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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é o avaliar o uso de emulsão asfáltica do tipo RL-1C 

como estabilizante químico em solo tropical laterítico, no estado de Goiás, realizando 

misturas com diversos teores de emulsão asfáltica. As etapas do trabalho compreendem: a 

seleção e coleta dos materiais, ensaios de caracterização (análise granulométrica, 

determinação dos limites de liquidez e plasticidade, determinação da massa específica do 

solo), ensaio de compactação Proctor Intermediário, ensaio de expansão e índice de suporte 

Califórnia, mistura do solo com os teores de emulsão asfáltica, moldagem de corpos-de-

prova, e com a mistura solo-emulsão, realizou-se ensaios de resistência à compressão 

simples (RCS) e índice de suporte Califórnia. Foi possível avaliar a melhora de resistência 

do solo com os diferentes teores de emulsão e para dois intervalos de cura (0 e 7 dias). O 

RCS apresentou uma melhora de comportamento com a estabilização do solo granular, 

confirmando a expectativa teórica inicial. O ensaio de índice suporte Califórnia não obteve 

os resultados esperados, o que pode ser devido ao método de ensaio adotado ou às 

condições de cura. Por fim, conclui-se que a mistura solo-emulsão é uma alternativa 

possível para melhorar propriedades dos solos, sendo que o tempo de abertura e a forma de 

cura devem ser melhor avaliados. 

Palavras-chave: Solo laterítico. Estabilização química. Solo-betume. Emulsão asfáltica. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para um país que se encontra com uma infraestrutura em plena expansão, como é 

o caso do Brasil, e que concentra na malha rodoviária mais de 60% do transporte modal, 

como mostrado na Figura 1.1, se faz necessário um constante investimento tanto em 

manutenção e crescimento quanto em inovação nessa área.  

Figura 1.1 - Modais de Transporte (ABEDA, 2013) 

 

Uma estrutura de pavimento adequada proporciona benefícios aos diversos 

segmentos da sociedade, como conforto aos usuários, diminuição dos custos operacionais dos 

veículos gerando um menor custo de transporte, desenvolvimento regional e qualidade de vida 

(SANTANA, 2009). 

Em um país com as dimensões do Brasil, as soluções para pavimentação exigem 

um tratamento regionalizado. No que se refere ao centro-oeste brasileiro, grande parte do 

material natural granular de maior qualidade disponível na região já foi utilizado e as jazidas 

que restam se encontram distantes e são considerados valiosos no mercado da pavimentação. 

Com o intuito de atender a essa necessidade de novos investimentos rodoviários e 

ao mesmo tempo solucionar o problema de escassez de recursos, tem-se procurado utilizar os 

solos locais que estão disponíveis no leito da construção, a fim de diminuir os custos com 

transporte de materiais. Porém, nem sempre esses materiais locais, mesmo estabilizados 

granulometricamente, atendem às especificações e as exigências regionais.  
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A ideia de estudar a estabilização com emulsão asfáltica surgiu da necessidade de 

investigar materiais e técnicas de construção alternativas que permitam a aplicação de solos 

locais em obras de engenharia, como a utilização de solos lateríticos na construção de 

rodovias, e a reutilização de resíduos de construção e demolição (RCD) em camadas que não 

necessitam uma maior capacidade de suporte (MICELI, 2006). 

Entretanto, o número de pesquisas sobre o tema no país é pequena e o volume de 

obras executadas com essa técnica é quase nulo em relação a outras técnicas. Sendo assim, 

não se pode ficar restrito a fazer o que já se conhece, mas é preciso pesquisar novos materiais 

de construção e novas soluções e algumas vezes ousar se isto significar economia, conscientes 

de que é possível obter sucessos, mesmo com eventuais insucessos durante o aprendizado 

(MICELI, 2006). 

Com isso e buscando encontrar um equilíbrio entre a viabilidade econômica e a 

qualidade das técnicas de estabilização de base e sub-bases para a pavimentação, este estudo 

trata da estabilização química de um cascalho laterítico da região com a adição de emulsão 

asfáltica. 

Com essa estabilização procura-se atingir resistência e estabilidade que atendam 

tanto aos esforços de compressão e tração como aos de abrasão aos pneus, e também, obter 

uma maior coesão entre as partículas e uma melhora na impermeabilização das camadas. 

Serão realizadas diferentes dosagens para que os resultados permitam encontrar a melhor taxa 

de emulsão para a mistura com o solo local. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, o estado de Goiás possui forte carência de estradas e vias urbanas 

pavimentadas, conforme apresentado na Figura 1.2 e as vias existentes não estão em boas 

condições, apresentando degradação precoce, o que pode se justificar pela má qualidade de 

materiais utilizados, problemas de execução ou excesso de tráfego e carga de caminhões. 

Assim, existe a necessidade de executar novos pavimentos e restaurar os já existentes e, para 

isso, precisa-se de materiais de boa qualidade que sejam viáveis tecnicamente e 

economicamente para a realização dessas obras. 
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Figura 1.2 - Malha rodoviária Brasileira – vias pavimentadas (ABEDA, 2013) 

 

O cascalho laterítico é frequentemente utilizado para camadas de base e sub-base 

em pavimentação, visto que suas propriedades atendem às exigidas no Manual de 

Pavimentação do DNIT (2006). Esse material encontra-se escasso na região e ainda, devido a 

restrições de leis ambientais, muitas jazidas não podem mais ser exploradas. Além disso, o 

material que ainda se encontra disponível possui características inferiores àquelas exigidas 

para a pavimentação. Sendo assim, busca-se o aproveitamento deste material ainda existente, 

através da melhoria de suas propriedades. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Santana (2009), a estabilização solo-betume é uma alternativa 

rodoviária já consagrada em muitos países, e em muitos casos obtém-se uma economia 

considerável, principalmente na estabilização de revestimentos primários para tráfego leve. 

No Brasil, existem algumas pesquisas sobre estabilização de solos utilizando cal, cimento, 

argila calcinada, produtos químicos e outros, mas poucas pesquisas foram desenvolvidas 

considerando solos da região centro-oeste. 

A opção de realização deste trabalho na linha de pesquisa solo-emulsão se 

justifica, primeiramente, devido à carência de soluções alternativas para a pavimentação de 

rodovias tráfego leve, principalmente quando se trata de materiais da região (solos tropicais), 

e, além disso, tem-se também a inexistência de uma norma de dosagem e de especificações 

para este tipo de mistura. 
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A estabilização com emulsão asfáltica apresenta alguns registros das décadas de 

60 e 70 em trabalhos técnicos e relatos de obras, mas quando se trata de trabalhos científicos e 

acadêmicos, essa aparece em menor número sobre aquelas referentes aos estabilizantes 

citados anteriormente, e somente volta a ser estudada há pouco tempo. Entende-se que esta 

solução tem melhor aplicabilidade em algumas regiões brasileiras, pois depende da tecnologia 

dos equipamentos utilizados, das condições de estocagem e requisitos para o controle 

tecnológicos, e também dos solos de cada região (SANTANA, 2009). 

Segundo afirma Santana (2009), poucos são os trabalhos de pesquisas propondo 

soluções alternativas cujos resultados são adotados por órgãos rodoviários para aplicação em 

larga escala. Presume-se que a falta de especificações simplificadas, a continuidade da 

pesquisa, ou mesmo a falsa ideia de que essas soluções não requerem controle tecnológico, 

são fatores que limitam a difusão dessas técnicas. A descontinuidade do uso solo-emulsão, 

por exemplo, é resultante de diversos fatores, associados ou não: insucessos observados 

(geralmente localizados); complexidade de execução ou maior rigor no controle tecnológico; 

ou ainda, por ser uma solução pouco atrativa financeiramente, aos empreiteiros e 

fornecedores. Assim, um trabalho que envolva um assunto pouco difundido, utilizando 

materiais locais, aparece como expectativa de melhoria para a área da pavimentação. 

1.3 HIPÓTESE 

Este estudo visa atingir uma melhoria das propriedades de resistência da parcela 

fina dos materiais granulares tradicionais para serem utilizados em obras de pavimentação, 

aplicando a técnica de solo-emulsão. Essa alternativa ainda não foi estudada na região e, em 

função dos resultados obtidos, pode ser considerada mais uma opção de estabilização química 

dentre as já utilizadas.  

1.4 OBJETIVOS 

Os objetivos definidos para o trabalho estão apresentados a seguir. 
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1.4.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o uso de emulsão como estabilizante 

químico do cascalho laterítico, realizando essa estabilização com diferentes teores de uma 

emulsão asfáltica de ruptura lenta.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Este estudo tem os seguintes objetivos específicos: 

 Análise das propriedades do cascalho laterítico da área de pesquisa e verificação de 

parâmetros para o uso na pavimentação; 

 Estabelecer um procedimento de laboratório para dosagem de solo-emulsão (visto que 

não existem especificações em normas); 

 Comparar resultados de Resistência à Compressão Simples e Índice de Suporte 

Califórnia (ISC ou CBR) para os diferentes teores de emulsão asfáltica. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, cujo conteúdo é descrito 

resumidamente a seguir. 

O primeiro capítulo é a Introdução, em que se apresenta o problema abordado, a 

justificativa e os objetivos do trabalho.  

O segundo capítulo refere-se à Revisão Teórica, em que são abordados os temas 

que proporcionam o embasamento teórico necessário para a compreensão desse trabalho, 

sendo dividido nos assuntos principais: Pavimentação, Solos, Emulsão Asfáltica e 

Estabilização de Solos. 

No terceiro capítulo tem-se a Metodologia do trabalho, em que são descritos 

desde a seleção dos materiais utilizados (solo e emulsão) até os ensaios laboratoriais 

realizados, tanto para o solo puro quanto para as misturas solo-emulsão.  
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O quarto capítulo apresenta os resultados dos ensaios e as discussões: a 

caracterização do solo em questão e os dados obtidos com os ensaios das misturas de solo 

com diferentes teores de emulsão, permitindo uma comparação entre eles.  

E por fim, no quinto capítulo tem-se as conclusões obtidas com o estudo 

comparativo das misturas, as considerações finais e recomendações para futuros trabalhos.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 

Neste item está apresentado o embasamento teórico desta pesquisa, abordando 

assuntos como: histórico da pavimentação, situação atual da pavimentação no Brasil, estrutura 

dos pavimentos, características de solos para pavimentação e ensaios de laboratório, 

características e tipos de emulsões asfálticas, estabilização de solos mecânica ou 

granulométrica e química. 

2.1 PAVIMENTAÇÃO  

Neste item será apresentado um breve histórico da Pavimentação, assim como a 

atual situação no Brasil e por fim o embasamento teórico a respeito da estrutura dos 

pavimentos. 

2.1.1 Histórico da Pavimentação 

Percorrer a história da pavimentação nos remete à própria história da humanidade, 

passando pelo povoamento dos continentes, conquistas territoriais, intercâmbio comercial, 

cultural e religioso, urbanização e desenvolvimento (BERNUCCI et al., 2006). 

Inicialmente, a pavimentação surgiu com a necessidade de melhorar as vias de 

transporte comumente utilizadas para a circulação de pessoas e cargas, seja por motivos 

econômicos, de integração social ou razões militares. Tais vias, seja por fatores climáticos ou 

de serviço, acabavam por se tornar de difícil utilização e a pavimentação se tornou então 

necessária para garantir a adequação e preservação dos principais caminhos. Recebendo 

camadas de cascalho, saibro e até mesmo rochas recortadas e justapostas, ajudando a dar 

maior resistência às intempéries e ao uso constante, surge a pavimentação. 

As vias pavimentadas surgidas durante o Império Romano, as primeiras a terem 

especificações técnicas de execução, serviram como modelo por mais de dois mil anos, sendo 

inclusive a técnica usada na execução da primeira obra de pavimentação no Brasil (BALBO, 

2007). 

Segundo Margary (1973), as estradas romanas eram compostas de fundação e 

camada de superfície, semelhante à estruturação atual. A fundação era realizada de forma a 
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garantir a drenagem, e sobre ela era executada uma camada intermediária de areia, misturada 

ou não com pedregulho ou argila, a fim de adicionar resiliência ao pavimento. Com relação à 

geometria, elas eram traçadas geralmente em trechos retos que mudavam a direção conforme 

a forma do terreno, visto que os veículos possuíam eixos fixos, sendo as curvas um incômodo.  

Outras grandes evoluções na engenharia de pavimentação só viriam ocorrer após o 

ano 1800 com a consolidação de teorias como a da elasticidade, a resistência dos materiais, a 

geodésica e a geometria prática. Apesar disso, Bernucci et al. (2006) ressaltam que já havia na 

época a preocupação com conceitos importantes para a pavimentação, como por exemplo: 

drenagem e abaulamento, erosão, distância de transporte, compactação, sobrecarga e 

marcação. 

No Brasil, o desenvolvimento do setor de transporte se iniciou com a navegação 

costeira, passando por um período que favoreceu o modo ferroviário, durante as décadas de 

1930 e 1940, até a expansão e o predomínio das rodovias na matriz de transportes do País, 

resultado, entre outros, do incentivo à indústria automobilística e da política de subsídios 

concedidos ao transporte rodoviário a partir da década de 1950 (CNT, 2013). 

Com o passar do tempo surgem novos materiais e técnicas. Tanto para o 

revestimento quanto para as camadas inferiores, base e sub-base. Apesar do baixo custo por 

m² em relação a outras obras de engenharia, a pavimentação tem a necessidade de um grande 

volume de matérias primas de padrões específicos e tais materiais por vezes se encontram 

muito distantes ou inexistem na região da obra, o que torna o custo do transporte um 

inviabilizador da obra. Entretanto existem técnicas que podem solucionar esse tipo de 

problema, por exemplo, as estabilizações do solo.  

2.1.2 Situação Atual da Pavimentação no Brasil 

No Brasil, mais de 60% do transporte de cargas e 90% da movimentação de 

passageiros ocorre por via rodoviária, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos 

Transportes (CNT, 2013) e apesar dessa grande importância do transporte rodoviário para o 

país, ele possui ainda um baixo percentual de rodovias pavimentadas.  

Segundo dados obtidos da pesquisa realizada pela CNT (2013), em uma malha 

total de 1.713.885 km, apenas 202.589 km das rodovias são pavimentados, ou seja, 11,8% do 
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total da malha existente. A razão para tal fato está no histórico brasileiro de baixos 

investimentos em infraestrutura de transportes e nos altos custos envolvidos nos projetos de 

pavimentação rodoviária. A Figura 2.1 apresenta as porcentagens de rodovias pavimentadas 

diferindo as federais, estaduais e municipais e ainda as de pista dupla e simples. 

