 

exceção da amostra 2, com apenas 20% de fosfogesso HH, que não demonstrou resistência 

expressiva no ensaio sem cura se comparada ao resultado da solo puro. Porém, nos ensaios 

com cura houve ganho de resistência. As amostras 3, 4 e 5 mostraram resistência elevada, 
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compressão simples aos 7 dias, segundo a ES 143 (DNIT, 2010), com exceção para a amostra 

4 sem cura, que mostrou valor abaixo do esperado, devendo ser melhor analisado ou repetido. 

Essas amostras também superaram aos 7 dias os valores de resistência à compressão simples 

obtidos por  Metogo (2010) em laboratório com misturas de solo-cal, que alcançou 1308 kPa 

aos 21 dias. Os corpos de prova das amostras depois de ensaiadas na prensa são apresentados 

na Figura 4.14. 

Figura 4.14 - RCS: Corpos de prova ensaiados na prensa 

     

 

A Figura 4.15 mostra o desenvolvimento das resistências das amostras com o 

aumento do tempo de cura. Exceto a amostra 3, as misturas apresentaram ganho de resistência 

entre 0 e 28 dias de cura, sendo que as amostras 1, 2, 3 e 5 tendem a perder resistência até os 

60 dias de cura, enquanto a amostra 4 tende à estabilização. Tal comportamento em relação ao 

corpo de prova da amostra 3 (50S-50HH) rompido sem cura não é esperado; é possível que o 

resultado obtido não seja representativo do comportamento geral da amostra, sendo necessário 

que haja repetições desse ponto. 
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Figura 4.15– Desenvolvimento das resistências à compressão simples com o tempo de cura 

 

Tabela 4.5 - Tensão Máxima (kPa) 

Amostra teor HH 
Tempo de Cura (dias) 

0 7 28 60 

Amostra 1 0% 536,0       

Amostra 2 20% 456,1 685,4 807,8 457,8 

Amostra 3 50% 3421,5 2113,9 3108,6 2449,9 

Amostra 4 80% 1361,3 3603,9 4047,0* 4569,6 

Amostra 5 100% 1632,7 2731,4 2756,0 1635,0 
* Amostra 4 foi rompida aos 26 dias de cura. 

A Tabela 4.6 relaciona os graus de compactação de cada corpo de prova rompido 

em ensaio de resistência à compressão simples. Os resultados obtidos foram considerados 

satisfatórios devido às incertezas relacionadas ao controle da umidade já apresentadas 

anteriormente, especialmente quando comparadas as metodologias de compactação em 

cilindro 10 cm x 20 cm e a metodologia de compactação MCT da qual foram obtidas as 

umidades ótimas de referência. Também é importante dizer que os valores de massa 

específica aparente seca obtidos para os corpos de prova das amostras 2, 3, 4 e 5 do ensaio de 

RCS não se enquadram nas curvas de compactação apesar de estarem com umidades 

próximas às umidades ótimas, configurando pontos abaixo das curvas de compactação. 
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Tabela 4.6 - Grau de compactação de cada corpo de prova 

Amostra 
Tempo de cura (dias) 
0 7 28 60 

100S 98% - - - 

80S - 20HH 93% 95% 94% 89% 

50S-50HH 94% 92% 89% 95% 

20S-80HH 94% 94% 96% 97% 

100HH 89% 92% 88% 89% 

 

A Figura 4.16 apresenta as curvas de resistência em cada tempo de cura e como 

estas variam com o teor de fosfogesso. Todas as amostras apresentaram progressão da tensão 

em regime elástico conforme esperado durante os ensaios, tendo ponto de ruptura bem 

definido e tendendo à tensão residual com o aumento das deformações, comportamento típico 

de materiais frágeis, exceto a amostra 5 (100HH) sem cura, que apresentou pico de resistência 

tardiamente após se deformar bastante.  

A Tabela 4.7 apresenta o comparativo entre as resistências à compressão simples 

obtidas por Ortiz (1997) e as apresentadas neste trabalho. Mesmo a resistência de ambos os 

solos sendo próximas, as resistências das amostras dos ensaios de Ortiz (1997) se mostraram 

consideravelmente maiores. Essa diferença pode ter se dado devido à diferença de origem 

entre os materiais ou a metodologia adotada para a confecção dos corpos de prova submetidos 

ao ensaio de RCS, uma vez que Ortiz (1997) utilizou corpos de prova cilíndricos de 5 cm x 5 

cm. 

Como apresentado no Capítulo 2, o teor de uso do fosfogesso DH é limitado em 

cerca de 20% devido à estabilidade frente à ação da água e a expansibilidade, o que não 

ocorre com o fosfogesso HH. Metogo (2010) obteve um aumento de 496 kPa de resistência à 

compressão aos 49 dias em relação à resistência original do solo estudado por ele, o que 

representou um aumento de 113,5%. Com o fosfogesso HH foi possível conseguir ganhos de 

resistência ainda mais significativos, especialmente para maiores teores de fosfogesso HH. 