Figura 2.1 - Extensão da malha rodoviária brasileira (CNT, 2013) 

 

De acordo com pesquisa da CNT (2013), entre os anos de 2004 e 2013 observou-

se um crescimento da extensão da malha rodoviária federal pavimentada de 12,1%, sendo 

considerado um valor modesto, que evidencia uma reduzida disponibilidade de infraestrutura 

rodoviária quando comparado a países de grandes dimensões como Rússia, China e Estados 

Unidos e tem-se que a densidade da malha rodoviária pavimentada do Brasil, obtida pela 

divisão da quilometragem de rodovias existentes pela área territorial do país, é a menor entre 

esses países: 23,8 km de infraestrutura para cada 1.000 km² de área. 

A pesquisa realizada pela CNT (2013) revelou ainda que, de um total de 96.714 

km analisados, 63,8% da extensão das rodovias pesquisadas encontram-se com o estado geral 
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deficiente (regular, ruim, péssimo) onde os níveis de segurança e a produtividade das viagens 

ficam bastante comprometidos. Esses mesmos trechos apresentam pavimentos em estado 

crítico (ruim e péssimo) em 13,8% da extensão (13.319 km). Do restante da extensão, 

somente em 10,2% o estado geral foi considerado como ótimo e em 26% como bom. A Figura 

2.2 apresenta os resultados com relação ao estado geral e ao pavimento.  

Figura 2.2 - Classificação do Estado Geral e do Pavimento (CNT, 2013) 

 

Os resultados apresentados evidenciam a necessidade atual de mais investimentos 

em infraestrutura rodoviária no Brasil, visto que as rodovias constituem a principal 

infraestrutura de transportes disponível no país. Os investimentos devem ser feitos tanto na 

reconstrução e manutenção das rodovias brasileiras, como também na expansão da malha 

rodoviária. Com isso, visa-se atingir um maior desenvolvimento socioeconômico do país. 

2.1.3 Estrutura dos Pavimentos  

Segundo Bernucci et al. (2006), o pavimento constitui-se de múltiplas camadas 

construídas sobre uma superfície em que fora realizada a terraplanagem e que destina-se a 

resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima e também deve garantir ao 

usuário conforto adequado, economia e segurança. 

Existem dois tipos de pavimentos: rígido ou de concreto e flexível ou asfáltico. Os 

pavimentos rígidos possuem duas camadas: sub-base e revestimento. Estes pavimentos são 

também chamados de pavimentos de concreto de cimento Portland, devido ao seu 

revestimento ser uma placa desse material. A espessura de suas camadas é determinada de 

acordo com a resistência à flexão da placa de concreto e da resistência das outras camadas. 

Essas placas de concreto podem ou não ser armadas com barras de aço. A Figura 2.3 

apresenta um desenho esquemático do corte longitudinal de um pavimento desse tipo. 
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Figura 2.3 - Pavimento de concreto de cimento Portland - corte longitudinal (BERNUCCI et al., 2006) 

 

Como definições das camadas que compõem o pavimento rígido, tem-se, de 

acordo com Bernucci et al. (2006), que placa de concreto de cimento é a camada que 

desempenha ao mesmo tempo o papel de revestimento e de base; já a sub-base é a camada 

empregada com o objetivo de melhorar a capacidade de suporte do subleito, ou evitar o 

fenômeno de bombeamento de solos subjacentes à placa de concreto de cimento. 

Os pavimentos flexíveis são formados por quatro camadas principais, sendo elas: 

reforço do subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico, sendo também chamados de 

pavimentos asfálticos devido ao seu revestimento. Além dessas camadas, pode ainda existir 

camadas intermediárias ou de ligação (binder). A necessidade de se efetuar todas essas 

camadas depende da intensidade do tráfego e da qualidade e desempenho dos materiais 

utilizados. A Figura 2.4 apresenta um desenho esquemático das camadas de um pavimento 

asfáltico. 

Figura 2.4 - Pavimento asfáltico - corte transversal (BERNUCCI et al., 2006) 
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A seguir estão descritas as definições de cada uma das camadas constituintes da 

estrutura desse tipo de pavimento, segundo Bernucci et al. (2006): 

 Regularização do Subleito: Camada de espessura variável, executada quando se torna 

necessário preparar o leito da estrada para receber o pavimento; a regularização não 

constitui, propriamente, uma camada do pavimento, pois tem espessura variável, 

podendo ser nula em um ou mais pontos da seção transversal. 

 Reforço do Subleito: Camada existente, no caso de pavimentos muito espessos, 

executada com o objetivo de reduzir a espessura da própria sub- base. 

 Sub-Base: Camada complementar à base, com as mesmas funções desta e executada 

quando, por razões de ordem econômica, for conveniente reduzir a espessura da base. 

 Base: Camada destinada a resistir diretamente às ações dos veículos e a transmiti-

las, de forma conveniente, ao subleito. 

 Revestimento: Camada destinada a resistir diretamente às ações danosas do tráfego, 

a impermeabilizar o pavimento, a melhorar as condições de rolamento, no que se 

refere ao conforto e à segurança, e a transmitir, de forma atenuada, as ações do 

tráfego às camadas inferiores. 

Em ambos os pavimentos, todas as camadas constituintes da sua estrutura 

repousam sobre o subleito, que consiste na plataforma da estrada depois de finalizados os 

cortes e aterros necessários. 

Nos pavimentos asfálticos, as camadas de base, sub-base e reforço do subleito são 

de grande importância estrutural. Limitar as tensões e deformações na estrutura do pavimento, 

por meio da combinação de materiais e espessuras das camadas constituintes, é o objetivo da 

mecânica dos pavimentos (MEDINA, 1997). 

Todo pavimento deve atender a determinadas características relacionadas a fatores 

de segurança, economia e conforto, e a superfície do pavimento é o elemento mais importante 

e visível aos usuários. A conservação e a restauração do pavimento devem ser vistas como 

algo constante e que necessariamente precisam de políticas adequadas que permitam a 

otimização da utilização dos recursos disponíveis (CNT, 2013). 
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2.2 SOLOS PARA A PAVIMENTAÇÃO  

O Brasil, país de dimensões continentais, é cruzado por diversos meridianos e tem 

partes em ambos os hemisférios, acima e abaixo da linha equatorial e, portanto, é de se 

esperar a ocorrência de diversos tipos de solos, de origens e composições diferentes.  Essa 

diversidade traz uma série de dificuldades para a caracterização dos solos e a sua viabilidade 

na construção de pavimentos. Para determinar se um solo é passível de utilização em 

pavimentação são necessárias algumas características básicas, as quais são definidas e 

padronizadas no Manual de Pavimentação do DNIT. 

Para o DNIT (2006), no âmbito da engenharia rodoviária, “considera-se solo todo 

tipo de material orgânico ou inorgânico, inconsolidado ou parcialmente cimentado, 

encontrado na superfície da terra”, o que significa que é qualquer material que pode ser 

escavado sem o auxílio de explosivos. Os solos encontrados também se classificam de acordo 

com sua origem, e podem ser transportados ou residuais. 

As características dos solos residuais dependem das suas rochas matrizes, que ao 

decorrer de sua decomposição formam diferentes tipos de solos, como é mostrado na Tabela 

2.1. 

Tabela 2.1- Decomposição de Rochas (DNIT, 2006)  

Tipo de rocha Composição mineral Tipo de solo Composição 

Basalto plagioclásio e 

piroxênios 

argiloso (pouca 

areia) 

Argila 

Quartzito Quartzo Arenoso Quartzo 

Filitos micas (sericita) Argiloso Argila 

Granito quartzo, feldspato e  

mica 

arenoso-argiloso 

(micáceo) 

quartzo e argila 

(micáceo) 

Calcário Calcita 

 

Argila 

Já os solos transportados, formados pelo depósito de diferentes tipos de materiais 

(inclusive matéria orgânica), podem exibir grandes variações em sua composição, devido ao 

fato do seu transporte ser realizado das mais diversas maneiras, como por exemplo, ventos, 

enchentes, deslizamentos e outros. A Figura 2.5 apresenta essa variação em solos 

transportados. 
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Figura 2.5 - Local de Solos Transportados (DNIT, 2006) 

 

Existem ainda outros tipos de formação de solos como: solos de aluvião, solos 

orgânicos, solos coluviais, solos eólicos. Estes são também apresentados no Manual de 

Pavimentação do DNIT (2006), mas não serão abordados neste trabalho, pois não se 

relacionam com o solo em questão.  

Segundo a NBR 6502 (ABNT, 1995), os solos são classificados de acordo com 

sua granulometria segundo apresentado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Classificação segundo granulometria (ABNT, 1995) 

Classificação Diâmetro dos Grãos 

Argila menor que 0,002 mm 

Silte entre 0,06 e 0,002 mm 

Areia entre 2,0 e 0,06 mm 

Cascalho maior que 2,0 mm 

Para o DNIT (2006), a classificação ainda conta com as divisões de areia fina e 

grossa, aonde a grossa é a porção compreendida entre as peneiras de 2,00 mm (nº10) e é retida 

na peneira de 0,42 mm (nº40), enquanto a areia fina é a fração compreendida entre as peneiras 

de 0,42 mm (nº40) e de 0,075 mm (nº200). 

Já segundo a NBR 7211 (ABNT, 2009), as dimensões dos grãos de areia, 

dividem-se, granulometricamente, em:  

 Areia fina (entre 0,06 mm e 0,2 mm); 

 Areia média (entre 0,2 mm e 0,6 mm); 

 Areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
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Existem ainda inúmeras outras classificações para cada tipo de solo e faixa 

granulométrica, mas por se tratar de um estudo sobre pavimentos, tem-se como base o Manual 

de Pavimentação do DNIT (2006), que ainda cita as características de cada um dos solos de 

acordo com seu comportamento, e assim sendo se classificam em: 

 Areias e Pedregulhos (solos de comportamento arenoso) - São solos de granulação 

grossa, compostos quase que exclusivamente por quartzo (sílica pura). São 

desprovidos de coesão e pouco variam com a quantidade de água que envolve os 

grãos. Sua resistência depende do atrito entre os grãos e da pressão normal. 

 Siltes - São solos de comportamento intermediário e podem ter tanto um 

comportamento argiloso ou arenoso, dependendo de sua forma, faixa granulométrica e 

composição química, podendo receber a classificação de silte-argiloso ou silte-arenoso 

conforme a tendência de comportamento. 

 Argila (solos de comportamento argiloso) - São solos de granulação fina, compostos 

de materiais argílicos; caulinita, ilita e montmorilonita. Devido à finura e à forma de 

seus grãos o comportamento dos solos argilosos varia sensivelmente com a quantidade 

de água que envolve seus grãos, sua coesão é função do teor de umidade, variando 

bastante entre o estado úmido e seco. 

Pode se ter ainda uma terceira classificação de solos, variando de acordo com as 

características predominantes no mesmo, como por exemplo: silte argilo-arenoso ou uma 

argila silto-arenosa. 

Ainda assim, para serem completamente avaliados, os diversos tipos de solos 

podem ser estudados e classificados por suas propriedades, como: forma das partículas; 

índices físicos, que mostram as relações entre as propriedades volume e peso das partes 

sólidas, liquidas e gasosas do solo; outras propriedades físicas e mecânicas como 

permeabilidade, capilaridade, compressibilidade, elasticidade, contratilidade e resistência ao 

cisalhamento. Esta última justifica o ensaio de California Bearing Ratio (CBR), que se 

correlaciona à experiência de comportamento de pavimentos sobre condições diversas de 

tráfego. 

Tais propriedades podem ser obtidas submetendo o solo a ensaios de laboratório 

que avaliam essas características de forma científica e padronizam os índices. Os ensaios que 

constam no Manual de Pavimentação são: 
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 Granulometria por peneiramento e sedimentação; 

 Limite de Liquidez; 

 Limite de Plasticidade; 

 Índice de grupo; 

 Equivalente de areia; 

 Ensaio de Compactação; 

 Expansão e Índice de Suporte Califórnia; 

 Resiliência dos Solos. 

Os ensaios de maior interesse para o trabalho serão comentados mais à frente 

quando será apresentada a execução da pesquisa no laboratório. 

Com os valores dos índices e dados dos ensaios realizados, os solos podem ser 

agrupados de acordo com o comportamento e classificados. Existem três classificações mais 

comumente usadas e aceitas no manual do DNIT. Por serem classificações dos mesmos tipos 

de materiais, existem semelhanças e interrelações entre elas. Todas serão brevemente 

abordadas a seguir. 

A classificação da Transportation Research Board (TRB), antiga Highway 

Research Board (HRB), é resultante de alterações da classificação do Bureau of Public Roads 

(BPR), originalmente apresentada em 1929 e cuja proposta era estabelecer uma 

hierarquização para os solos do subleito a partir da realização de ensaios simples e realizados 

de forma corriqueira: a análise granulométrica por peneiramento e a determinação dos limites 

de liquidez e de plasticidade (CHAVES, 2000).  

Publicada nos anais da HRB em 1945, uma nova versão da classificação propôs a 

subdivisão de alguns dos grupos da classificação original e introduziu o conceito de Índice de 

Grupo (IG), número inteiro que fornecia subsídios para o dimensionamento de pavimentos, 

calculados pela Equação 2.1 (DNER, 2006). 

IG = 0,2 x a + 0,005 x a x c + 0,01 x b x d                                                         (2.1) 

Onde:  

a = % do material que passa na peneira de nº 200, menos 35; caso esta % for >75, 

adota-se a = 40; caso esta % seja < 35, adota-se a = 0;  
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b = % do material que passa na peneira de nº 200, menos 15; caso esta % for >55, 

adota-se b = 40; caso esta % seja < 15, adota-se b = 0;  

c = valor de limite de liquidez (wL) menos 40; caso o wL > 60%, adota-se c = 20; 

se o wL < 40%, adota-se c = 0;  

d = valor de índice de plasticidade (IP) menos 10; caso o IP > 30%, adota-se d = 

20; se o IP< 10%, adota-se d = 0; 

A Figura 2.6 apresenta a classificação TRB, que depende da granulometria, 

limites de liquidez, índice de plasticidade e índice de grupo. 

Figura 2.6 - Classificação TRB (DNIT, 2006) 

 

A classificação do Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS) ou 

Unified Soil Classification System (USCS) foi desenvolvida originalmente pelo professor 
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Arthur Casagrande, na Universidade de Harvard (EUA), entre os anos de 1942 e 1944, 

visando à aplicação na seleção de materiais para projetos de pavimentos de aeroportos, sendo 

conhecida também como Sistema de Classificação de Aeroportos (DNIT, 2006). 

A versão da SUCS publicada pela American Society of Testing and Material 

(ASTM International) em 1990 considera como principais parâmetros classificatórios a 

distribuição e a forma da curva granulométrica, o limite de liquidez, o índice de plasticidade e 

a compressibilidade dos solos. Os solos são agrupados em três diferentes classes, em função 

da % de material retido na peneira nº 200: solos de graduação grossa e solos de graduação 

fina, subdivididas em 15 grupos diferentes. A Figura 2.7 apresenta essa classificação. 

Figura 2.7 - Classificação SUCS (DNIT, 2006) 

 

Ainda distingue-se um terceiro grupo: os solos altamente orgânicos. Os 

pedregulhos e as areias com pequena quantidade de material passando na peneira nº 200 ou 

mesmo a ausência de finos podem ser bem ou mal graduados. Para solos finos como siltes 

(M-mud) e argilas (C-clay), utilizam-se os valores de limite de liquidez e o índice de 

plasticidade. 

A Metodologia MCT (Miniatura, Compactada, Tropical) surgiu como uma 

necessidade frente a uma série de limitações e deficiências dos procedimentos ditos 
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tradicionais de caracterização e classificação de solos. Segundo Nogami e Villibor (1980), os 

métodos tradicionais de classificação de solos desenvolvido nos países de clima frio e 

temperado, como a TRB e a USCS, não têm sido satisfatórios quando aplicados aos solos 

tropicais, pois, com frequência, as recomendações neles baseados não coincidem com o 

comportamento de muitos de nossos solos nas rodovias.  

A MCT envolve um conjunto de ensaios e procedimentos, utilizando corpos-de-

prova de dimensões reduzidas (50 mm de diâmetro), destinados à classificação e 

determinação das propriedades mecânicas e hidráulicas de solos tropicais, como também a 

avaliação da erodibilidade quando utilizados em obras viárias. Os principais ensaios dessa 

metodologia são: ensaio de Mini-MCV (Mini Moisture Condition Value), Perda de Massa por 

Imersão, Compactação em equipamento miniatura (Mini-Proctor), Mini-CBR nas condições 

de corpo-de-prova com e sem imersão em água, expansão e contração (DNIT, 2006).  Com os 

resultados desses ensaios é possível classificar os solos. A Figura 2.8 apresenta essa 

classificação MCT. 

Após a classificação do solo é preciso verificar quanto à utilização para a 

pavimentação, quanto ao nível de tráfego da via em um horizonte de tempo determinado que 

definirá quais as resistências e espessuras das camadas necessárias ao dimensionamento da 

via.  

O Manual de Pavimentação do DNIT (2006) define limites que devem ser 

atendidos pelos materiais utilizados em cada camada do pavimento. Considerando o material 

empregado como sendo granular tem-se que a energia de compactação adotada deve ser a do 

Proctor modificado e os materiais de subleito devem apresentar uma expansão, medida no 

ensaio de CBR, menor ou igual a 2% e um CBR > a 2%. 

Os materiais para serem usados como reforço do subleito, devem apresentar CBR 

maior do que o do subleito e expansão > 1% (medida sobre carga de 10lbs). Já os materiais 

para sub-base devem apresentar CBR > 20%, IG = 0 e expansão <1% (medida sobre carga de 

10lbs). 

Os materiais para a base devem apresentar: CBR >80% e expansão <0,5% 

(medida sobre carga de 10lbs), Limite de liquidez <25% e Índice de plasticidade <6%. Os 
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materiais para a base granular devem se enquadrar em uma das categorias apresentadas na 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.8 - Classificação MCT (DNIT, 2006) 
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Figura 2.9 - Granulometria para base granular (DNIT, 2006) 

 

São fatores para o dimensionamento da espessura do pavimento, o volume de 

tráfego, a categoria dos veículos que trafegam na via, o horizonte de projeto, os coeficientes 

obtidos durante os ensaios no solo, o tipo de revestimento que será adotado e também deve 

atender a valores mínimos de espessura de acordo com o tráfego. Os revestimentos não são o 

foco deste trabalho e, portanto, sua teoria não será aprofundada. Entretanto, é importante 

lembrar que uma base e sub-base de qualidade permitem espessuras menores de revestimento, 

e que no caso das vias de baixo tráfego podem inclusive servir como o próprio revestimento, 

considerando as estabilizações de solo-cimento, solo-cal e solo-emulsão. 

2.2.1 Ensaios de laboratório 

Com o intuito de definir os parâmetros do solo a serem usados em pavimentação, 

são realizados ensaios de caracterização, compactação, expansão e Índice Suporte Califórnia, 

apresentados a seguir.  

2.2.1.1 Análise Granulométrica 

O ensaio de granulometria é utilizado para determinar a distribuição 

granulométrica do solo, ou em outras palavras, a percentagem em peso que cada faixa 

especificada de tamanho de grãos representa na massa seca total utilizada para o ensaio.  

Ele é dividido em duas partes distintas: análise granulométrica por peneiramento e 

análise granulométrica por sedimentação. Os solos grossos (areias e pedregulhos), que 

possuem pouca ou nenhuma quantidade de finos, podem ter a sua curva granulométrica 

inteiramente determinada utilizando-se somente o peneiramento. Em solos possuindo 
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quantidades de finos significativas, deve-se proceder ao ensaio de granulometria conjunta, que 

engloba as fases de peneiramento e sedimentação.  

Através dos resultados obtidos desse ensaio, é possível a construção da curva de 

distribuição granulométrica, que possui fundamental importância na caracterização geotécnica 

do solo, principalmente no caso dos solos grossos. Este ensaio é realizado segundo a NBR 

7181 (ABNT, 1988). 

2.2.1.2 Limite de Consistência 

Em seguida faz-se os ensaios para determinação dos limites de consistência. A 

determinação do Limite de Liquidez (wL), que consiste na umidade limite do estado líquido 

para o plástico, é realizada segundo a NBR 6459 (ABNT, 1984) e a determinação do Limite 

de Plasticidade (wP), que é a umidade limite do estado plástico para o semi-sólido, é realizada 

segundo a NBR 7180 (ABNT, 1988). Os ensaios de plasticidade são realizados somente com 

a parte fina do solo, representada pelo material que passa na peneira de abertura 0,42 mm.  

O wL é o teor de umidade determinado pelo aparelho de Casagrande, em que são 

aplicados golpes em diferentes valores de umidade. Com os resultados deste ensaio, constrói-

se a curva de liquidez (números de golpes x umidade), sendo o wL  expresso pela umidade 

correspondente a 25 golpes.. 

O wP é o teor de umidade necessário e suficiente para rolar uma porção do solo 

umedecido sobre uma placa de vidro até formar um pequeno cilindro, que rompa ou ao menos 

apresente trincas nessas condições. Obtido esse rompimento ou trincamento, determina-se a 

umidade correspondente.  

A diferença entre o limite de liquidez e de plasticidade determina o índice de 

plasticidade (IP = wL - wP). Com estes determinados, pode-se proceder à classificação do 

solo. 

2.2.1.3 Massa Específica dos Grãos 

Finalizando os ensaios de caracterização do solo, faz-se a determinação da massa 

específica dos grãos que passam na peneira de 4,8 mm e também o mesmo ensaio utilizando a 

peneira de 2,0 mm. A massa específica determina a densidade real dos grãos, que é o peso 
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específico da parte sólida da amostra e o ensaio é realizado segundo a NBR 6508 (ABNT, 

1984).  

2.2.1.4 Compactação 

Através do ensaio de compactação é possível obter a correlação entre o teor de 

umidade e o peso específico seco de um solo quando compactado com determinada energia. O 

ensaio mais comum é o de Proctor (Normal, Intermediário ou Modificado), que é realizado 

através de sucessivos impactos de um soquete padronizado na amostra. A energia de 

compactação que definirá o número de camadas e de golpes que deverá ser executado. 

Geralmente, são realizados cinco pontos com diferentes valores de umidade. 

Sendo assim, adiciona-se água à amostra a fim de atingir a umidade pré-determinada e 

promove-se a homogeneização da amostra. Compacta-se a amostra no molde cilíndrico com o 

número de camadas e número de golpes de acordo com a energia escolhida. Repete-se o 

procedimento para outros valores de umidade. Com o peso e o volume dos moldes cilíndricos 

utilizados, pode-se calcular o peso específico. 

Com os resultados obtidos, traça-se a curva de compactação, com o peso 

específico calculado e a umidade encontrada. O peso específico máximo é a ordenada máxima 

do gráfico, e a este peso específico corresponde a umidade ótima do solo. A norma para a 

realização deste ensaio é a NBR 7182 (ABNT, 1988). 

2.2.1.5 Expansão e Índice Suporte Califórnia 

A capacidade de suporte de um solo compactado pode ser medida através do 

método do índice de suporte, que fornece o ISC (ou CBR), idealizado pelo engenheiro O. J. 

Porter, em 1939, no estado da Califórnia - USA.  

Trata-se de um método de ensaio empírico, adotado por grande parcela de órgãos 

rodoviários, no Brasil e no mundo. O objetivo do ensaio é determinar o índice de suporte 

Califórnia (CBR) e a expansão (e). Pode-se realizar o ensaio com os corpos de prova 

utilizados no ensaio de compactação. 
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O ensaio de expansão consiste em deixar os corpos de prova imersos em água por 

quatro dias, registrando com o auxilio de um extensômetro, as leituras iniciais e finais que 

permitirão o cálculo da expansão (ou retração) do solo.  

Para determinação do CBR, faz-se o ensaio de penetração, que consiste na 

determinação da relação entre a pressão necessária para produzir uma penetração de um pistão 

num corpo de prova de solo, e a pressão necessária para produzir a mesma penetração numa 

mistura padrão de brita estabilizada granulometricamente. Essa relação é expressa em 

porcentagem.  A norma utilizada para a realização desse ensaio é a NBR 9895 (ABNT, 1987). 

2.3 EMULSÃO ASFÁLTICA 

Uma emulsão é definida como uma dispersão estável de dois ou mais líquidos 

imiscíveis. No caso da emulsão asfáltica (EAP) os dois líquidos são o asfalto e a água. A 

emulsão asfáltica representa uma classe particular de emulsão óleo-água na qual a fase “óleo” 

tem uma viscosidade elevada e os dois materiais não formam uma emulsão por simples 

mistura dos dois componentes, sendo necessária a utilização de um produto auxiliar para 

manter a emulsão estável. Além disso, o asfalto precisa ser preparado por ação mecânica que 

o transforme em pequenas partículas ou glóbulos (IBP; HUNTER; ABEDA; SHELL, 1999; 

2000; 2001; 2003). 

Historicamente, pode-se dizer que a produção em escala industrial das emulsões 

asfálticas, teve início na cidade de Lutterbach, em 1905, com o químico Emile Feigel. Mas foi 

em 1951, que a ESSO, na França, lançou comercialmente as emulsões asfálticas catiônicas, 

que são as de maior uso na pavimentação, devido às propriedades dos solos utilizados, que em 

geral são aniônicos ou anfotéricos (ABEDA, 2013). 

Utiliza-se de 40 a 60% de água com cimento asfáltico (CAP), segundo Bernucci et 

al. (2006), juntamente com agentes emulsificantes para que a mistura possa ter estabilidade ao 

bombeamento, transporte e armazenamento em temperatura ambiente. Os tamanhos dos 

glóbulos de asfalto dispersos em água variam entre 0,001 a 0,20 mm de diâmetro, fator que 

altera a viscosidade. A coloração da emulsão é geralmente marrom. 

No processo de emulsificação, é necessário que se promova a quebra do cimento 

asfáltico em partículas micrométricas e que o mesmo fique disperso no meio aquoso. Para 
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promover esse cisalhamento do CAP são aplicadas energia térmica e mecânica, através do 

moinho coloidal, obtendo-se uma emulsão de asfalto em água.  

Assim, normalmente o cimento asfáltico é aquecido a uma temperatura que varia 

entre 140 e 145ºC e a fase água com a temperatura variando entre 50 e 60ºC, na qual já se 

encontram previamente dissolvidos os agentes emulsificantes, cujo principal propósito é 

evitar que as partículas de asfalto se aglomerem, mantendo as duas fases em equilíbrio 

durante um período de tempo que pode variar de semanas a alguns meses.  

A Figura 2.10 mostra um esquema simplificado do processo de produção de 

emulsão.  

Figura 2.10 - Processo de produção de Emulsão (ABEDA, 2013) 

 

 

A seguir são apresentadas algumas definições importantes relacionadas ao 

emprego de emulsões asfálticas: 

 Cura: transformação química, física ou físico-química de uma emulsão usada numa 

camada de base ou de revestimento, que as tornam aptas a suportarem o tráfego. A cura 

de um revestimento à base de emulsão estará completa quando a emulsão estiver 

completamente rompida (caso das emulsões catiônicas). O fenômeno de cura ocorre 

como consequência de absorção e evaporação da água e solventes (SOLIZ, 2007); 

 Ruptura: denomina-se ruptura, ou quebra de uma emulsão, o fenômeno da separação das 

fases constituintes da emulsão. A ruptura pode ocorrer por evaporação d’água, por um 

desequilíbrio eletroquímico (provocado por aumento da acidez ou alcalinidade) ou pela 
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ação do agregado, o qual atrai para si os glóbulos de asfalto (ABEDA,2001); 

 Velocidade de Ruptura (tempo de abertura): velocidade em que se efetua a separação das 

fases de uma emulsão em presença de um agregado. Depende da composição e 

quantidade do emulsificante; da natureza mineralógica da pedra (pedras mais ou menos 

reativas) e da sua superfície específica (SOLIZ, 2007). 

2.3.1 Tipos de Emulsão 

Para garantir o transporte e armazenagem, as emulsões devem ter um mínimo de 

estabilidade à ruptura, que é garantida pela quantidade e qualidade do emulsificante 

empregado. Quanto à velocidade de ruptura, as emulsões asfálticas classificam-se em: 

 Ruptura Rápida (RR): emulsões asfálticas de ruptura rápida; 

 Ruptura Média (RM): emulsões asfálticas de ruptura média; 

 Ruptura Lenta (RL): emulsões asfálticas de ruptura lenta. 