Portanto, é provável que o fosfogesso HH seja uma melhor opção para utilização em base de 

pavimentos que o fosfogesso DH. 
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Figura 4.16 – Curvas tensão x deformação obtidas para as amostras: (a) sem cura; (b) com 7 dias de cura; (c) 
com 28 dias de cura; (d) 60 dias de cura. 
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Tabela 4.7 - Comparação com resultados de RCS de Ortiz (1997) em kPa 

Teor Fosfogesso 0 dias 3 dias 7 dias 28 dias 

0% 
HH 536 --- --- --- 

Ortiz (2007) 507 --- --- --- 

20% 
HH 456,1 --- 685,4 807,8 

Ortiz (2007) --- 839 1047 1140 

80% 
HH 1361,3 --- 3603,9 --- 

Ortiz (2007) --- 2699 4537 5860 

100% 
HH 2084,6 --- 2731,4 2756 

Ortiz (2007) --- 6431 6804 9783 
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5 CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do fosfogesso hemi-hidratado (HH) 

misturado ao solo fino tropical de comportamento laterítico em diversos teores, estudando o 

comportamento mecânico das amostras em diferentes tempos de cura, visando à aplicação em 

camadas de bases e sub-base de pavimentos asfálticos. Para tanto, foram realizados ensaios de 

microscopia eletrônica de varredura, raio X, caracterização e de compressão simples. 

Como principais conclusões, tem-se: 

· Observou-se que o fosfogesso hemi-hidratado reage exotermicamente com 

água, visto que ele aquece quando umedecido. 

· As amostras se aqueciam consideravelmente durante o processo de 

homogeneização das misturas evidenciando reações do fosfogesso com a 

água higroscópica do solo ou com o próprio solo. 

· Foram observadas diversas incertezas quanto à relação entre o fosfogesso 

e a umidade. Houve indícios de que as amostras com fosfogesso 

absorviam umidade do ar quando expostas e que absorviam umidade 

quando em estufa junto com amostras de solo como descrito no Capítulo 

3. Por outro lado, quando umedecidas, as amostras com fosfogesso 

tendiam a apresentar um desvio na umidade medida em relação à umidade 

calculada como visto nos ensaios de compactação miniatura e resistência à 

compressão simples. Como não foi observado um padrão nessa relação 

conclui-se que deve haver cuidados especiais quanto ao controle da 

umidade nos ensaios. 

· Na análise granulométrica o defloculante hexametafosfato de sódio atua 

como floculante para o fosfogesso hemi-hidratado, aumentando as frações 

de areia em relação ao ensaio sem defloculante. 
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· Não é possível a execução dos ensaios de limites de consistência com o 

fosfogesso hemi-hidratado devido ao endurecimento do material durante 

reação com a água. 

· Os resultados da massa específica dos grãos se apresentaram em forma de 

curva com pico na amostra 3 (50S-50HH), o que evidencia a ocorrência de 

reações químicas nas misturas, sendo que pela aparência da curva essa 

reação se intensifica conforme se aproxima da relação 1:1 dos materiais 

onde os possíveis reagentes estão em abundância, elevando o valor da 

massa específica. 

· Foi observado que com o aumento do teor de fosfogesso há aumento nos 

valores de umidade ótima, decréscimo da massa específica aparente seca 

máxima e aumento da abertura das curvas de compactação. 

· As amostras 4 e 5, que tinham maior teor de fosfogesso HH, apresentaram 

o maior desvio da relação entre a umidade calculada e a umidade medida 

em estufa que as amostras 1, 2 e 3. Embora não tenha sido observado uma 

tendência nos resultados, pode-se sugerir que o aumento do teor de 

fosfogesso influencia o desvio medido. 

· O peso específico apontado pelo ensaio de compactação MCT não pôde 

ser reproduzido para os corpos de prova da resistência à compressão 

simples das amostras que continham fosfogesso, configurando pontos 

abaixo das curvas de compactação de referência, provavelmente devido às 

incertezas quanto à umidade e à diferença entre os tempos de execução das 

metodologias de compactação.  

· Não foi observada uma tendência bem definida com relação ao 

desenvolvimento das resistência com o aumento dos teores de fosfogesso 

HH, porém pode-se dizer que teores maiores de fosfogesso resultam em 

maiores resistências à compressão simples evidenciado pelas misturas com 

50%, 80% e 100% de fosfogesso HH. 
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· Da mesma forma, não foi observado uma tendência clara de como a 

resistência se desenvolve em função dos tempos de cura, porém é 

observado que, em geral, as amostras com fosfogesso ganham resistência 

com o tempo porém apresentam queda não explicada aos 60 dias. 

· As curvas tensão-deformação das amostras são em geral típicas de 

materiais de comportamento frágil, apresentando fase elástica, pico de 

resistência e resistência residual. 

· As amostras 3 (50S-50HH), 4 (20S-80HH) e 5 (100HH) obtiveram 

resistência à compressão simples superior às de solo-cimento. 

· O estudo em si conclui a possibilidade de uso de amostras com solo e 

fosfogesso hemi-hidratado em bases de pavimentação. 

Para as pesquisas futuras, tem-se as seguintes sugestões:  

· Ter uma atenção especial sempre que o ensaio envolver adição de água ou 

controle de umidade, e que tais ensaios sejam realizados em ambientes 

com umidade relativa do ar e temperatura controlados. 

· Confeccionar corpos de prova em cilindros menores que exijam um menor 

volume de material, possibilitando melhor controle sobre os tempos de 

compactação e, portanto, sobre a umidade. Os cilindros devem ser de 

preferência bipartidos ou tripartidos para evitar risco de perda dos 

cilindros durante extração. 

· Adotar maior grau de repetição em ensaios de resistência para melhor 

avaliação das tendências de comportamento através de análise estatística e 

possibilidade de padronização ou variação nas condições de ensaio. 

· Realizar ensaios de resistência mecânica do tipo triaxial dinâmico para 

determinação do módulo de resiliência, que é mais recomendado para 

aplicação em bases de pavimentos. 
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· Estudar o processo químico de ganho de resistência do fosfogesso HH 

para conhecimento dos subprodutos e reações envolvidas. 

· Fazer ensaios de microscopia para estudar aspectos do comportamento das 

misturas não interpretáveis em nível macroscópico. 
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