O agente emulsificador impõe uma carga elétrica à superfície dos glóbulos de 

CAP, que faz estes se repelirem e não coalescer. O processo de emulsificação quebra o asfalto 

em glóbulos, o que é dificultado pela coesão interna e viscosidade do CAP e pela tensão 

superficial que resiste à criação de novas interfaces. A quantidade de emulsificante é da 

ordem de 0,2% a 2,0%. Dependendo da carga do agente emulsificador a emulsão passa a ter 

carga e pode ser classificada em: catiônicas, aniônicas, bi-iônicas e não-iônicas. 

Ainda existem as emulsões do tipo RC, ou seja, Ruptura Controlada, que através 

do tipo de aditivo e sua concentração podem ter tempos de ruptura diferenciados, dos 

encontrados nas emulsões RR, RM e RL. Além do tempo outras características podem ser 

alteradas nas emulsões e isso é feito com a adição de aditivos químicos a emulsões ditas 

modificadas.  

As emulsões modificadas são uma classe especial de ligantes que receberam em 

sua composição um ou mais compostos que alteram as suas propriedades reológicas. Esses 

modificadores podem ser minerais, compostos químicos, pó de borracha ou ainda polímeros 

elastoméricos, tais como o SBS (estireno-butadieno-estireno), SBR (borracha de butadieno-

estireno), EVA (etil-vinil-acetato), etc. As modificações visam conferir a estes asfaltos 

propriedades melhoradas em relação ao asfalto convencional, tais como diminuição das 
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deformações plásticas a alta temperatura, aumento da resistência ao envelhecimento, aumento 

da vida de fadiga, aumento da flexibilidade e elasticidade. 

2.3.2 Ensaios e Especificações 

No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) é o órgão responsável por 

determinar as especificações das emulsões para utilização em pavimentação. A Figura 2.11 a 

seguir apresenta os ensaios exigidos e os parâmetros para cada tipo de emulsão (somente as 

catiônicas, que são as mais utilizadas no Brasil). 

Figura 2.11 - Ensaios e especificações para emulsão asfáltica catiônica (BERNUCCI et al.,2006) 
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Apresenta-se a seguir a descrição de alguns ensaios dos ensaios exigidos. 

2.3.2.1 Emulsão asfáltica – Determinação da viscosidade Saybolt Furol 

Esse ensaio tem o objetivo de medir a viscosidade da emulsão em questão 

conforme NBR 14491 (ABNT, 2007). Primeiro deve-se misturar a amostra por meio de 

agitação - evitando a formação de bolhas de ar - e colocá-la em um frasco Erlenmeyer de 100 

ml. É preciso tampar o frasco e colocá-lo em banho-maria a uma temperatura de 25°C durante 

30 minutos. Agita-se novamente de forma lenta. Após os 30 minutos, coloca-se a amostra no 

tubo de viscosímetro até o seu transbordamento na galeria. É preciso agitar a amostra contida 

no tubo de viscosímetro com um termômetro até que esta atinja os 25°C. Após retirar o 

termômetro e a rolha do viscosímetro, aciona-se o cronômetro deixando que a amostra volte 

para dentro do frasco, desligando-o quando a mesma atingir a marca de 60 ml. Anote este 

tempo e reserve-o.   

Em seguida deve-se misturar a amostra por meio de agitação sempre evitando a 

formação de bolhas de ar e colocar cerca de 100 ml desta no béquer que deve ser colocado a 5 

cm de profundidade em banho-maria numa temperatura de 70°C. Agita-se a emulsão contida 

no béquer com um termômetro sempre em movimentos circulares, visando manter a mesma 

temperatura em toda a amostra e evitar a formação de bolhas. Com a emulsão em banho-

maria, esperar até atingir 52°C e após isto colocá-la no tubo de viscosímetro até seu 

transbordamento na galeria. Agita-se a amostra até que esta chegue a temperatura desejada, 

que é de 50°C. Apos retirar o termômetro e a rolha do frasco, aciona-se o cronômetro 

deixando com que a amostra volte para o frasco e desligando-o quando a mesma atingir a 

marca de 60 ml do tubo. Anotar este tempo.  

2.3.2.2 Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula  

Esse ensaio tem o objetivo de determinar o caráter das partículas da emulsão, 

podendo ser catiônica, aniônica ou anfotérica conforme NBR 6567 (ABNT, 2009). Primeiro 

coloca-se a emulsão asfáltica desejada dentro de um béquer com capacidade para 150 ml. 

Após isto, liga-se o eletrodo completamente seco a fonte de corrente contínua de 12 V - o que 

permitirá a identificação do ânodo e do cátodo – e, então, coloca-se o conjunto na emulsão até 

uma profundidade mínima de 2,5 cm. Antes de iniciar a contagem do tempo, é preciso checar 
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o valor da corrente que deve ser no mínimo 8 mA. Para isto, utiliza-se um resistor variável. 

Quando a corrente chegar ao valor de 2 mA ou após 30 minutos de contagem desliga-se o 

circuito retirando os eletrodos da emulsão e lavando-os em água corrente. Após a lavagem, 

verifica-se a impregnação de ligantes asfálticos nos eletrodos. Caso a emulsão seja catiônica, 

haverá o depósito de ligantes no cátodo; sendo aniônica, o depósito será no ânodo; e para a 

emulsão anfotérica, o depósito ocorre em ambos os eletrodos. Caso não haja o depósito de 

ligantes em nenhum dos eletrodos, a emulsão é considerada não-iônica.  

2.3.2.3 Emulsões asfálticas – Determinação da peneiração 

O ensaio apresentado tem o objetivo de reconhecer a porcentagem de resíduos 

contidos na peneira utilizada no processo conforme NBR 14393 (ABNT, 2012). A 

viscosidade de emulsão definirá a temperatura em que deverá ocorrer o ensaio de peneiração. 

A temperatura do ensaio deve ser a ambiente quando a viscosidade Saybolt-Furol for menor 

ou igual a 100 SSF; deve ser utilizada a temperatura de 50°C para materiais com emulsão 

maior que 100 SSF ou específicos para este valor. A priori, determina-se a massa do conjunto 

peneira e fundo de latão (desde que estes esteja completamente seco), nomeando como massa 

A. Caso a emulsão asfáltica presente for do tipo aniônica, deve-se umedecer a malha da 

peneira com uma solução de oleato de sódio a 2%, se a emulsão não possuir o caráter 

aniônico ou for do tipo catiônico, deve-se umedecer esta malha com água destilada.  

Após isto, é necessário pesar 1000g da emulsão asfáltica em um béquer com 

capacidade para 1500 ml e jogá-la sobre a malha da peneira. Deve-se lavar o béquer, o 

resíduo retido e a malha da peneira com oleato de sódio a 2% caso a emulsão for do tipo 

aniônica, ou com água destilada caso esta for do tipo catiônica ou não aniônica. Repetir os 

procedimentos descritos até que a água ou o oleato de sódio torne-se limpo. Colocar a peneira 

sobre o fundo do latão e leva-los a uma estufa preaquecida a 110°C até que está solução atinja 

uma massa constante. Após isto, levar o conjunto a um dessecador até que este decaia até a 

temperatura ambiente. Deve-se determinar a massa deste conjunto e nomeá-la como massa B. 

O resultado é expresso como a porcentagem retida calculada de acordo com a Equação 2.2. 

        
   

    
                                                                                            (2.2) 

Onde:  
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A = massa do conjunto peneira e fundo de latão expressa em gramas (g); 

B = massa do conjunto peneira e fundo de latão mais resíduos expressa em gramas 

(g). 

2.3.2.4 Emulsões asfálticas modificadas com polímero – Determinação do 

resíduo seco por evaporação  

Esse ensaio tem o objetivo de reconhecer por evaporação a porcentagem de 

resíduo seco em uma emulsão asfáltica modificada com polímero conforme NBR 14896 

(ABNT, 2012). Primeiro deve-se pesar, em gramas, a espátula e o recipiente metálico a serem 

utilizados e nomear como massa A. A priori, é preciso passar da peneira para um béquer uma 

amostra da emulsão de modo que resulte pelo menos 400 ml desta amostra peneirada. Coloca-

se no recipiente metálico cerca de 300g da emulsão peneirada, e nomeia-se como massa B o 

peso deste conjunto. O próximo procedimento é levar o conjunto anteriormente descrito a 

uma estufa previamente aquecida a uma temperatura de 130°C. Deve-se manter a amostra da 

emulsão na estufa até que se obtenha massa constante misturando-a a cada 1 hora. A primeira 

pesagem deve ocorrer após 4 horas de aquecimento, e as próximas a cada 1 hora. O 

procedimento final consiste em retirar da estufa o recipiente metálico com o resíduo já seco e 

deixar resfriar até 25°C, pesando logo após e nomeando como massa C.  

A Equação 2.3 descreve a porcentagem de resíduos. 

Resíduo seco (% em peso) = {( C – A ) / ( B – A )} X 100                               (2.3) 

Onde: 

A = conjunto composto de recipiente metálico e espátula expresso em gramas (g); 

B = conjunto composto de recipiente metálico e espátula mais emulsão peneirada 

expresso em gramas (g); 

C = conjunto com o resíduo seco na estufa expresso em gramas (g). 
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2.4 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

De acordo com Baptista (1976), de modo geral, estabilizar um solo é utilizar um 

processo qualquer de natureza, física, físico-química, química ou mecânica, de forma a tornar 

esse solo estável para os limites de sua utilização e ainda fazer com que essa estabilidade 

permaneça sob a ação das cargas exteriores e ações climáticas variáveis. A estabilização de 

um solo envolve as propriedades de resistência do solo e da suplementação necessária desta 

resistência para um determinado uso. 

Do ponto de vista rodoviário ou de aeroportos, denomina-se estabilização de solos 

aos métodos de construção nos quais os solos são tratados com aditivos ou sem eles, de modo 

que se tenham os subleitos, sub-bases e bases, e ocasionalmente revestimentos, capazes de 

suportar as cargas do tráfego normalmente aplicadas sobre o pavimento sob condições 

normais de umidade e tráfego, durante a vida da estrada pavimentada, sem deslocamentos 

apreciáveis, resistindo ao desgaste e às intempéries sem desagregação (BAPTISTA, 1976). 

Segundo Baptista (1976), deve-se fazer primeiramente a escolha do método em 

bases econômicas e práticas. Em seguida tem-se a etapa da construção, que consiste 

normalmente em pulverização, mistura dos materiais e compactação. No fim, faz-se 

considerações de ordem econômica com relação ao custo de cada material, custo total, custo 

da construção e manutenção durante a vida útil do pavimento. 

A estabilização de solos visa, principalmente, modificar as seguintes propriedades 

do solo: manutenção do volume ou controle da expansibilidade, resistência, durabilidade 

dessa resistência e permeabilidade. A estabilização objetiva ainda, além da melhoria nas 

propriedades naturais do solo, agir como medida preventiva contra as condições adversas 

desenvolvidas quer durante a construção quer durante a vida útil da obra. 

2.4.1 Estabilização Mecânica e Granulométrica 

A estabilização mecânica, segundo Medina e Motta (2005), trata-se do método 

mais utilizado e mais antigo na construção de estradas. Por aplicação de uma energia externa 

de compactação aplicada ao solo, diminuem-se os vazios, tornando-os mais resistentes aos 

esforços externos, alterando-se a compressibilidade e a permeabilidade, podendo ser realizado 

individualmente ou em conjunto com outros métodos de estabilização.  
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Segundo Cristelo (2011), outras razões para que se procure sempre atingir o 

menor índice de vazios possível deve-se, por exemplo, à possibilidade de ocorrência de 

fenômenos de liquefação quando da adição de água a solos granulares soltos ou mesmo 

devido ao fato de alguns solos, que possuem grande volume de vazios, apresentarem 

comportamento colapsível, sendo assim, a introdução de água numa estrutura deste tipo 

diminui as forças entre partículas e funciona como um lubrificante que permite que estas 

partículas deslizem umas em relação às outras, ocupando os espaços antes vazios. Sendo 

assim, uma compactação adequada reduz o risco de colapso. 

Na maioria das vezes, mesmo executando-se a estabilização mecânica recorre-se a 

correções da sua composição granulométrica, sendo essa a estabilização chamada 

granulométrica. Sua metodologia consiste na mistura de dois ou mais solos, de forma íntima, 

e sua posterior compactação. Conforme afirma Cristelo (2011), a correção granulométrica de 

um solo, especialmente da fração silto-argilosa, promove a redução do índice de plasticidade e 

do limite de liquidez. Esta correção é obtida ao misturar um solo pouco plástico ao solo 

original de elevado potencial plástico.  

De acordo com Balbo (2007) o aproveitamento de um solo com características 

ruins ou com propriedades indesejáveis para fins de pavimentação poderá ocorrer com o 

emprego de procedimentos de melhoria do solo com agregados, o que se denomina mistura 

solo-agregado ou solo-brita (SB).  

São consideradas como operações mecânicas aquelas que apenas modificam o 

arranjo das partículas do solo, ou a sua granulometria, por meio da subtração ou adição de 

algumas frações. O tratamento com aditivos como o cimento, a cal, o betume, etc, que não são 

inertes como os solos e os agregados, já não constitui uma estabilização mecânica 

(CRISTELO, 2011). 

2.4.2 Estabilização Química  

Consiste na adição de um ou mais produtos químicos (agente estabilizador) que, 

ao solidificarem ou reagirem com as partículas de solo, aglomeram-nas, vedam os poros ou 

tornam o solo repelente à agua. Quando se utiliza a cal, o efeito químico é mais importante e 

quando se utiliza o cimento Portland e a emulsão asfáltica, existe tanto efeito químico quanto 
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físico (MEDINA; MOTTA, 2005). Como exemplos de reações químicas podem ser citados a 

troca catiônica, a carbonatação e a cimentação que ocorrem dos grãos de solo. 

Nesse tipo de estabilização podem ser utilizados vários tipos de aditivos químicos. 

As partículas do solo são aglutinadas através de reações químicas. A estabilização química 

utilizada em obras de pavimentação rodoviária recorre normalmente ao cimento, à cal, aos 

materiais betuminosos, às resinas e aos carbonatos (CRISTELO, 2011).  

De acordo com Cristelo (2011), o tratamento de solos com estes materiais em 

obras de terraplenagens tem dois objetivos: o primeiro seria melhorar os solos muito úmidos, 

sejam eles solos “in situ” ou solos que serão reutilizados, e para isso pretende-se somente uma 

rápida alteração no comportamento do solo, sem alterar suas propriedades mecânicas; e o 

segundo caso seria realizar camadas de solo suficientemente rígidas e estáveis às variações 

hídricas, capazes de permitir o tráfego de obra e suportar a construção das camadas 

superiores, o que consistiria na transformação do solo original num material nobre através da 

alteração permanente de suas propriedades. 

Cada vez mais utilizado em Portugal, sobretudo em obras rodoviárias, o 

tratamento de solos com ligantes hidráulicos justifica-se pelas necessidades de caráter 

econômico e também por uma crescente preocupação ecológica. O desenvolvimento dessa 

técnica construtiva está associado ao progresso tecnológico verificado nos últimos anos, 

permitindo atualmente consideráveis rendimentos e uma boa qualidade de construção 

(CRISTELO, 2011). 

Neste tópico é feita uma breve descrição dos métodos de estabilização química 

mais utilizados. Como a emulsão constitui o estabilizante em destaque neste trabalho, o seu 

estudo será mais detalhado. 

2.4.2.1 Estabilização Solo-Cimento  

Segundo Cristelo (2011), a estabilização com este material consiste na preparação 

de uma mistura de solo finamente pulverizado, cimento e água, em proporções previamente 

determinadas. Normalmente a percentagem de cimento situa-se entre os 5 a 7% nos siltes, 7 a 

15% nas areias e é de cerca de 4% no cascalho. A mistura assim obtida é aplicada e 
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compactada, ficando posteriormente a hidratar (normalmente durante 07 dias) em condições 

de umidade adequadas, verificando-se o seu progressivo endurecimento. 

Porém, de acordo com Bernucci et al. (2006), a faixa viável para se  estabilizar 

um solo com cimento é de 5 a 9% em massa. Ressaltando também que se o solo tiver um teor 

de argila muito alto, exigirá uma grande quantidade de cimento, onerando sua execução e, 

além disso, apresentaria muita retração, sendo assim é aconselhável que o solo tenha maior 

proporção de areia.  

O cimento exerce a sua ação estabilizante conforme o teor em cimento da mistura. 

Uma das ações, que consiste no aumento da resistência mecânica devido à ação aglutinante do 

aditivo (cimentando as partículas do solo), tem efeito preponderante quando os teores em 

cimento são mais altos. A outra ação, de importância preponderante quando os teores em 

cimento são mais baixos, consiste fundamentalmente na alteração da fração argilosa do solo, 

mais concretamente na diminuição da plasticidade, podendo ou não ser acompanhada de um 

aumento na resistência mecânica (CRISTELO, 2011). 

Cristelo (2011) distingue três tipos principais de misturas:  

 Solo-cimento compactado: consiste na mistura de solo e cimento com uma 

quantidade de cimento suficiente para provocar o seu endurecimento, sendo 

preparada com a quantidade de água suficiente para uma compactação adequada e 

para hidratação do cimento;  

 Solo corrigido com cimento: possui uma proporção de cimento inferior, destinada 

apenas a corrigir determinadas propriedades físico-químicas do solo, tais como a 

expansibilidade, a plasticidade ou a capacidade de carga. O teor em cimento, 

geralmente superior a 1%, é sensivelmente menor do que o do “solo-cimento”, não 

chegando assim a endurecer a mistura de forma significativa. 

 Solo-cimento plástico: a quantidade de cimento utilizada neste tipo de misturas é 

suficiente para permitir o seu endurecimento, sendo adicionada a água necessária para 

lhe conferir, no momento da aplicação, uma consistência semelhante à das 

argamassas. 

A base de solo-cimento tem se mostrado bastante resistente e durável desde que a 

mistura seja bem dosada, sejam respeitados os prazos máximos de mistura, espalhamento e 
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compactação, seja minimizada a ocorrência de trincas por retração e o subleito tenha boa 

capacidade de suporte para que o solo-cimento seja compactado de forma eficiente 

(BERNUCCI et al., 2006). 

Os solos corrigidos com cimento são empregados principalmente para alterar a 

plasticidade e melhorar a trabalhabilidade de certos solos em pista ou para atender 

especificações granulométricas. Segundo Cristelo (2011), eles são utilizados normalmente nas 

camadas que constituem o “leito dos pavimentos”, embora possam ser aplicados em 

pavimentos de estradas de tráfego muito reduzido. 

De acordo com Cristelo (2011), o solo-cimento plástico é utilizado sobretudo para 

evitar as dificuldades de colocação em obra ou quando não é conveniente utilizar o 

equipamento rodoviário de pulverização, mistura e compactação. Utiliza-se no revestimento 

de valas, canais, taludes, reparações de pavimentos, etc. 

2.4.2.2 Estabilização Solo-Cal  

O solo-cal é um produto de estabilização físico-química visando a melhoria 

permanente das características do solo e aumentando sua resistência à ação da água e seu 

poder de suporte. Diversas são as reações que se processam quando se mistura a cal ao solo 

úmido e essas reações geralmente se processam simultaneamente, tornando difícil sua 

separação e análise. As principais reações que puderam ser identificadas são: troca de íons, 

floculação e aglomeração, carbonatação e reação pozolânica ou cimentante 

(BAPTISTA,1976). 

A estabilização química de solo com cal segue os mesmos objetivos da mistura 

com cimento, seja para o enrijecimento, seja para a trabalhabilidade e redução da expansão. O 

solo-cal, aplicado preferencialmente a solos argilosos e siltes caulínicos, tem sido utilizado 

principalmente como reforço de subleito ou sub-base. Alguns experimentos foram feitos 

empregando-se a mistura como base de pavimentos de baixo volume de tráfego, ora com 

sucesso, ora não (BERNUCCI et al.,2006). 

O solo-cal tem um período muito maior de cura, comparado ao solo-cimento, para 

que haja as reações responsáveis pelo aumento de resistência (BOSCOV, 1987). Segundo 

Bernucci et al. (2006), algumas tentativas têm sido feitas com misturas solo-cal-cimento, 



Estudo da estabilização química do tipo solo-emulsão em solo tropical...                                                           44 

G.G. GANDOLFI; L.S. CARDOSO 

procurando aproveitar de ambos aditivos suas qualidades benéficas. O poder de estabilização 

da cal varia com sua pureza e origem. As reações rápidas (imediatas) provocam a floculação e 

permuta iônica, permitindo uma redução da plasticidade, que se traduz em uma melhor 

trabalhabilidade dos solos, e diminuição da expansibilidade. As reações lentas (ação 

cimentante) são resultantes das reações pozolânicas e de carbonatação. A cura é altamente 

influenciada pela temperatura. Em geral utiliza-se cal em teores entre 4 e 10% em massa.  

Baptista (1976) apresenta três tipos de estabilização com cal, que são definidas 

pela National Lime Association, dos Estados Unidos, são elas: 

 Estabilização do subleito: nessa classe incluem-se os subleitos constituídos de 

solos de grãos finos do próprio local ou fornecidos de áreas de empréstimo, com 

características de solos argilosos e siltosos de baixo CBR. Pode-se atingir uma 

melhoria sensível desses solos com adição de cerca de 2 a 4% de cal. 

 Estabilização da camada de base: este caso inclui materiais plásticos, tais como 

solos constituídos de argila com pedregulho, contendo no mínimo 50% de material 

graúdo retido na peneira 40. O teor de cal varia na ordem de 2 a 4%. 

 Solo modificado com cal: inclui a estabilização dos subleitos de grãos finos e de 

matérias granulares de base e sub-base, com pequena quantidade de cal, variando 

entre 0,5 e 3%. Trata-se de um solo melhorado com cal. Para solos granulares, 

muitas vezes o teor de 0,5 a 1% é suficiente, já para finos argilosos, com maior IP, 

pode-se usar de 2 a 3% auxiliando na compactação e aeração. 

2.4.2.3 Estabilização Solo-Betume e Solo-Emulsão 

O tratamento superficial de estradas de terra através de materiais betuminosos 

constituiu uma das suas primeiras aplicações à estabilização de solos. Nesse tipo de 

tratamento, o material é adicionado ao solo sob a forma de óleo (road oil) ou de betume fluido 

(cut back), por penetração, em regas sucessivas de forma a melhorar a penetração e adesão às 

partículas. A utilização do betume como material estabilizante não se encontra tão divulgada 

como a cal ou o cimento visto tratar-se de um material mais caro e mais exigente no que 

respeita à preparação da mistura (CRISTELO, 2011). 

Segundo Cristelo (2011), a ação estabilizadora do betume sobre um solo ocorre 

através de dois processos: aglutinação das partículas, no caso de solos incoerentes e restrição 
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à entrada de água, no caso de solos coerentes, o que favorece a susceptibilidade à água da 

respectiva coesão. Os mecanismos referidos dão origem aos dois principais tipos de material 

estabilizado com substâncias betuminosas: o solo-betume e a areia-betume.  

 Solo-betume: trata-se de um solo cuja resistência é, sobretudo, coesiva e que 

possivelmente seria suficiente caso o solo se mantivesse seco. Nesse caso, a função do 

betume é apenas a de proteger o solo da água e não aumentar-lhe a resistência. Os 

melhores resultados foram obtidos para solos com dimensão máxima das partículas 

igual a aproximadamente um terço da espessura da camada compactada; com 50% de 

material passado na peneira nº 4; com 35 a 100% de passados na peneira nº 40; e com 

10 a 50% de passados na peneira nº 200. A percentagem de betume em relação ao 

peso seco de solo situa-se normalmente entre 4 a 7%. Deve-se realçar ainda o fato de 

haver alguma necessidade do solo estar úmido de forma a facilitar a difusão do betume 

no solo e ajudar à desagregação das partículas. 

 Areia-betume: A areia deve estar livre de matéria orgânica e de partículas de argila, 

podendo necessitar de ser misturada com material mais fino de modo a preencher os 

requisitos de estabilidade mecânica exigidos. A ação do betume é apenas a de conferir 

coesão ao material original. A areia natural ou misturada com material mais fino deve 

conter menos de 12% de material que passa na peneira nº 200. A quantidade de 

betume está entre 4 a 10%, devendo o valor ótimo ser determinado através de ensaios 

de compactação, resistência mecânica e resistência à água. Não deve, contudo, exceder 

o volume de vazios do solo compactado. 

Cristelo (2011) discorre sobre algumas propriedades dos solos estabilizados com 

betume:  

 O aumento da resistência à compressão ocorre até um determinado valor ótimo do teor 

em betume, sendo que este valor ótimo e a própria resistência serão tanto maiores 

quanto maior for o tempo de cura; 

 O aumento da resistência à compressão e do módulo de elasticidade acontece até 

atingir um valor máximo, os quais dependem da temperatura de compactação, pois 

quanto mais elevada, maior a fluidez do betume e maior a sua capacidade de 

movimentação, porém deve-se ressaltar que temperaturas muito elevadas de 

compactação reduzem o valor máximo da resistência à compressão, visto que a 
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deformação ocorre inicialmente no betume. O teor ótimo em betume, correspondente 

aos valores máximos da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, 

aumenta com a diminuição das partículas do agregado. 

 O aumento da resistência ao corte da mistura dependente da temperatura e da 

velocidade de deformação. O aumento da temperatura de cura otimiza o recobrimento 

das partículas por parte do betume, e consequentemente aumenta o valor da coesão. 

Aumentando a temperatura de ensaio, a partir de determinado valor, obtém-se a 

redução destes parâmetros de resistência. Com o aumento da velocidade de 

deformação durante o ensaio, verifica-se o aumento da coesão e a diminuição do 

ângulo de atrito.  

 Redução da densidade máxima com o aumento do teor em betume da mistura. 

 Redução da susceptibilidade à água com o aumento do teor em betume. 

A maioria dos materiais betuminosos utilizados na estabilização encontram-se, a 

temperaturas normais, num estado semi-sólido, sendo aquecidos aquando da sua aplicação. 

Esta necessidade de alterar a consistência destes materiais implica que as centrais de 

fabricação se localizem perto da obra. Quando tal não é viável recorre-se às emulsões 

(CRISTELO, 2011). 

Segundo Moreira (2010), quanto mais fino o solo, maior será a quantidade de 

asfalto usado, porém quando há excesso para encher os vazios do solo compactado na 

densidade máxima ocorre diminuição na estabilidade, pois o betume passa a agir como 

lubrificante. Para se dosar a emulsão com êxito, deve-se primeiramente entender o mecanismo 

da estabilização betuminosa. Existem duas teorias para explicar esse mecanismo, a chamada 

mistura íntima e a vedação modificada. 

A teoria de mistura íntima, conforme explica Moreira (2010), considera as 

partículas do solo individualizadas e envolvidas por película betuminosa que as mantêm 

unidas, agindo como ligante, dando coesão. Quando se adiciona o betume ao solo 

previamente pulverizado, o mesmo envolve as partículas e fornece coesão sem destruir o 

atrito entre elas. Sendo assim a quantidade de betume não deve ser muito grande para que 

garanta a coesão, sem que ele passe a agir com um lubrificante.  

Essa teoria não se aplica a solo argiloso coesivo, pois não é possível individualizar 

suas partículas, necessitando então de grande quantidade de asfalto, o que seria 
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antieconômico. Para esse tipo de solo, Moreira (2010) aplica a teoria da vedação modificada, 

em que a função do betume é proteger a coesão hidráulica dos solos coesivos e evitar que 

ocorra sua lubrificação, isso se dá devido à vedação dos poros do solo e o betume age então 

como elemento impermeabilizante e cimentante. 

Uma das principais características das emulsões é a rapidez com que se dá a sua 

ruptura ao serem misturadas com o solo ou agregado, distinguindo-se três tipos de emulsões 

com base nessa característica: as emulsões de ruptura rápida, de ruptura média e de ruptura 

lenta. Alguns destes tipos são subdivididos em graduações de acordo com a respectiva 

viscosidade. Na estabilização de solos são normalmente utilizadas as emulsões lentas, visto 

haver o risco de que os outros tipos de emulsões rompam prematuramente (CRISTELO, 

2011). 

Os efeitos pretendidos com a estabilização betuminosa são basicamente a melhora 

da coesão e da resistência ao cisalhamento, que são promovidas pelo envolvimento dos grãos 

de solo com o filme asfáltico, não tão fino a ponto de vencer o atrito intergranular, mas 

espesso o suficiente para promover o efeito adesivo entre os grãos. E também a melhora da 

impermeabilidade, promovida pela ruptura da emulsão com a coalescência de várias 

partículas de ligantes formando aglomerados betuminosos de volumes diversos, espalhados 

pela massa de solo (MATTOS, 1991). 

O objetivo de qualquer dosagem é obter um teor dito ótimo. Para se conseguir o 

teor ótimo de emulsão, usando o parâmetro de resistência, é necessária a mistura do solo com 

vários teores de emulsão, verificando as variações em relação à resistência. Vários ensaios de 

resistência são utilizados para se definir o teor de emulsão, descritos por vários autores, tais 

como: CBR, resistência à compressão simples, resistência à tração indireta, estabilidade pelo 

ensaio de penetrômetro de cone ou pelo Marshall modificado e tração pelo coesímetro de 

Hveem (MOREIRA, 2010).  

Com o avanço da Mecânica dos Pavimentos, surgiram ensaios bem mais 

avançados que os existentes na década de 1970 e 1980 e considerados nas especificações 

gerais brasileiras. Esses melhoram a avaliação dos materiais e da resistência do pavimento: sai 

de cena a análise empírica e entra em seu lugar a análise mecanística, baseada em medições 

de tensões e deformações medidas em equipamentos bem mais adequados como o triaxial 

dinâmico (MICELI, 2006). 
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No estudo de Santos (2009), os resultados indicaram que a emulsão asfáltica 

promoveu melhorias nas propriedades dos solos escolhidos, entretanto, verificou-se que o teor 

de emulsão para estabilizar um solo depende do tipo de solo e das condições de cura das 

misturas. Concluiu-se que a quantidade de emulsão satisfatória para estabilizar o solo arenoso 

situou-se entre 4% e 6%, maior que os percentuais que promoveram a estabilização dos solos 

argilosos, neste caso, entre 2% e 4%. 

No âmbito brasileiro, uma pesquisa feira pelo IPR/DNER na década de 1980 

propôs um procedimento de dosagem e uma especificação de serviço de solo-emulsão que se 

baseia em preparar corpos-de-prova com teores de emulsão asfáltica de 0, 2, 4, 6, 8 e 10%, 

compactados em moldes tipo MCT, levados à estufa a 60ºC durante 6 horas. Depois de 

retirados da estufa e esfriados ao ar, são imersos em água por 24 horas, após o qual se faz o 

ensaio Mini-CBR (MATTOS,1991). 

No estudo de Lucena, Ferreira e Araújo (1982), os solos utilizados tinham 

umidades ótimas e massas específicas aparentes secas máximas, variando entre 10 a 15 % e 

de 1,8 a 2 t/m
3
, respectivamente. Foram realizados ensaios de compactação, resistência à 

compressão simples e resistência à tração direta usando teores de 0 a 8% de emulsão 

catiônica. Os corpos de prova foram compactados pelo Proctor Normal em moldes de 10 cm 

de diâmetro e a altura variando entre 13 e 20 cm. O tempo de cura dos corpos de prova foi ao 

ar livre, sem imersão. 

No estudo de Araújo, Lucena e Ferreira (1983) foram selecionados cinco solos 

lateríticos do estado de Paraíba, que tinham entre 18 e 27% de material passante na peneira 

N°200. A estes solos foram adicionados teores de 0, 2 e 4% de emulsão asfáltica do tipo RM-

1C com quatro teores de umidade para cada teor de emulsão e moldaram se três corpos-de-

prova para cada teor de emulsão. Depois de moldados, os corpos-de-prova foram deixados 

durante sete dias em cura ao ar livre e finalmente foram realizados os ensaios triaxiais. Os 

resultados obtidos indicam que existe uma diminuição do ângulo de atrito interno e o índice 

de vazios quando se adiciona emulsão aos solos estudados. Também se verifica um aumento 

da coesão nas misturas de solo-emulsão ao se adicionar valores entre 0 e 4% de emulsão. 

Outra observação foi que ao se adicionar emulsão ao solo, as tensões de ruptura, de modo 

geral para os solos estudados, apresentaram picos máximos para o teor igual a 2% de emulsão 

RM-1C.  
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Miceli (2006) estudou três solos do estado de Rio de Janeiro misturados com 

teores de emulsões RM e RL-1C, entre 0 e 8%. A avaliação deste estudo foi sob o ponto de 

vista da Mecânica dos Pavimentos. Inclui a caracterização das emulsões utilizadas na mistura 

com os solos. Os ensaios realizados nos solos puros e com adição de emulsão foram: 

fotografias com o microscópio eletrônico de varredura, resistência à compressão simples, 

ensaio triaxial dinâmico, resistência à tração indireta, módulo de resiliência na tração 

diametral, ensaios de desgaste (LWT e WTAT). 

A escolha do teor de ligante ótimo para a estabilização de um solo a partir da 

adição de emulsão asfáltica é um fator que precisa ser analisado com bastante cautela, uma 

vez que à medida que a resistência do solo diminui quando se usa teores muito altos de 

emulsão devido ao efeito lubrificante da mesma, a impermeabilidade parece ser favorecida. 

Baixos teores de betume tendem a gerar misturas com maior resistência, ao passo que uma 

melhor impermeabilização é observada com a adição de maiores teores de material asfáltico. 

Além disso, a densidade máxima das misturas solo-betume também se mostra dependente do 

teor de emulsão empregado, e nem sempre o teor que conduz à máxima resistência coincide 

com o teor responsável pela máxima densidade (GONDIM, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia do presente trabalho é composta pelos seguintes tópicos: escolha 

dos materiais, definição das misturas e ensaios laboratoriais realizados. O fluxograma da 

Figura 3.1 a seguir apresenta os tópicos principais. 

Figura 3.1 -  Metodologia 

     

3.1 SELEÇÃO DOS MATERIAIS 

Para este estudo, optou-se por verificar qual o efeito da estabilização química com 

emulsão do cascalho laterítico tradicionalmente utilizado na região. Coletou-se amostra do 

solo utilizado na obra de duplicação da rodovia GO-070, em jazida situada entre os 

municípios de Itauçu e Itaberaí, conforme mostrado na Figura 3.2.  

Figura 3.2 - Localização da Jazida (GOOGLE MAPS, 2013) 

 

Metodologia 

Seleção dos 
Materiais 

Solo 

Emulsão 

Definição dos 
teores de emulsão 

Ensaios do solo 

Ensaios solo-
emulsão 

RCS - cura de 0 e 
7 dias 

CBR - cura de 0 e 
7 dias 
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As amostras de solo foram coletadas em duas etapas, a primeira realizada no dia 

12 de outubro de 2013 e a segunda no dia 23 de novembro de 2013. As coletas foram 

realizadas diretamente na jazida, localizada a 8,3 km da cidade de Itauçu na posição 

geográfica (-16° 5' 48.79", -49° 42' 30.69"), na primeira entrada a esquerda após a ponte sobre 

o córrego Santo Amaro e após alguns metros de estrada de terra chega-se ao local de 

exploração, mostrado na Figura 3.3.  

Figura 3.3 - Posição Geográfica da Jazida de cascalho (GOOGLE MAPS, 2013) 

 

A camada superficial com matéria orgânica já havia sido removida e o solo se 

encontrava com a umidade bastante elevada devido às chuvas ocorridas na região nos 

períodos anteriores às coletas. Logo na chegada percebeu-se a diferença do solo em relação ao 

visualizado na região, sendo o material mais escuro e bastante granular, com profundidade de 

até 3 metros em alguns pontos como pode ser visto na Figura 3.4. 

Figura 3.4 - Jazida de cascalho (12/10/2103) 
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Foram coletados cerca de 300 kg do material, o qual foi removido com uma 

retroescavadeira e em seguida, com o auxílio de pás, foi ensacado em sacos de linho, 

conforme mostrado na Figura 3.5, lembrando-se de reservar uma pequena amostra, 

acondicionada em saco plástico, para posterior ensaio do teor de umidade de campo. Segundo 

informação do encarregado da obra, este material estava sendo utilizado puro na construção 

da sub-base e estabilizado granulometricamente com seixo rolado para utilização na base do 

pavimento.  

Figura 3.5 - Coleta da amostra de cascalho (12/10/2013) 

 

A aquisição da emulsão asfáltica foi realizada no dia 02 de novembro de 2013, 

junto à Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A (DISBRAL) que a disponibilizou para a 

pesquisa. Foi fornecido um certificado de ensaio da amostra de emulsão, assinado pelo 

coordenador de pesquisa e desenvolvimento da DISBRAL. As referências desse certificado 

estão apresentadas na Tabela 3.1 a seguir. 

Tabela 3.1 - Referências do certificado da Emulsão Asfáltica 

Emulsão Asfáltica RL 1C Data: 01/11/2013 

Tanque DISBRAL 

Cer 

Nº 21 

Certificado nº 010/2013 

Interessado UFG 

Nesse certificado consta também a média dos resultados dos ensaios realizados 

com a emulsão em questão e estão apresentados na Tabela 3.2. O procedimento desses 

ensaios foi descrito anteriormente, na revisão teórica. 
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Tabela 3.2 - Resultados dos ensaios da Emulsão Asfáltica 

Ensaio Norma NBR Especificação Resultados 

Viscosidade Saybolt Furol @ 50ºC, SSF 14491 70 máx 21 

 
Peneiração, % em peso 14393 0,1 máx 0,01 

Resíduo Seco, % 14896 60 mín 60,2 

Carga de Partícula 6567 Positiva Positiva 

Foram fornecidos 20 L de Emulsão Asfáltica do tipo ruptura lenta (RL 1C) e 2 L 

de aditivo. A emulsão produzida pela DISBRAL possui 60% de Cimento Asfáltico de 

Petróleo (CAP) e o aditivo fornecido tem a função de reduzir essa porcentagem de resíduo a 

50%, de forma a aumentar a trabalhabilidade da emulsão. Esse tipo de emulsão é mais 

comumente usado em trabalhos de estabilização química de solos devido ao tempo de ruptura 

estar diretamente ligado a trabalhabilidade em campo e a isso deveu-se sua escolha.  

Figura 3.6 – Amostra da Emulsão Asfáltica de Petróleo (EAP) 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO TEOR DE EMULSÃO DAS MISTURAS 

Baseando-se na análise dos estudos anteriores apresentados na Revisão Teórica, 

concluiu-se que um melhor estudo das misturas solo-emulsão ocorreria nas faixas de teor de 

emulsão de 0, 2, 4 e 6%, por serem valores já utilizados em outros trabalhos, por serem teores 

relativamente baixos, o que não oneraria o seu uso, e também porque altos teores de emulsão 

podem promover um efeito lubrificante nas partículas do solo, diminuindo a resistência. 

Espera-se que com esses teores aplicados em um solo granular se obtenham resultados de 

melhora da resistência à penetração e à compressão. 
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3.3 ENSAIOS LABORATORIAIS DO SOLO PURO 

Foram realizados em laboratório os ensaios de Caracterização do solo, permitindo 

a sua classificação, ensaio de Compactação, Expansão e Índice de Suporte Califórnia, que 

fornecem parâmetros necessários para o uso em pavimentação. 

3.3.1 Preparação das amostras 

Para a realização dos ensaios de caracterização e compactação é necessário fazer 

uma preparação prévia das amostras do solo, obedecendo a NBR 6457 (ABNT, 1986). 

Após a coleta feita em campo, colocou-se todo o material espalhado sobre uma 

lona para secar ao sol, como mostrado na Figura 3.7. Procedeu-se à sua homogeneização e 

quarteamento, separando-se uma amostra representativa em quantidade suficiente para a 

realização dos ensaios. 

Figura 3.7 - Secagem do material  

 

Em seguida fez-se o peneiramento dessa amostra nas peneiras de 76,2 mm, 19,1 

mm e 4,8 mm, anotando-se o peso de cada parcela e calculando suas porcentagens com 

relação ao peso total da amostra. A Figura 3.8 mostra o peneiramento com as peneiras 19,1 

mm e 4,8 mm, após já ter sido realizado o peneiramento com a peneira 76,2 mm.  



Estudo da estabilização química do tipo solo-emulsão em solo tropical...                                                           55 

G.G. GANDOLFI; L.S. CARDOSO 

Figura 3.8 – Aparato utilizado para o peneiramento 

  

3.3.2 Análise Granulométrica  

Para o ensaio de análise granulométrica, despreza-se o material retido na peneira 

de 76,2 mm e do material passante toma-se uma quantidade de amostra, segundo o que 

recomenda a NBR 6457 (ABNT, 1986), conforme a Figura 3.9. 

Figura 3.9 – Quantidade de amostra para o ensaio de análise granulométrica (ABNT, 1986) 

 

Sendo o material em questão bastante granular, foi separada uma amostra de 8 kg 

para a realização do ensaio. O ensaio foi realizado por uma combinação de peneiramento e 

sedimentação, conforme NBR 7181 (ABNT, 1988a). 
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Primeiramente, passou-se a amostra na peneira de 2,0 mm, lavando-se o material 

retido na mesma, a fim de eliminar os finos aderentes ao material mais grosso. Após secar 

esse material em estufa por 24 horas, obteve-se a amostra para o peneiramento grosso. 

Procedeu-se então a esse peneiramento, passando o material nas peneiras de 50, 38, 25, 19, 

9,5 e 4,8 mm e anotando as massas retidas em cada peneira. 

Para a etapa de sedimentação, do material passante na peneira de 2,0 mm, tomou-

se duas amostras de 70 g para a realização da sedimentação com e sem defloculante. Após a 

adição do defloculante em uma das amostras e a imersão de ambas em água, deixou-se o 

material em repouso por aproximadamente 24 horas. Em seguida, transferiu-se o material para 

um dispersor, ficando sob sua ação por 15 minutos. Transferiu-se novamente o material, agora 

para provetas, aguardando então que a dispersão atinja a temperatura ambiente, agitando 

sempre para manter as partículas em suspensão. Assim que foi alcançada a temperatura 

ambiente, promoveu-se uma agitação mais intensa durante 1 minuto, em seguida as provetas 

foram deixadas em repouso e anotado o horário do início da sedimentação, conforme 

mostrado na Figura 3.10. Mergulhou-se o densímetro na dispersão e procedeu-se às leituras 

correspondentes aos tempos de sedimentação. A cada leitura, passada as duas primeiras, 

mediu-se também a temperatura da dispersão.  

Figura 3.10 - Ensaio de sedimentação  

 

Finalizado o ensaio de sedimentação, lavou-se o material na peneira de 0,075 mm 

e o que ficou retido foi levado à estufa por aproximadamente 24 horas. Após a secagem desse 

material procedeu-se ao peneiramento fino, utilizando o agitador mecânico, passando o 
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material nas peneiras de 1,2; 0,6; 0,42; 0,25; 0,15 e 0,075 mm e anotando as massas retidas 

em cada peneira. As frações retidas em cada peneira estão apresentadas na Figura 3.11. 

Figura 3.11 - Ensaio de Peneiramento Fino  

 

3.3.3 Determinação Limite de Liquidez  

Para a realização desse ensaio e do ensaio de limite de plasticidade, utilizou-se da 

amostra previamente preparada, tomando uma fração da mesma e passando na peneira 0,42 

mm até obter cerca de 200 g desse material, conforme NBR 6459 (ABNT, 1984a). 

Tomou-se cerca de metade da amostra, adicionou-se água destilada e com o 

auxilio de uma espátula procurou-se amassar e homogeneizar a amostra por aproximadamente 

30 minutos. O ensaio é realizado com o aparelho de Casagrande, que é constituído por uma 

concha metálica unida a uma manivela que a move, fazendo-a cair sobre uma base sólida um 

certo número de vezes.  

A amostra previamente homogeneizada foi colocada na concha e separada em 

duas partes, abrindo-se uma ranhura em seu centro. Iniciou-se a aplicação dos golpes, até que 

ocorresse o fechamento de 1 cm da ranhura, anotando-se o número de golpes. Após isso, 

retirou-se uma amostra do material e determinou-se o teor de umidade correspondente.  

O restante do material da concha foi juntado à amostra inicial e preparado para se 

repetir a operação conforme o número de golpes obtidos no primeira vez. Neste caso, com 10 

golpes já houve o fechamento da ranhura, sendo assim, foi preciso diminuir a umidade do 

material, utilizando uma placa porosa. Repetiu-se o procedimento, obtendo na sequência: 20, 
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37, 49 e 65 golpes. Em todos os casos foi preciso utilizar a placa porosa para diminuir a 

umidade. Se fosse necessário aumentar a umidade, teria sido adicionada água. 

Com os valores de umidade e nº de golpes, traçou-se a curva de liquidez e a partir 

dela, determinou-se o valor de umidade correspondente a 25 golpes. Essa umidade 

corresponde ao Limite de Liquidez (wL). 

3.3.4 Determinação Limite de Plasticidade  

Utilizou-se a outra parte da amostra que foi preparada juntamente com aquela para 

o ensaio de Limite de Liquidez. Assim como no ensaio anterior, adicionou-se água destilada e 

com o auxilio de uma espátula procurou-se amassar e homogeneizar a amostra por 

aproximadamente 30 minutos, conforme NBR 7180 (ABNT, 1988a). 

Desse material, tomou-se cerca de 10 g e iniciou-se a moldagem de um pequeno 

cilindro, com 03 mm de diâmetro e 12 cm a 15 cm de comprimento, rolando esse material em 

uma placa de vidro, conforme mostrado na Figura 3.12, até que ocorra ruptura ou ao menos 

apresente trincas nessas condições. Obtido esse rompimento ou trincamento, determina-se a 

umidade correspondente.  

Figura 3.12 - Ensaio Limite de Plasticidade  

 

Essa operação foi feita três vezes e o wP é a média dos valores obtidos de 

umidade, sendo que eles não podem se afastar do valor médio em mais de 5%. Caso o 

material apresente trincas ou rompa antes de atingir as dimensões do cilindro deve-se retorná-

lo e acrescentar mais água. Caso o material atinja as dimensões do cilindro sem apresentar 
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trincas ou ruptura, deve-se também retornar o material, porém passando-o na placa porosa a 

fim de promover a perda de água.  

3.3.5 Determinação Massa Específica  

Esse ensaio foi realizado de duas formas: com o material passante na peneira de 

4,8 mm e com o passante na peneira de 2,0 mm. Para isso, tomou-se frações da amostra 

previamente preparada, obtendo cerca de 500 g de material passante em cada uma das faixas. 

O ensaio é realizado por meio de picnômetros, conforme NBR 6508 (1984b). 

Preparou-se a amostra deixando-a imersa em água por 12 horas. Em seguida, a amostra foi 

agitada num dispersador por aproximadamente 15 minutos, esse tempo depende da 

granulometria do material para não promover quebra de grãos. Após isso os picnômetros são 

colocados em uma chapa pré-aquecida, por mais 15 minutos a contar do momento que 

começam a surgir bolhas na água, tendo sempre o cuidado de movimentar os picnômetros 

para não deixar que o material sedimente.  

Finalizado o aquecimento, os picnômetros são colocados em repouso em um 

tanque com água na temperatura ambiente, conforme apresentado na Figura 3.13, para que 

ocorra a sedimentação do material que estava disperso e para que sua temperatura iguale à 

temperatura ambiente. Ao final, com os dados obtidos (massas, temperatura e umidade) foi 

possível calcular a massa específica do solo, visto que a mesma consiste na relação entre a 

massa de um dado volume de partículas sólidas, numa temperatura determinada e a massa de 

igual volume de água destilada na mesma temperatura. 

Figura 3.13 - Picnômetros  
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3.3.6 Ensaio de Compactação  

Como o resultado do peneiramento mostrou que o solo possui mais de 10% e 

menos de 30% de material retido na peneira 19,1 mm, tem-se, conforme visto na Figura 3.14, 

uma necessidade de composição do solo para a realização dos ensaios. Sendo assim, 

descartou-se o material retido na peneira de 76,2 mm e substituiu-se o material passante na 

peneira 76,2 mm e retido na peneira 19,1 mm pela mesma massa de material passante na 

peneira 19,1 mm e retido na peneira 4,8 mm. 

Figura 3.14 - Procedimento após peneiramento (ABNT, 1986) 

 

Foram realizados cinco pontos com diferentes valores de umidade, conforme 

descrito na NBR 7182 (ABNT, 1988b). Sendo assim, primeiramente adicionou-se água à 

amostra, a fim de atingir a umidade pré-determinada e promoveu-se sua a homogeneização, 

conforme visto na Figura 3.15. 
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Figura 3.15 - Homogeneização solo úmido  

 

A energia escolhida para o ensaio foi a intermediária, pois é a energia 

normalmente utilizada em ensaios de outros tipos de estabilização, como a solo-cimento, 

permitindo assim a comparação entre os tipos de estabilização. Compactou-se então a amostra 

no molde cilíndrico grande com cinco camadas e aplicando 26 golpes a cada camada, como 

mostrado na Figura 3.16. 

Figura 3.16 - Compactação  

 

Removeu-se o colarinho e a base, aplainando a superfície do material à altura do 

molde e pesou-se o conjunto cilindro e solo úmido compactado, retirando uma amostra do 

solo para determinação da umidade. Repetiu-se o procedimento para outros valores de 

umidade. Com os valores de umidade encontrados e após obter os pesos específicos de cada 

corpo-de-prova, que são calculados pela relação do peso sobre o volume do solo, foi possível 
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traçar a curva de compactação, que permitiu a determinação da umidade ótima e identificação 

dos ramos secos e úmidos. 

3.3.7 Expansão e Índice de Suporte Califórnia  

Para a determinação da expansão, retirou-se o disco espaçador utilizado 

previamente no ensaio de compactação e colocou-se uma sobrecarga sobre os cilindros e um 

extensômetro para medição. Em seguida colocou-se os corpos de prova imersos em água, 

como mostrado na Figura 3.17, onde permaneceram por quatro dias, conforme estabelece a 

NBR 9895 (ABNT, 1987). Durante esses tempo fez-se as leituras do extensômetro e 

finalmente, com a diferença de leitura inicial e final, calculou-se a expansão, sendo alta 

quando se tratar do ramo seco ou resultando em retração, quando no ramo úmido. 

Figura 3.17 - Ensaio de expansão  

 

Para a determinação do CBR (ABNT, 1987), fez-se o ensaio de penetração na 

prensa CBR-Marshall, como mostrado na Figura 3.18. Este ensaio foi realizado com os anéis 

de sobrecarga no cilindro contendo o corpo de prova. Colocou-se o corpo de prova na prensa, 

de modo que o eixo da prensa caísse no centro dos orifícios dos anéis de sobrecarga. Ajustou-

se o extensômetro para medida do deslocamento e então realizou-se a penetração. Os valores 

de penetração e de carga aplicada foram anotados e em seguida calculou-se a pressão, 

dividindo a carga pela área da seção transversal do cilindro. Com estes foi possível traçar 

gráficos de penetração versus pressão. 
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Figura 3.18 - Ensaio Penetração  

 

O valor do CBR é dado pela relação entre a pressão encontrada no ensaio e a 

pressão padrão, adotando-se o maior dos valores obtidos para as penetrações de 2,54 mm e 

5,08 mm. 

3.4 ENSAIOS LABORATORIAIS DA MISTURA SOLO-EMULSÃO 

Os ensaios realizados com a mistura solo-emulsão, e as condições para sua 

realização, foram determinados primeiramente baseando-se em trabalhos anteriores 

semelhantes e limitados posteriormente pela disponibilidade do atual laboratório de solos. 

Sendo assim, decidiu-se pela realização dos ensaios de Resistência à Compressão Simples e 

Índice de Suporte Califórnia, sendo ambos realizados sem cura (ensaio imediato) e com cura 

de 7 dias. A opção por esse tipo de cura deveu-se também ao fato de possibilitar a verificação 

da influência do tempo na resistência das misturas. 

3.4.1 Resistência à Compressão Simples  

O ensaio de Resistência à Compressão Simples foi realizado de forma adaptada e 

baseada em trabalhos anteriores, visto não existir norma para sua execução.  

A moldagem dos corpos-de-prova foi feita conforme a Norma ME - 202 (DNER, 

1994) de solo-cimento, utilizando cilindros de dimensões 10x12 cm. Apesar de não ter sido 
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mantida a relação 2:1, indicada para os ensaios de Resistência à Compressão Simples, a 

realização dos ensaios nas mesmas condições com diferentes teores de emulsão, fornecerá 

parâmetros que podem ser utilizados para a comparação entre eles. 

Primeiramente foi feita a composição do solo de acordo com as porcentagens 

obtidas da análise granulométrica, fazendo a substituição já comentada. Procedeu-se à 

homogeneização da amostra e em seguida adicionou-se a massa de água calculada que foi 

calculada para se atingir a umidade ótima, lembrando-se de considerar a água já presente na 

emulsão e a umidade do material. 

O preparo da emulsão foi feito acrescentando o aditivo de modo a reduzir a 

concentração de asfalto de 60% a 50%. Feito isso, adicionou-se ao solo úmido 

homogeneizado os teores de emulsão 0, 2, 4 e 6% em massa, como mostrado na Figura 3.19.  

Figura 3.19 - Mistura solo-emulsão  

 

A mistura foi então revolvida para a completa aderência da emulsão aos grãos do 

solo. Na preparação da amostra para o ensaio com cura de sete dias, considerou-se um tempo 

de abertura para a ruptura da emulsão de 20 minutos antes da compactação dos corpos-de-

prova. Após os resultados deste primeiro ensaio observou-se que não foi atingido o resultado 

esperado e em busca de um melhor resultado, optou-se por aumentar o tempo de abertura para 

aproximadamente 1 (uma) hora. 

A moldagem dos corpos-de-prova foi realizada compactando-se a mistura com 25 

golpes em três camadas. Realizou-se em seguida a extração dos mesmos, acondicionando em 
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papel filme (PVC) aqueles para o ensaio com sete dias, conforme mostrado na Figura 3.20 e 

rompendo imediatamente aqueles para o ensaio sem cura.  

Figura 3.20 - Corpos de prova para ensaio com cura de 07 dias  

 

O ensaio de ruptura foi feito com o equipamento Prensa CBR/Marshall na 

velocidade de 1,27 mm/min, anotando-se a carga a cada 0,5 mm, de 0 a 6 mm, englobando a 

resistência máxima e residual. A Figura 3.21 apresenta a realização deste ensaio. 

Figura 3.21 – Ensaio de Compressão Simples:  (a) aparelho utilizado; (b) ensaio em andamento; (c) ensaio 

finalizado. 

 

(a) (b) (c) 



Estudo da estabilização química do tipo solo-emulsão em solo tropical...                                                           66 

G.G. GANDOLFI; L.S. CARDOSO 

3.4.2 Índice de Suporte Califórnia  

O ensaio de Índice de Suporte Califórnia foi realizado segundo a NBR 9895 

(ABNT, 1987), diferindo no tipo de cura realizada. 

A composição do solo, o preparo e a dosagem da emulsão foram feitos seguindo o 

mesmo procedimento do ensaio de Resistência à Compressão Simples mostrado 

anteriormente. O tempo de abertura para ruptura da emulsão foi determinado da mesma forma 

do ensaio anterior. A compactação foi feita na energia intermediária, em cinco camadas com 

26 golpes, utilizando o cilindro de dimensões 150x178 mm. Não foi realizado ensaio de 

expansão e nem cura úmida. Realizou-se somente o ensaio de penetração para determinação 

do CBR. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados do presente trabalho foram apresentados e discutidos segundo os 

seguintes tópicos: caracterização do solo e ensaios do solo para pavimentação, este último 

contém também os resultados dos ensaios com a mistura solo-emulsão e as comparações entre 

os resultados com os diferentes teores de emulsão.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

Os resultados dos ensaios de peneiramento grosso e fino são apresentados na 

Tabela 4.1. O ensaio de peso específico dos grãos retornou uma massa específica de 2,81 

g/cm³. 

Tabela 4.1 - Resultado do peneiramento grosso e fino 

Peneiramento grosso 

Peneiras Peso do material (g) 
% Passando 

Nº Abertura (mm) Retido Passando 

2" 50,0 0,00 7681,03 100,00 

1 1/2" 38,0 168,55 7512,48 97,81 

1" 25,0 263,99 7248,49 94,37 

3/4" 19,0 403,16 6845,33 89,12 

3/8" 9,5 1691,70 5153,63 67,10 

Nº 4 4,8 2305,96 2847,67 37,07 

Nº 10 2,0 1021,18 1826,49 23,78 

Peneiramento fino 

Peneiras Peso do material (g) % Passando no 

total Nº Abertura (mm) Retido Passando 

16 1,2 3,91 63,30 22,40 

30 0,6 1,64 61,66 21,82 

40 0,4 1,51 60,15 21,28 

60 0,3 2,40 57,75 20,43 

100 0,16 8,25 49,50 17,51 

200 0,075 6,95 42,55 15,05 

Com estes dados obtidos, foi possível construir a curva granulométrica, mostrada 

na Figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Curva Granulométrica do solo estudado 

 

Verificou-se então a adequação da curva à faixa especificada na Norma 098 – ES 

(DNIT, 2007), segundo Figura 4.2, sendo então o material pertencente à faixa B. 

Figura 4.2 - Quadro de composição granulométrica (DNIT, 2007) 

 

A Figura 4.3 apresenta o gráfico com os limites da faixa B e a adequação da curva 

granulométrica do solo em questão, considerando que tem-se uma tolerância máxima de 2% 

para o passante na peneira nº 200. 
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Figura 4.3 - Adequação da curva granulométrica à faixa B especificada pelo DNIT 

 

O ensaio de Limite de Liquidez (wL) apresentou a curva mostrada na Figura 4.4. 

A partir da equação da curva ajustada foi possível determinar o valor da umidade para 25 

golpes, determinando-se o wL. 

Figura 4.4 - Gráfico do Limite de Liquidez 

 

Os valores dos índices de consistência do solo estão apresentados na Tabela 4.2. 

Completando os parâmetros para classificação do solo, tem-se o índice de grupo (IG), 

calculado com os resultados dos ensaios anteriores, sendo de valor igual a 0. 
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Tabela 4.2 - Resultado dos índices de consistência do solo 

Índices de Consistência 

wL (%) 50 

wP (%) 29 

IP (%) 21 

A classificação do solo analisado foi feita segundo os dois tipos de classificação: 

TRB e SUCS. Segundo a classificação TRB, o solo foi classificado como A-2-7: pedregulhos 

ou areias siltosas ou argilosas. Na classificação SUCS, o solo foi classificado como GC – 

cascalho argiloso, sendo este definido como sendo solos com cascalho, com finos (mais de 

12% passando na peneira 200). A plasticidade da fração aglomerante influi mais no 

comportamento do solo do que sua composição granulométrica e os finos são argilosos. 

4.2 ENSAIOS PARA PAVIMENTAÇÃO 

Neste tópico serão apresentados os resultados dos ensaios que determinam 

parâmetros para o uso do solo na pavimentação: Compactação, Expansão, Índice de Suporte 

Califórnia e Resistência à Compressão Simples. 

4.2.1 Compactação 

Os resultados do ensaio de compactação são os cinco valores de umidade do solo 

e respectivos pesos específicos secos calculados, mostrados na Tabela 4.3, que possibilitaram 

a construção da curva de compactação.  

Tabela 4.3 - Resultados do Ensaio de Compactação 

Peso específico 

aparente seco (kN/m³) 

Teor de umidade 

(%) 

18,40 5,7 

18,98 9,3 

21,48 11,7 

19,53 14,8 

19,48 15,5 

Determina-se então, no gráfico apresentado na Figura 4.5, o ponto de ordenada 

máxima, sendo esse o peso específico máximo de valor igual a 21,48 kN/m³. Em seguida 
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determina-se o valor de umidade correspondente, que é a umidade ótima do solo, de valor 

11,7%.  

Figura 4.5 - Curvas de Compactação e Saturação  

  

Pela análise do gráfico anterior, nota-se que pode ter ocorrido um erro com 

relação à curva de saturação, pois sendo esta a curva representativa do solo totalmente 

saturado, ela deve estar situada acima da curva de compactação, sem que ocorram 

intercepções, como é o caso. Após verificação dos cálculos necessários para a construção da 

curva, observou-se que o erro pode ser devido ao ensaio que determinou o peso específico dos 

grãos do solo. O ensaio é realizado com o material passante na peneira de 4,8 mm, e por se 

tratar de um solo granular, esse material fino pode não ter fornecido os parâmetros das reais 

características do solo. Dessa forma, o ideal seria que o ensaio fosse repetido e realizado tanto 

para a porcentagem passante na 4,8 mm como para a retida. 

4.2.2 Expansão e Índice de Suporte Califórnia 

A partir dos resultados do ensaio de expansão, apresentados na Tabela 4.4, nota-se 

que no ramo seco da curva de compactação houve uma alta expansão, e no ramo úmido, 

houve retração. Para a umidade ótima de 11,7% houve uma expansão de 0,97%, valor que não 

atende a especificação do DNIT para base de pavimento, onde o limite máximo de expansão 

permitido é 0,5% (DNIT, 2006). 
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Tabela 4.4 – Resultados do ensaio de expansão 

Umidade (%) Expansão (%) 

5,7 9,31 

9,3 1,49 

11,7 0,97 

14,8 -0,79 

15,5 -3,24 

O ensaio de penetração forneceu os valores de tensão que divididos pela seção 

transversal do pistão de penetração (área = 19,63 cm²) gerou os valores de pressão aplicada 

para os deslocamentos pré-definidos pelo equipamento e as curvas pressão versus penetração. 

Com esses valores foi possível calcular o CBR para cada teor de umidade e em seguida 

construiu-se o gráfico apresentado na Figura 4.6.  

Figura 4.6 - Gráfico do ensaio CBR para o solo puro 

 

Pelo gráfico pode-se confirmar que na umidade ótima ocorreu o valor máximo de 

CBR (63,6%), sendo o teor de umidade ótima utilizado para a moldagem de todos os corpos-

de-prova ensaiados, tanto no ensaio de CBR como no de Resistência à Compressão Simples.  

A mistura solo-emulsão foi ensaiada posteriormente com os teores de emulsão 

asfáltica 2, 4 e 6%. Os resultados dos ensaios realizados imediatamente e com cura de 7 dias e 

são apresentados na Figura 4.7 em forma de gráfico. 
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Figura 4.7 - Valores de CBR para as misturas  com e sem cura em função do teor de emulsão 

  

Pela comparação dos resultados apresentados, nota-se com o acréscimo de 

emulsão houve diminuição do CBR e observa-se também que o ensaio com cura de 7 dias 

obteve-se melhores resultados para valores de 2 e 4% de emulsão. O resultado do ensaio de 

CBR sem emulsão não foi representado no gráfico, pois o método de ensaio e tempo de cura 

não foi o mesmo. 

4.2.3 Resistência à Compressão Simples 

As tensões de ruptura, resultado deste ensaio, são calculadas dividindo a carga de 

ruptura pela área da seção transversal do corpo-de-prova. Os ensaios foram realizados nas 

mesmas condições para os teores de emulsão asfáltica de 0, 2, 4 e 6%. A Figura 4.8 apresenta 

os resultados do ensaio sem cura e com cura de 7 dias, em forma de gráfico. 

Pelo gráfico do ensaio sem cura, nota-se que existe um aumento de resistência até 

um valor do teor de emulsão próximo a 3%, e após esse ponto ocorre perda na resistência da 

mistura. Observa-se que para os teores de 2 e 4% de emulsão, os valores foram melhores sem 

a realização da cura. Para o teor de 0% houve um aumento de resistência com a cura de 7 dias. 

Já para o teor de 6% a diferença de resistência foi mínima. 
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Figura 4.8 - Valores de CBR para as misturas  com e sem cura em função do teor de emulsão 

 

No ensaio sem cura optou-se por um maior tempo de abertura da mistura a, fim de 

obter resultados mais condizentes do que os aferidos nos ensaiados com 7 dias. Além disso, 

acredita-se que a forma de armazenamento dos corpos-de-prova para a realização da cura de 7 

dias pode ter influenciado também nos resultados, visto que eles foram envolvidos em filme 

PVC, impedindo que houvesse troca de umidade, fator que é fundamental para a ruptura da 

emulsão. Tal tipo de cura também não representa a situação de campo, porém sabe-se que 

para a emulsão romper e liberar os glóbulos de asfalto, ela precisaria perder água. 

Foi medida a umidade de todos os CP’s moldados após a compactação, porém 

observou-se que não houve grande influência das umidades na análise dos resultados. Em 

todo caso, as tabelas com os valores de umidade para os ensaios CBR e RCS foram 

apresentadas no Apêndice A. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados discutidos sugeriram que a adição de emulsão asfáltica ao solo 

tropical laterítico está diretamente relacionada ao método de cura, ao tempo de abertura da 

mistura e ruptura da emulsão. 

Nos ensaios para determinação do CBR, foram obtidos resultados inferiores ao 

encontrado para o solo sem emulsão, o que pode ser devido ao método de ensaio e o controle 

da execução terem sido diferentes nas três etapas: solo puro, mistura sem cura e mistura com 

cura de 7 dias. Entretanto notou-se que entre os teores de emulsão ensaiados, os melhores 

valores foram para o teor de 2%, o valor mais baixo entre os ensaiados, o que pode ser devido 

à alta plasticidade do solo e ao fato da emulsão contribuir para o aumento dessa plasticidade. 

Nos ensaios de Resistência à Compressão Simples, é preciso considerar que o 

método de ensaio foi diferente para as misturas com e sem cura, e também deve-se ressaltar 

que a cura de 7 dias foi realizada de maneira a evitar a perda de umidade, o que pode ter 

dificultado a liberação dos glóbulos de asfalto e possível ganho de resistência. Sendo assim, 

foram feitas análises separadamente. 

Não foi possível a partir dos resultados do ensaio com cura de 7 dias observar um 

padrão de comportamento e, portanto, não pode-se estabelecer relações conclusivas. Já no 

ensaio sem cura, notou-se um aumento de resistência desde 0% até um valor ótimo, situado no 

intervalo de 2 a 3% e posterior queda de resistência. Este valor ótimo é condizente com o 

encontrado em outros trabalhos, que propõem um teor ideal para solos granulares de 1 a 3%, 

visto que quando se adiciona um alto teor de emulsão, ela passa agir como lubrificante, 

reduzindo significativamente a resistência da mistura solo-emulsão.  

Tem-se que a quantidade de água adicionada às misturas foi de forma a atingir a 

umidade ótima do solo, porém deve-se considerar que o asfalto funciona como agente 

plastificante, e dessa forma reduz a quantidade de água necessária para se atingir a 

compacidade ótima do solo e, como é dito em outros trabalhos, pode-se considerar umidades 

entre 50 e 70% da ótima encontrada no solo puro, para a compactação das misturas. 

Além disso, notou-se que durante o processo de compactação e a espera do tempo 

de abertura, a amostra deve ter perdido umidade. Recomenda-se então fazer um 
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acompanhamento dessa perda de umidade durante o tempo de abertura, por exemplo, de 15 

em 15 minutos, de modo a se ter a umidade inicial e final, além das alterações durante os 

trabalhos de moldagem. 

Para futuros trabalhos, sugere-se testar teores de emulsão entre 0,5 e 3% para 

solos granulares, visto que houve ganho de resistência nesse intervalo.  

Com relação ao método de ensaio, recomenda-se a realização de testes com a 

emulsão para se conhecer seu tempo de ruptura e possibilitar a definição de um correto tempo 

de abertura para a mistura. Outra opção seria a utilização de emulsão de ruptura controlada 

(RC), que possui seus parâmetros conhecidos. 

Apesar do solo ter apresentado expansão maior que 0,5% e não ser indicado para a 

estabilização com asfalto devido aos índices wL e IP, a adição de outro material que melhore 

as características deficientes, permitiria o seu uso na pavimentação de vias. 

A emulsão asfáltica de petróleo (EAP) contribui com outros ganhos para o solo 

conforme observado em outros trabalhos. Entre eles tem-se a impermeabilização e melhora da 

resistência à abrasão superficial, fatores que não foram contemplados nesse trabalho e que 

podem ser explorados. 

Recomenda-se ainda a análise das propriedades desejáveis para a pavimentação 

através de métodos mais modernos de ensaio, como os ensaios de Módulo de Resiliência, 

WTAT (Wet Track Abrasion Test), LWT (Loaded Wheel Tester) e MCT (Miniatura, 

Compactado, Tropical). 
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APÊNDICE A – VALORES DE UMIDADE DOS CORPOS 

DE PROVA DETERMINADOS ANTES DA COMPACTAÇÃO 

Nas Tabelas A1 e A2 são apresentados os valores de umidade obtidos para os 

corpos de prova antes da compactação, bem como os resultados das tensões obtidas nos 

ensaios de compressão simples e índice de suporte Califórnia. 

Tabela A. 1 – Valores de umidade e tensões obtidas nos ensaios de compressão simples 

Resistência à Compressão Simples 

Teor 

emulsão 

Sem cura Com cura 

Tensão 

Ruptura 

(kgf/cm²) 

Media  
Umidade 

(%) 

Tensão 

Ruptura 

(kgf/cm²) 

Média 
Umidade 

(%) 

0% 0,51 

0,32 

11,1 0,53 

0,53 

12,2 

0% 0,36 11,0 0,53 10,8 

0% 0,28 9,9 0,69 12,7 

2% 0,70 

0,67 

12,5 0,45 

0,43 

10,6 

2% 0,65 10,5 0,42 9,6 

2% - - 0,66 8,6 

4% 0,60 

0,65 

11,2 0,18 

0,52 

9,6 

4% 0,70 11,3 0,42 11,3 

4% - - 0,61 11,0 

6% 0,37 

0,39 

20,7 0,42 

0,43 

10,9 

6% 0,41 20,7 0,43 10,1 

6% - - 0,93 10,2 

 

Tabela A. 2 - Valores de umidade e tensões obtidas nos ensaios de índice de suporte Califórnia 

Índice de Suporte Califórnia 

Teor 

emulsão 

Sem cura Com cura 

Tensão 

Ruptura 

(kgf/cm²) 

Umidade 

(%) 

Tensão 

Ruptura 

(kgf/cm²) 

Umidade 

(%) 

2% 
39,9 

12,5 
19,95 

11,8 

2% 10,5 11,3 

4% 
35,25 

11,3 
17,625 

12,0 

4% 11,2 10,6 

6% 
25,4 

10,3 
12,7 

10,0 

6% 10,3 11,5 

 


